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Milí 
přátelé, 

chceme vás v dneš-
ním Bulletinu se-
známit s  novinka-

mi, které přinesl uplynulý měsíc. Za-
městnávalo nás mnoho událostí, 

ať už přípravy na otevření nového 
Domova se zvláštním režimem, či 
organizace štafetového běhu Pra-
ha–Orvieto. V Bulletinu najdete i vý-
běr z aktualit z našich zahraničních 
projektů. A nechybí ani rozhovory 
se zajímavými lidmi, tentokrát jsme 
dali slovo naší zdravotní sestře Iva-
ně Kopecké v  rámci seriálu Profese 

v Charitě a otci biskupovi Wladysla-
wu Blinovi z Běloruska. 

Věříme, že vás Bulletin zaujme. 
Uvítáme vaše náměty a připomín-
ky, které nám můžete sdělit pro-
střednictvím kontaktů uvedených 
v tiráži na konci dokumentu. 

S přáním všeho dobrého
 Ing. Jaroslav Němec, ředitel

Číslo 6
15. června 2012

Kardinál Duka požehnal 
sochu sv. Jana Nepomuckého 
pro charitní školu v Africe

Čtěte na straně 2

OZVĚNY 

MEZINÁRODNÍHO 

SETKÁNÍ 

V ČERNÍNSKÉM PALÁCI

V květnu jsme pořádali setkání u příleži-
tosti oslav 450. výročí znovuobnovení Praž-
ské arcidiecéze. Slavnostního setkání, které 
neslo název „Charitní dílo pražské arcidiecé-
ze ve světě“, se účastnila více než desítka 
zahraničních hostů, biskupů diecézí, kam 
směřuje zahraniční pomoc pražské Charity. 

Osobní setkání s  našimi zahraničními 
partnery je vždy obohacující zkušeností. 
Vedle našich společných aktivit a projektů 
diskutujeme i  o  situaci v  zemích, odkud 
hosté přicházejí. 

Rádi bychom vám zprostředkovali roz-
hovor s  otcem biskupem Wladyslawem 
Blinem z běloruské diecéze Vitebsk. Hovoří 
o náboženském obrození v Bělorusku, 

o zkušenosti, které přineslo 70 let ateis-
mu v zemi, o soužití katolické a pravoslav-
né církve a mnohém dalším. 

Rozhovor s biskupem Blinem
najdete na straně 6. 

Nový Domov se zvláštním re-
žimem zřizuje Arcidiecézní 
charita Praha v  Praze 5 – Hlu-
bočepích v  objektu, v  němž 
provozuje i další sociální služ-
by, mj. pro matky s  dětmi 
v  tísni. Nový domov je určen 
osobám starším 55 let trpícím 
Alzheimerovou chorobou ne-
bo dalšími typy demencí.

Nový Domov se zvláštním reži-
mem má 3 pokoje pro 7 klientů 
a veškeré potřebné zázemí včetně 
zahrady. Obyvatelům bude k  dis-
pozici personál Domova 24 hodin 
denně. „Kromě potřebné péče ne-
bo podpory při zvládání každo-
denních úkonů klademe důraz na 
aktivizační činnosti, jako je např. 
trénování paměti,“ říká Olga Vla-
chová, ředitelka Domova. 

Nový Domov se zvláštním reži-
mem vzniká namísto týdenního 
stacionáře pro seniory. Využívaly 
ho převáženě osoby s Alzheimero-
vou chorobou a stařeckou demen-
cí. Nová služba bude nabízet dlou-
hodobý pobyt i pro klienty, jejichž 
rodiny se o ně nemohou postarat 
a zároveň nechtějí volit alternativu 
v podobě zařízení typu LDN. 

V příštím Bulletinu najdete 
rozhovor s ředitelkou Domova 

Mgr. Olgou Vlachovou. 


CHARITA OTEVÍRÁ NOVÝ DOMOV 
pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou

Ilustrační foto

Máte-li zájem o službu Domova 
se zvláštním režimem nebo si 
přejete získat více informací, 

kontaktujte nás na dzr@praha.
charita.cz (O. Vlachová). 
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Socha je z  keramiky a je pozla-
cena a postříbřena. Kolem hlavy 
svatého Jana je umístěno typic-
kých 5 hvězd. Pojetí sochy vychá-
zí z  tzv. Bílkovy školy. Jedná se 
o specifi cký „rukopis“, kterým autor 
sochy svatého Jana znázornil. So-
cha tedy nenese „barokní pojetí“, 
které je známo především z čes-
kých mostů a kaplí.

Socha byla v den požehnání nej-
prve umístěna v katedrále sv. Víta, 
kde byla slavná mše sv. k  poctě 
světce. Poté byla ve slavnostním 
průvodu přinesena na Karlův most 
a na místě, kde došlo ke svržení 
Jana Nepomuckého do Vltavy, by-
la požehnána. Slavnosti byl příto-
men i kardinál Joachim Meissner 
z  Kolína nad Rýnem. Do Ugandy 
bude socha odvezena na podzim 
letošního roku.  

Odhaduje se, že desetina po-
pulace rozvojových zemí trpí 
nějakým druhem postižení. 
V  Indii tvoří desetinu popula-
ce neuvěřitelných 121 milio-
nů obyvatel. Místo postižené-
ho člověka nemusí být nutně 
v  ústavu a o jeho živobytí se 
nemusejí starat jen příbuzní 
nebo stát. To v  praxi dokazu-
je chráněná dílna v  Mangalo-
re, kterou podpořili čeští dár-
ci.

Od roku 1970 provozují karmeli-
tánky v Mangalore Speciální školu 
svaté Anežky. Navštěvuje ji okolo 
300 studentů s mentálním posti-
žením. 

V  rámci praktického vyučování 
se žáci učí vyrábět sešity, vyšívat 
nebo malovat na sklo. Díky pod-

poře Arcidiecézní charity Praha 
přibyly v  loňském roce tři nové 
kurzy. Částka 583  000 Kč umož-
nila zprovoznit dílny, ve  kterých 
mohou žáci vyrábět papírové talí-

ře, zpracovávat dřevo a vázat kni-
hy.

Jak po roce hodnotí výsledky 
nových dílen sestra Carmel Rita? 
„Zpočátku jsme museli překo-
nat  nedůvěru studentů k  novým 
strojům. Zaučování bylo zdlou-
havé, ale nakonec se podařilo 
vzbudit u studentů zájem o no-
vé činnosti. Dnes můžeme říci, že 
ovládání strojů všichni studenti 
zvládli a sami cítí radost z  dobře 
vykonané práce. Jejich ruce pro-
dukují konkurenceschopné zboží, 
které distribuujeme např. do okol-
ních škol a institucí. Oproti loňsku 
se zisky z  prodeje výrobků téměř 
zdvojnásobily. Studenti tak můžou 
hrdě pobírat sice nízký, ale vlastní 
plat. Naše škola je schopna dílny 
provozovat samostatně bez další 
podpory z Česka.“ 

POŽEHNÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO 
PRO UGANDU

Aktuálně z Indie

Studenti ze Speciální školy sv. Anež-
ky se učí vyrábět dřevěné předměty

V  předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, v  úterý 15. května 
2012, požehnal kardinál Dominik Duka sochu svatého Jana Ne-
pomuckého. Socha bude převezena do Ugandy do Základní ško-
ly sv. Jana Nepomuckého, kterou zde pražská Charita postavila. 
Autorem díla je sochař Václav Česák. 

NOVÉ CHRÁNĚNÉ DÍLNY JSOU KONKURENCESCHOPNÉ 

Máte chuť podílet se na této formě pomoci? Můžete přispět libovolnou částkou na náš účet číslo 
749011/0100, variabilní symbol 20960, 

či v rámci Adopce na dálku® podporovat postižené studenty. DĚKUJEME!
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VE ZKRATCE

FARNÍ CHARITA VLAŠIM 
OSLAVILA 20. VÝROČÍ

V  květnu si připomněla Farní 
charita Vlašim 20. výročí od své-
ho založení. V  kostele sv. Jiljí ve 
Vlašimi se uskutečnil slavnostní 
koncert souboru Cappella Poly-
phonica Salesiana z Brna, po němž 
následovalo pohoštění ve farní be-
sídce a na zahradě. Přejeme Farní 
charitě mnoho úspěchů, sil a Boží-
ho požehnání do další práce. 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO 
SENIORY, KLIENTY CHARITY

Charita Česká republika vyhla-
šuje pro své klienty fotografi ckou 
soutěž na téma „Charita očima se-
niorů“. Zájemci o účast mohou své 
digitální fotografi e v tiskové kvalitě 
zasílat do 31. 7. 2012 prostřednic-
tvím pracovníků zařízení, jehož 
jsou klientem. Nejlepší fotografi e 
budou oceněny a  vznikne z  nich 
putovní výstava. 

DĚTSKÝ DEN V AZYLOVÉM 
DOMĚ V KRALUPECH 
NAD VLTAVOU

Letošní Den dětí jsme tradičně 
slavili ve všech azylových domech 
pro matky s dětmi. V Kralupech nad 

MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

VE ZKRATCE

VÝZVA K POMOCI 
– praktické dárky pro děti z Běloruska

Pro děti za sociálně slabých rodin v Bělorusku, které přijedou na návštěvu do České republiky nebo 
se zúčastní letního tábora, sháníme praktické dárky (trička, teplákové soupravy apod.). Pokud 
byste mohli nabídnout podobný sponzorský dar (cca 100 ks), prosíme, kontaktujte nás na e-mai-
lové adrese belorusko@praha.charita.cz (Kateřina Cveklová) nebo na mobilu 603 141 896.
  

Vltavou nachystali pracovníci plno 
soutěží, při nichž mohly děti získat 
zajímavé ceny. „Asi největšími tahá-
ky bylo házení šipek na terč a soutěž 
v sešlapování nafukovacích balon-
ků, ale velký úspěch mělo i malová-
ní na chodník a strefování se míčky 
do úsměvu papírového klauna,“ říká 
Jana Fránová z azylového domu. 

NOVÍ ABSOLVENTI 
KREJČOVSKÉ DÍLNY V ZAMBII

V  zambijském Solwezi zřídila 
Charita Praha krejčovskou dílnu 
Tumvwanganai. Další ženy se vyu-
čily v  šestiměsíčním kurzu. Absol-
ventky v současné době již pracují 
na zapůjčených šicích strojích z díl-
ny. Mají přesně šest měsíců na to, aby 
si svou prací vydělaly na vlastní šicí 
stroj. Ty původní budou muset vrátit, 
aby byly přiděleny novým student-
kám, které svůj kurz právě začaly.

NGO MARKET A FESTIVAL 
MEZI PLOTY

Během měsíce května jsme se 
zúčastnili hned dvou důležitých 

informačních akcí. Náš prezentač-
ní stánek přilákal na NGO Marketu 
mnoho nadšenců, potenciálních 
dárců i  dobrovolníků. Jinak tomu 
nebylo ani na festivalu Mezi ploty, 
kde jsme udělali radost především 
těm nejmenším. Fotografi e z akce 
si můžete prohlédnout na našem 
facebooku: http://www.facebook.
com/praha.charita.

ZMĚNA ADRESY 
PARTNERSKÉ ORGANIZACE 
V INDICKÉM BÍDARU

Oznamujeme dárcům programu 
Adopce na dálku®, kteří podporují 
projekty prostřednictvím diecézní 
organizace v  indickém Bídaru, že 
od 1. 6. dochází ke změně adresy 
pro korespondenci s  podporova-
nými dětmi: 

Bala Jyothi Programme,
Kripalaya, Bishop‘s House

Mariapura, Kotnoor (D) village
Near Kendriya Vidyalaya
Jewargi Road, Gulbarga 

585102
Karnataka, INDIA

a
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V  pátek 1. června se v  pražské 
katedrále sv. Víta setkal kar-
dinál Duka s  delegací z  měs-
ta Orvieto. Přijeli na zahájení 
štafetového běhu Praha – Or-
vieto, který každoročně spo-
lupořádá Arcidiecézní charita 
Praha. Tento běh symbolizuje 
cestu českého kněze Petra, kte-
rý v roce 1263 cestoval do Říma 
a  během této cesty se stal tzv. 
eucharistický zázrak, který dal 
podnět ke slavení svátku Boží-
ho Těla v  církvi po celém svě-
tě.

Štafeta  startovala v Praze v pon-
dělí 5. června a  na území České 
republiky se běžely 4 etapy: do 
Sedlčan, Veselí nad Lužnicí, Kap-
lice a na Dolní Dvořiště; dále jed-
na symbolická v  Rakousku a  jed-
na v  Itálii. Letos běželo 10 běžců 
z Česka a Itálie. Tato štafeta je ne-
jen připomínkou historické udá-
losti, za kterou stál český kněz, ale 
je také součástí oslav svátku Cor-

pus Domini, které vyvrcholily v so-
botu 9. června při jejím doběhu 
k orvietské katedrále a poté účastí 

pražské delegace zde na slavnost-
ní bohoslužbě.  

Rádi bychom vám představili 
jednoho studenta a  dvě stu-
dentky, kteří čekají na své spon-
zory v  programu Adopce na 
dálku® a  kteří toho mají mno-
ho společného, byť je jeden 
z  Ugandy, druhý z  Indie a  třetí 
z Běloruska. Děti ztratily svého 
otce a  rodinu živí buď matka, 
nebo se o  živobytí musí přiči-
nit samy. Možná právě proto je 
jim vlastní houževnatost, píle 
a nadšení, s jakým docházejí do 
školy. Všichni tři jsou nadějnými 
studenty a  jejich snem je stát 
se učiteli a předávat své vědění 
dál ostatním. 

Sněžana, 11 let,
Bělorusko

Žije s  maminkou 
a  se svým o  tři ro-
ky starším bratrem. 
Navzdory neleh-
kým podmínkám 

prospívá Sněžana ve škole na vý-
bornou. Mezi její záliby patří mj. 
čtení, kreslení a hudba. Podle slov 
sociální pracovnice je to pilná, 
dobrosrdečná a starostlivá dívka.

Lawrence, 22 let,
Uganda

Lawrence ztratil 
matku i  otce a  ne-
má nikoho. Tvrdě 
pracuje na far-

mách, aby si zajistil prostředky na 
živobytí a školní poplatky. Navště-
vuje poslední ročník střední školy 
a  jeho životním cílem je studovat 
na univerzitě a stát se dobrým uči-
telem. 

Deepika, 13 let,
Indie

D eepik a  ž i je 
u  strýce se svojí 
nemocnou ma-
minkou. Nevlast-
ní žádný majetek 

a  nemají žádné příjmy. Deepika 
chodí do školy a zpět pěšky každý 
den 2 km. Škola je pro ni radostí, 
které by se v  budoucnu nerada 
vzdávala. Chtěla by být učitelkou. 

SPLŇTE SEN – DARUJTE VZDĚLÁNÍ!

Chcete-li pomoci, kontaktujte Centrum zahraniční spolupráce: 
pomocdozahranici@praha.charita, tel.: 224 246 573.

Adopce 

na dálku
®

KARDINÁL DUKA SE SETKAL S DELEGACÍ Z ORVIETA
AKTUÁLNĚ
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V  dalším díle seriálu 
„Profese v  Charitě“ 
představujeme prá-
ci zdravotní sestry 
IVANY KOPECKÉ. Pra-
cuje v Domově pro se-
niory Mukařov.

 Jak se liší práce zdra-
votní sestry v  nemoc-
nici a v charitním zaří-
zení?

Oproti nemocnici je 
zde klidnější atmosfé-
ra. Mám více prostoru 
pro povídání si s klienty, 
zjišťování jejich potřeb 
a přání. Mnoho klientů si 
ke mně chodí jen pro ra-
du, co by měli dělat, když 
je něco bolí. V nemocnici 
za pacienta rozhoduje 
lékař a  já se podřizuji je-
ho pokynům. V Domově 
pro seniory poslouchám 
přání klienta, i když z  lé-
kařského hlediska s  ním 
nemusím vždy úplně 
souhlasit. Tady se zkrátka 
klient rozhoduje sám tak, 
jako každý, kdo žije ve 

své vlastní domácnosti.
A  ještě jeden viditelný 

rozdíl: nemusím nosit bí-
lé nemocniční oblečení. 

 Jaké úkony nejčastě-
ji provádíte a  zasahu-
jete také při krizových 
situacích, kdy se zdra-

votní stav nějakého 
klienta náhle a nečeka-
ně zhorší? 

Ke krizovým situacím 
dochází, snažím se je 
řešit okamžitě a  s  klid-
nou hlavou. Řešila jsem 
zranění při pádech, ast-

matické záchvaty či vý-
buchy nezvladatelné 
agresivity.

K  běžným každoden-
ním úkonům patří ob-
jednávání léků, pomoc 
při podávání léků, injekč-
ní podávání např. inzu-
línu, dále objednávání 
klientů k  lékařům, zajiš-
ťování odvozu sanitkou 
apod. Mám pocit, že ad-
ministrativa kolem jaké-
hokoli úkonu je zbyteč-
ně rozsáhlá, takže denně 
strávím klidně i 2 hodiny 
papírováním. 

 Proč jste se rozhodla 
pracovat právě v Chari-
tě?

Při první návštěvě v Do-
mově mě nadchlo pro-
středí, v  němž je umís-
těn, i  klid, který vyzařuje 
z klientů a zaměstnanců. 
Po letech strávených ve 
stresových zaměstnáních 
je pro mě tato práce „oá-
zou pro duši“. 

 

Mezinárodní den fi rem-
ního dobrovolnictví sla-
vený 18. května přivedl 
do Domu Gloria dobro-
volníky z  fi rem T-Mobile, 
Santé a Česká pojišťovna. 
Pomáhali s  údržbou za-
hrady a domu. 

Barbora Kadlecová, ře-
ditelka Azylového domu, 
popisuje: „Od příchodu 
našich dobrovolníků až 
do odpoledních hodin 
u nás vládla velmi příjem-
ná atmosféra. Všichni se 

ZDRAVOTNÍ SESTRA 
– NA KRIZOVÉ SITUACE S KLIDNOU HLAVOU

DOBROVOLNÍCI POMOHLI S ÚDRŽBOU DOMU 
GLORIA A JEHO ZAHRADY

Aktuálně z Domu Gloria

Profese v Charitě

4. DÍL

hned ráno pustili do práce 
plni energie.“ Muži vyře-
závali letité keře a stromy, 
sekali trávu. Slečny a paní 
se postaraly o umytí oken 
či pletí záhonů. 

Do práce se zapojilo 
17 dobrovolníků. „To, 
s  čím nám dobrovolníci 
pomohli, bychom vlast-
ními silami jen těžko 
zvládli a  patří jim za to 
veliký dík,“ uzavírá Barbo-
ra Kadlecová.

  



Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519, 
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, poradna@praha.charita.cz 
(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Texty jsou redakčně upraveny. Vychází 12x ročně.
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B ě h e m 
jeho ná-
v š t ě v y 
v  České 
republi-
ce jsme 
se zepta-

li otce biskupa WLA-
DYSLAWA BLINA na 
náboženskou situaci 
v dnešním Bělorusku. 

 Pane biskupe, jak 
byste zhodnotil sou-
časnou náboženskou 
situaci v Bělorusku?

Chceme-li situaci v dneš-
ním Bělorusku hodnotit 
objektivně, lze říci, že se 
dá hovořit o  nábožen-
ském obrození. Po 70 le-
tech totalitního režimu 
jsou viditelné změny. 
Kostely se již nezavírají, 
duchovní nejsou vězněni 
a  popravováni. V  minu-
losti byla víra uzavřena 
především v  srdcích lidí, 
ale nyní je vidět i navenek 
a šíří se jako exploze. Lidé 
konečně přicházejí do 
kostelů, ty se daří někde 
otevírat nové, jsou svěce-
ni noví kněží.

 Jak se toto obroze-
ní projevuje ve vaší 
diecézi? 

Vitebské diecézi je le-
tos 13 let. Začínal jsem 
zde jako biskup v  roce 
1999, kdy bylo na celou 
diecézi 30 duchovních 
a  40 farností. Od té do-
by je viditelný nárůst ve 
všech směrech. 

V  současné době má-
me 100 duchovních 
a  140 farností. Každým 

rokem je vysvěceno 
5–6 nových kněží. 

 Čím si tento nárůst 
religiozity vysvětluje-
te?

Jednoznačně lze říci, 
že 70 let ateismu ukáza-
lo, že život bez Boha ne-
má smysl. Proto hovořím 
o náboženském obroze-
ní. Obrození je souhrou 
mezi charismatem du-
chovna a  aktivitou sa-
motných věřících. V lásce 
odhazuje člověk všech-
no, co ho brzdí. Lidé ne-
mají rádi, když jim někdo 
něco přikazuje. Mají rádi 
laskavé slovo a dobro. 

 Jak se žije katolické 
církvi ve většinově pra-
voslavné zemi? Na jaké 
obtíže naráží? Nebo 
naopak žádné nepoci-
ťuje? 

Hovořit o  Bělorusku 

jako o  pravoslavné zemi 
není správné. U  nás se 
vždy potkávaly dvě kultu-
ry: východní a západní –
a  působily zde stejnou 
měrou. Chci zdůraznit, že 
70 let socialismu a  ate-
ismu vytvořilo nevěří-
cí společnost. Více než 
50 procent obyvatel-
stva je nevěřících, stále 
nechodí do žádného 
kostela. I  přes duchovní 
obrození, o kterém jsem 
hovořil, je stále kolem 
nás mnoho neoslove-
ných srdcí. 

Ptáte se, zda jsou pro-
blémy mezi pravoslavný-
mi a  katolíky? Odpovím 
vám jednoduše. V životě 
se potkávají muž a  že-
na, zamilují se a  neřeší, 
zda patří k pravoslavným 
nebo katolíkům. Katolíci 
a  pravoslavní žijí u  nás 
bok po boku, bratrsky, 
ekumenicky. Po staletí. 
Je špatné, když se do lid-
ských vztahů míchá nad-

řazenost a  podřazenost 
a  snaží se jim vysvětlit, 
kam patří a narušit jejich 
soužití. 

 Věnujete se ve vaší 
diecézi také charitní 
činnosti? 

Kromě pastorace je 
také třeba vidět člově-
ka s  jeho materiálními 
potřebami. Pomáháme 
proto nemocným, po-
stiženým, chudým, or-
ganizujeme letní pobyty 
sirotkům a dětem z mno-
hočetných rodin. Vyko-
náváme normální lidské 
činnosti. Dáváme tím 
dobrý příklad a  sjedno-
cujeme lidi. Stejně jako 
zdravý člověk má mít rád 
postiženého, tak i  zdraví 
lidé různých vyznání se 
mají mít rádi. Bereme lás-
ku od Ježíše, ale máme 
se o  ni dělit s  potřebný-
mi. Bůh je láska, v tomto 
je hybná síla víry. 

 Co byste vzkázal čte-
nářům Bulletinu Arci-
diecézní charity Praha? 

Chtěl bych předně po-
děkovat Arcidiecézní cha-
ritě Praha a jejím dárcům 
za to, že svými prostřed-
ky pomáhají také u  nás 
v Bělorusku konat dobro 
a  tím propojovat řetěz 
boží lásky dál. Přeji dár-
cům a pracovníkům Cha-
rity, aby jim Bůh žehnal 
a aby jim vydržela vždy ta 
radost, kterou jsem nyní 
viděl v jejich tvářích.

Nezkrácený rozhovor 
najdete na www.praha.
charita.cz.  

70 LET ATEISMU UKÁZALO, ŽE ŽIVOT BEZ BOHA NEMÁ SMYSL

Na fotografi i zleva: biskup Anthony Zziwa (Kiyinda-Mi-
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