
P O M Á H ÁT E  N Á M  P O M Á H AT

Devět let už zpřístupňuje Arci-
diecézní charita Praha v Ugan-
dě vzdělání těm nejchudším 
dětem prostřednictvím projek-
tu Adopce na dálku®. Stále to 
však nestačí. Dalším a dlouho-
dobějším cílem je zvýšit kva-
litu výuky na místních vesnic-
kých školách. 

Nejlépe se tak bude dít v kon-
kurenčním prostředí. Proto se 

ADCH Praha rozhodla postavit 
v oblasti, kde podporuje děti 
Adopcí na dálku vlastní základ-
ní školu, v níž bude možné pří-
mo ovlivnit kvalitu výuky odpo-
vídajícím vybavením, moderními 
vyučovacími metodami a důsled-
ným řízením chodu školy. 

Nově budovanou Základní ško-
lu sv. Jana Nepomuckého budou 
navštěvovat děti podporované 
českými dárci v projektu Adop-
ce na dálku®. Škola bude sloužit 
400 studentům v 8 třídách (od 
předškolní výuky po závěrečnou 
7. třídu) a bude také centrem 
osvěty i pro okolní komunitu; 
budou v ní pořádány ve spolu-
práci s Česko-slovensko-ugand-
skou nemocnicí sv. Karla Lwangy 
vzdělávací setkání o HIV/AIDS, 
hygieně apod. Zároveň se sta-
ne centrem pro děti, které se 

V ážení přáte-
lé, příznivci 

rozvo jových pro-
jektů Arcidiecéz-
ní charity Praha,
v těchto dnech vr-
cholí přípravy na 
tradiční benefi ční 

koncert v Obecním domě. Těšíme 
se na setkání s vámi u poslechu 
krásné hudby. Prostřednictvím 
tohoto bulletinu chceme před-
stavit díky vám nově podpořené 
rozvojové projekty v Indii. V těch-
to dnech se Arcidiecézní charita 
Praha zapojuje také do humani-
tární pomoci, která na rozdíl od 

té rozvojové s trvalým dopadem, 
přináší okamžitou úlevu lidem 
v krizové situaci: naši pomoc po-
třebují urgentně lidé v Indii, kte-
ří ztratili své domovy v ničivých 
záplavách a také oběti občanské 
války v Kongu. Z Konga se v mi-
nulém týdnu vrátila naše pracov-
nice Petra Matulová, která popi-
suje v rozhovoru situaci i výsledky 
své cesty. 

S poděkováním za vaši podpo-
ru projektům Charity a s přáním 
všeho dobrého,

Jarmila Lomozová, vedoucí 
Rozvojového střediska 

 ADCH Praha 

OBECNÍ DŮM
PRAHA
SMETANOVA SÍŇ

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA
POŘÁDÁ 18. BENEFIČNÍ 

KONCERT

ve prospěch projektu:
„Stavba Základní školy 

sv. Jana Nepomuckého v Ugandě“

EMIL HRADECKÝ
Principium sapientiae 

timor Domini
Florebat olim studium

Gloria Patri

PETR EBEN
Missa Adventus et Quadragesimae

LUDWIG VAN BEETHOVEN
7. symfonie A dur, op. 92

Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK

chlapecký pěvecký sbor 
PUERI GAUDENTES

sbormistr ZDENA SOUČKOVÁ 
a VÍT KUBÁNEK

harfa IVANA POKORNÁ
hoboj DENISA VIŠŇÁKOVÁ
klavír MONIKA ŠEBESTOVÁ

varhany JAN KALFUS

dirigent JAROSLAV BRYCH

uvádí MAREK EBEN

Koncert se koná pod záštitou 
kardinála Miloslava VLKA

za účasti papežského nuncia 
arcibiskupa Mons. Diega Causera

SOBOTA 31. 10. 2009 
V 19.30 HODIN

INFORMACE 
A REZERVACE VSTUPENEK:

Arcidiecézní charita Praha
Londýnská 44, 120 00  Praha 2

tel 224 246 519 (573), fax 224 250 985
E-mail: koncert@charita-adopce.cz

Číslo 4/2009  15. října 2009

A R C I D I E C É Z N Í  C H A R I T A  P R A H A
Kde a jak pomáhá díky sv ým dárcům Roz vojové středisko Arcidiecézní  charity  Praha

Londýnsk á 44 ,  Praha 2 ,  te l . :  224 246 519,  adopce@char i ta-adopce.cz ,  www.char i ta-adopce.cz

PŘIJĎTE NA KONCERT 
– a pomozte se stavbou Základní školy 

sv. Jana Nepomuckého v Kitule v Ugandě 



z různých důvodů for-
málního vzdělávání ne-
účastní. Budou pro ně 
připraveny volnočasové 
aktivity, osvětové pro-
gramy a programy zá-
kladních dovedností.

Škola je umístěna 
v okrese Mukono, kde 
dlouhodobě spolupra-
cujeme se spolehlivým 
místním partnerem – 

diecézí Lugazi, která je 
také partnerem v pro-
jektu Česko-slovensko-
ugandské nemocnice. 

Stavební práce zapo-
čaly v květnu letošního 
roku – za pár měsíců 
stavba výrazně pokroči-
la. Veškeré práce prová-
dí místní stavební fi rma, 
která zaměstnává pouze 
dospělé obyvatele míst-

ní komunity, mezi nimi 
řadu rodičů sponzoro-
vaných dětí. Pracovníci 
ADCH Praha, kteří se na 
projektu podílejí, říkají, 
že stavba by měla být 
dokončena tak, aby se 
škola začátkem roku, 
v únoru 2010, rozezněla 
spokojeným pokřikem 
dětí, které se v ní budou 
učit. 

Velká katastrofa po-
stihla právě ty oblas-
ti Indie, kam směřuje 
pomoc lidí z České re-
publiky. Na jihu indic-
kého subkontinentu 
podporují Češi projekty 
Rozvojového centra Ar-
cidiecézní charity Praha 
a děti v Adopci na dál-
ku®. Ničivé záplavy od-
nesly ve státech Andh-
ra Pradesh a Karnataka  
střechu nad hlavou cel-
kem jeden a půl milionu 
lidí, 220 jich živel připra-
vil o život. Prudké deště 
a následně rozvodněné 
řeky, které přesáhly výš-
ku stoleté vody, zde-
vastovaly stovky ves-
nic a zničily úrodu rýže 

a cukrové třtiny. „Rodi-
ny, které přišly o bydle-
ní, potřebují okamžitou 
pomoc. Nejhůře jsou 
na tom nejchudší lidé 
ze slamů,“ popisuje si-
tuaci P. Vincent Crasta, 
který řídí jedno ze stře-

disek Adopce na dálku 
v Bidjapuru. Pro ty, kteří 
nemají kde hlavu slo-
žit, se již podařilo zřídit 
stovky táborů. „Byl jsem 
se podívat v nejpostiže-
nějších oblastech a situ-
ace je opravdu vážná. 

V naší škole jsme zřídili 
provizorní ubytovnu, 
ale chybí nám stany, de-
ky, oblečení a základní 
léky,“ dodává. Zdravotní 
týmy monitorují situaci 
a snaží se zabránit šíře-
ní nakažlivých nemocí. 
Balíčky potravin a zdra-
votně nezávadné vody 
byly shazovány i v ne-
dostupných oblastech. 

Pomoci těmto lidem 
v nouzi lze finančním 
příspěvkem na účet Ar-
cidiecézní charity Praha 
749011/0100, varia-
bilní symbol 20936. Za 
vaše peníze bude cha-
rita pomáhat těm rodi-
nám, které přišly o své 
domovy.  

NIČIVÉ ZÁPLAVY V INDII – 1,5 milionu lidí bez domova

ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITA PRAHA, 

ZŠ SV. JANA 
NEPOMUCKÉHO

Londýnská 44, 
Praha 2, 120 00

Číslo účtu: 
Komerční banka 

749011/0100, 
variabilní symbol 20950, 
www.charita-adopce.cz

Slavnostní promocí by-
la zakončena bakalářská 
studia Venee Fernandes, 
indické studentky, která 
díky Arcidiecézní charitě 
Praza vystudovala nejen 
základní a střední školu 
v Indii, ale nyní i Země-
dělskou univerzitu v Pra-
ze, obor provozní ekono-
mika. 

Promoci navštívila 
i rodina paní Jurišicové 
z Ostravy, která na dálku 

Venee podporovala ve 
středoškolských studiích 
v Indii. Za pomoci Arci-
diecézní charity Praha 
a české ambasády v In-
dii pak Venee požádala 
o vládní stipendium, kte-
ré získala, a od roku 2005 
studuje v českém jazyce 
v Praze, na Zemědělské 
univerzitě zůstává a po-
kračuje v magisterském 
studiu.

STUDENTKA Z PROGRAMU 
ADOPCE NA DÁLKU BAKALÁŘKOU!



SLEPICE 
NA ZDRAVÍ! 

Takovým případem byla pomoc 
pro dvacítku dětí z projektu Adop-
ce na dálku, které jsou HIV pozi-
tivní nebo trpí srpkovitou anémií. 
Tyto děti mají neustále nedosta-
tečnou stravu, což ztěžuje jejich 
efektivní léčbu. Díky vajíčkům od 
darovaných slepic se jejich strava 
obohatí o potřebné živiny, které 
jsou v jejich nemoci zásadní pro 
získání silnější imunity.

Jak vidíte z  fotografi í, pro nás 
zdánlivě obyčejný dárek – slepice 
– udělal dětem opravdu radost 
a do budoucna jim dává větší Když ADCH Praha pomáhá li-

dem v nouzi, vypadá to po-
každé jinak. Jednou jsou to 
veliké projekty na dlouhé ro-
ky pro stovky a tisíce lidí, jin-
dy jde o konkrétní podanou 
ruku jednotlivcům, kteří to 
v tu chvíli nejvíce potřebu-
jí. 

Pokud Vás cílená pomoc dětem zaujala, můžete se přidat i vy a přispět na náš účet číslo 
749011/0100 (Komerční banka Praha 2), variabilní symbol 799 (Rozvojový fond). Děkujeme

V INDII BUDEME MÍT UNIVERZITNÍ OBOR
Lepší vzdělání zdravotnického 

personálu a tak i kvalifikovaněj-
ší a rychlejší zdravotní pomoc 
pro obyvatele v oblasti indického 
Honavaru – to je cíl projektu, kte-
rý nově podpořila ADCH Praha. 
Dosáhnout se toho má zřízením 
univerzitního kurzu na Zdravotní 
škole sv. Ignáce v Honavaru. Řadě 
dárců tato škola není neznámá, 

protože přispěli už na její vznik. 
Nyní se ukazuje, že v oblasti chybí 
kvalifikovaný zdravotnický per-
sonál a jako nejjednodušší řešení 
se nabízí rozšíření budovy školy 
a otevření studijního kurzu Baka-
lář přírodních věd v oboru zdra-
votnictví (B.Sc. in Nursing Certifi -
cate). Pomoci zdravotním sestrám 
ke vzdělání a místním lidem zpří-

stupnit kvalitnější zdravotnickou 
péči můžete i vy. Pro účel výstavby 
a vybavení nové části Zdravotní 
školy sv. Ignáce jsme zřídili sa-
mostatný variabilní symbol. Při-
spět můžete na účet ADCH Praha 
(č.účtu 749011/0100 u Komerční 
banky,  variabilní symbol 951. 

Všem dárcům děkujeme!

KAM MÍŘÍ PENÍZE, KTERÉ NÁM DARUJETE? 
V posledních třech měsících 
jsme v Indii podpořili tyto pro-
jekty: 

POMÁHÁME SVÉPOMOCÍ
Vzájemně si pomáhat a spo-

lupracovat se učí lidé v zaosta-
lé oblasti karnatackého okresu 
Belthangady a Karkal. ADCH 
Praha podporuje vznik a for-

mování ženských a mužských 
svépomocných skupin, osvětu 
o důležitosti vzdělání a zdravot-
ní péči, různá školení, hromadné 
zdravotní prohlídky a podporu 
samostatné výdělečné činnosti. 
Doposud vzniklo 129 takových-
to svépomocných skupin – plán 
pro následující rok je vytvořit 41 
nových. Už čtvrtým rokem pod-

šanci bojovat proti zákeřným ne-
mocem. Jejich rodiny jsou velmi 
vděčné štědrým dárcům, kteří 
přispívají fi nančními prostředky 
do Rozvojového fondu, díky ně-
muž může ADCH Praha podpo-
rovat ty projekty a aktivity, které 
přináší konkrétní účinnou pomoc 
tam, kde je třeba. 



porujeme množství aktivit v této 
oblasti částkou 145 000 Kč.

DĚTI MAJÍ PRÁVO SI HRÁT!
Dle tohoto hesla ADCH Praha 

podpořila výstavbu mateřské 
školy v Mangalore, středisku 
Dharma Jyothi Social Centre. Sa-
motná budova pro více jak sto 
dětí ve věku 2–5 let přijde na 
700 000 Kč. Součástí je i venkov-
ní hřiště, které si místní postaví 
z vlastních zdrojů. Projekt má 
velkou cenu nejen pro děti, ale 
i pro jejich rodiče. Předškolákům 
se dostane zdravého základu 
před nástupem do školy a rodi-
če, především matky, budou mo-
ci najít zaměstnání a zabezpečit 
tak rodinu. Mnoho dětí, které 
budou novou mateřskou školu 
navštěvovat, budou sourozenci 
podporovaných dětí z programu 
Adopce na dálku®.

ZKVALITŇUJEME VÝUKU 
NA ZŠ V HIREBILE

Vybavení a pomůcky na vyučo-
vání (mikroskopy, magnety, mo-
dely těla, glóby) a sportovní po-
třeby (míče, gumy a další náčiní 
do hodin tělocviku) – právě tako-
vé věci nakupují sestry kongre-
gace Voršilek-Františkánek z pe-
něz od dárců a sponzorů ADCH 

Praha v Základní škole Sacret He-
art Konvent v regionu Mysore na 
jihu státu Karnataka. Už druhým 
rokem do oblasti putuje částka 
80 000 Kč. Součástí projektu je 
i extra výuka angličtiny a dou-
čovací hodiny pro potřebné stu-
denty. Na školu v Hirebile chodí 
i 35 podporovaných dětí z pro-
gramu Adopce na dálku®. 

OSVĚTA PRO MLÁDEŽ A ŽENY 
NA INDICKÉM VENKOVĚ 

Ve třicítce vesnic distriktu Ero-
de, Karur a Tirupur (stát Tamil Na-
du) se v průběhu roku uskuteční 
vzdělávací a osvětové programy 
zaměřené především na mládež 
a ženy. Přednášek se bude účast-
nit na 200 mladých dívek a ho-
chů a dalších 200 matek, větši-
nou vdov či žen pocházejících 
z velmi nuzného prostředí. Velká 
část z dospívajících je také v pro-

gramu Adopce na dálku®. Jako 
nejdůležitější vidí tamní sociální 
pracovníci práci a osvětu v ob-
lasti dospívání, hygieny, práva, 
komunikačních dovedností. Dal-
ší přednášky budou připraveny 
i pro rodiče dětí školního věku se 
zaměřením na důležitost vzdělá-
ní. Mnoho nevzdělaných rodičů 
totiž často vůbec nechápe vý-
znam získaného vzdělání a nevi-
dí tak potřebu posílat vlastní děti 
do školy. Projekt byl podpořen 
částkou 174 000 Kč. 

BLÍŽE K POČÍTAČŮM 
Znalost a orientace v proble-

matice informačních technologií 
je již nezbytnou součástí živo-
ta v jednadvacátém století. A to 
i v daleké Indii. Částka 37 000 
Kč umožní bližší seznámení se 
s počítačem 365 dětem z pátých 
až sedmých tříd základní ško-
ly St. Joseph v indickém Bidaru. 
Paralelně byl za podpory ve výši 
150 000 Kč  v nedaleké bidarské 
oblasti Itga zahájen obdobný 
projekt výuky počítačů určený 
především dětem. Z poskytnuté 
částky bude uhrazen nákup 10 
počítačů, tiskárny, počítačových 
stolů, plat učitele a asistenta. 
Součástí projektu je i zřízení míst-
ní komunitní knihovny.  

INDIE SE ROZZÁŘÍ MILIONY MALÝCH SVĚTÉLEK
Indie má ve svém kalendáři ne-

uvěřetelné množství svátků, slav-
ností a festivalů. Většina z nich 
má náboženský základ a odsud 
plyne i jejich početnost – své 
svátky mají  hinduisté, sikhové, 
budhisté, muslimové i křesťané. 
Existuje také celá řada místních 
a regionálních oslav. 

Diwali nebo jinak Dipawali, 
svátek světel, patří mezi jeden 
z nejvýznamnějších. Jeho termín 
se stanovuje podle indického lu-
nárního kalendáře, letos připadl 
na 17. říjen. Jde o oslavu návratu 
Rami z jeho čtrnáctiletého exilu. 
Podle legendy ho lidé vítali a uka-
zovali mu cestu domů tím, že za-

palovali řady (avali) lamp (dipa), 
odsud vzniklo slovo dipawali. 
Dnes jde také o oslavu ukončení 
doby sklizně – dožínek, takže se 
během tohoto svátku také velmi 
uctívá Lakshmi, bohyně štěstěny, 
bohatsví, prosperity. Mnoho indů 
tak rozsvěcuje světla svých domů 
z důvodu, aby do jejich příbytku 



Teprve před ně-
kolika dny se 
vrátila z Konga 
zmítaného ob-
čanskou válkou 
pracovnice cha-
rity Petra Ma-
tulová. Vypráví 

o své zkušenosti s touto afric-
kou zemí během své cesty, kdy 
zajišťovala a koordinovala pro-
jekt pomoci obětem válečného 
běsnění. 

Co vás v Kongu nejvíce pře-
kvapilo? 

Všudypřítomné nebezpečí, ve 
kterém musí místní lidé dnes 
a denně žít. Lidé zde žijí v obrov-
ské bídě, nepopsatelné chudobě. 
Hlavní město Kinshasa, s počtem 
obyvatel téměř stejným jako celá 
Česká republika, rozhodně není 
snadným místem pro život. Stej-
ně tak východní oblast země, 
jež je zmítána válkou, připomíná 
v době útoků rebelů skutečně 
spíše peklo. Na druhou stranu 
musím říci, že místní lidé mne 
také velmi překvapili. Nevzdávají 
se, věří v lepší budoucnost! Těžko 
tedy říci, zda mne více šokovaly 
životní podmínky, a nebo právě 

pozitivní přístup k životu, který si 
zachovávají. 

Lze lidem postiženým válkou 
nějak pomoci? 

Na tuto otázku místní lidé od-
povídali, že materiální pomoc 
velmi urgentně potřebují. Záro-
veň ale velmi uvědoměle vysvět-
lovali, že je třeba mít na paměti, 
že materiální pomoc jim může 
pomoci pouze dočasně – z dlou-
hodobého hlediska však všichni 
prosí o mír. Odvětila jsem, že za-
jištění míru bohužel není v naší 
moci. Jelikož se však jedná o úze-
mí, kde jsou lidé velmi hluboce 
věřící, byla jsem místními lidmi 
opravena, že je to možná v naší 
moci více než si myslíme. Lidé 
mne tedy požádali, abych v Čes-
ké republice všechny informova-
la o této vážné situaci v Kongu 
a mimo to, abych všechny, kteří 
mohou naslouchat, také požáda-
la o duchovní podporu. To jsem 
přislíbila a nyní tak i činím. 

Cílem vaší cesty však bylo 
také zajištění právě oné mate-
riální pomoci do oblasti posti-
žené válkou. O jakou pomoc 
přesně šlo? 

Díky grantu z Ministerstva za-
hraničních věcí ČR máme mož-
nost distribuovat do 1 500 po-
stižených domácností teplé 
přikrývky, hygienické potřeby, 
nádoby na vaření, oblečení a jiné 
předměty. Náš projekt se setkal 
s velmi pozitivním ohlasem. Pev-
ně věřím, že to nebyla naše po-
slední možnost, jak těmto lidem 
pomoci. 

Setkala jste se s nějakým stu-
dentem podporovaným v rám-
ci Adopce na dálku? 

Navštívila jsem několik dětí 
z našeho projektu přímo v jejich 
domovech a s většinou z nich 
jsme se také setkali ve škole sv. 
Kristýny, která byla postavena 
díky příspěvkům dárců z Čes-
ké republiky. Byla jsem nadšená 
z aktivity, kterou naši studenti 
překypovali! Všichni byli velmi či-
lí, zajímali se o dění u nás a o to, 
jak naše země vypadá. Velmi mi-
le mne překvapila také výborná 
znalost francouzštiny, kterou děti 
mají, i když jejich původním ja-
zykem je místní řeč lingala. Také 
škola sv. Kristýny je vskutku skvě-
lé dílo! Škola je velká, má skvělé 
studijní výsledky, je na ní vidět 
velký kus práce, za což patří dík 
také našemu partnerovi v Kon-
gu, komunitě Chemin Neuf.

Chtěla bych požádat všechny, 
kteří mají nějakou možnost při-
spět materiálně, aby tak spolu 
s námi učinili. A na základě své-
ho slibu bych také chtěla ještě 
jednou požádat všechny věřící, 
aby se dle svých možností spojili 
v modlitbě a prosili spolu s lidmi 
postiženými válkou za mír.  

KONGO? NEPOPSATELNÁ BÍDA... 

tato populární bohyně 
našla cestu.

Oslavy Diwali trvají 
pět dní, ale regionálně 
se velice liší. Všeobec-
ně ke svátku patří oh-
ňostroje, světla, květiny 
a lidé se obdarovávají 
sladkostmi, zasílají si 
přáníčka. V Karnatace 

ženy pečlivě uklízí své 
domky, malují krásné 
rangoli obrázky před 
dveře a obkládají je listy 
manga. 

Takto vidí svátky svě-
tel desetiletý hoch ze 
Shimogy: „Ráno vždy 
celá naše rodina jde 
na olejové masáže, to 

se mi moc nelíbí, ale 
prý musím. Nejvíce se 
mi líbí, že dostaneme 
něco nového na sebe, 
tričko nebo nové boty. 
Pak je moc fajn, že je 
celá rodina pohromadě 
a dostáváme sladkosti, 
nejčastěji je dělá mam-
ka, ale občas i něco 

koupí. Také je dobré, že 
nemáme tři dny školu 
a ani na svátky nedo-
stáváme žádné domácí 
úkoly. Večer s ostatními 
rozsvěcujeme lampič-
ky a svíčky kolem dveří 
a z bohatších domků se 
ozývají rachejtle a malé 
ohňostroje.“ 


