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Milí přátelé,
v uplynulých týdnech 
probíhalo v  Chari-
tě mnoho událostí. 
Uskutečnila se celo-
státní kampaň Den 
Charity, prezentovali 

jsme svoji práci na řadě akcí a  ve-
letrhů sociálních služeb, podporu-
jeme vznik nových farních Charit 
v pražské arcidiecézi, po rekonstruk-

ci jsme znovuotevřeli penzion U sv. 
Kryštofa, přivítali jsme biskupskou 
návštěvu z  Indie a  připravujeme 
se na dalšího důležitého hosta ze 
Zambie, vrcholí přípravy na 23. be-
nefi ční koncert, postupně se rozbíhá 
příprava Tříkrálové sbírky a mnoho 
dalšího. Výběr toho nejzajímavější-
ho najdete v dnešním Bulletinu.

Mám radost, že i  přes hektičnost 
uplynulých dní, kdy jsme byli velmi 
zaneprázdněni, jsme vyčlenili čas 

pro setkání vedoucích pracovníků 
s  prezidentem naší Charity P. Sta-
nislawem Gorou a  připomněli si, 
z jakých hodnot a principů vychází 
charitní práce. Není to jen profesi-
onální služba potřebným v  oblasti 
materiální a  sociální, ale zároveň 
služba lásky vycházející ze samot-
ného poslání církve. 

S přáním všeho dobrého
Ing. Jaroslav Němec

ředitel
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DEN CHARITY
Čtěte na straně 6

Největší benefi ce Arcidiecézní 
charity Praha proběhne v pátek 
31. října od 19.30 hod. ve Smeta-
nově síni Obecního domu v Pra-
ze. Koncert podpoří Českou ne-
mocnici sv. Karla Lwangy. 

Nemocnice je výjimečným pro-
jektem české rozvojové pomoci; je 
největším zdravotnickým zařízením 
fi nancovaným českými dárci v roz-
vojovém světě. Od svého založení 
v roce 2007 poskytla zdravotnickou 
pomoc více než 200 tisícům paci-
entů. „Provoz nemocnice by nebyl 
možný bez podpory českých dárců,“ 
říká Jaroslav Němec, ředitel Arci-
diecézní charity Praha. „Účast na be-

nefi čním koncertě je jednou z mož-
ností, jak nemocnici podpořit.“ 

„Koncert bude velkým kulturním 
zážitkem,“ říká MUDr. Jaroslav Eliáš 
z  Arcidiecézní charity Praha, kte-
rý se každoročně podílí na výběru 
programu benefi čního koncertu. 
„Glagolská mše je dokladem ob-
rovského vzepětí tvořivé fantazie 
a osobnostní energie Leoše Janáč-
ka. V  první polovině koncertu za-
zní díla A. Dvořáka, O. Respighiho 
a  J. Halvorsena v  podání špičko-
vých umělců – houslisty a nejmlad-
šího koncertního mistra České 
fi lharmonie Josefa Špačka – a jeho 
bratra – vítěze mnoha soutěží – vio-
loncellisty Petra.“ 

Prodej vstupenek na 
www.praha.charita.cz 

nebo v prodejní síti 
Ticketportal. 

Zavolejte nám na tel. 224 246 519, 
s nákupem vstupenky 
vám rádi pomůžeme.

Mediální partneři:

23. BENEFIČNÍ KONCERT SE BLÍŽÍ. 23. BENEFIČNÍ KONCERT SE BLÍŽÍ. 
Podpoří Českou nemocnici v Ugandě Podpoří Českou nemocnici v Ugandě 



Nový charitní obchů-
dek otevřela na začát-
ku října Farní charita 
Vlašim. Jeho sortiment 
sestává výhradně z da-
rů veřejnosti. 

„Před otevřením ob-
chůdku nám pomáhali 
především dobrovolníci. 
Organizovali sbírky šat-

stva, upravovali prostory, 
třídili, naceňovali,“ říká Da-
na Kucharčíková, která je 
jednou z hlavních iniciá-
torek vzniku vlašimského 
charitního obchůdku. „Po-
dařilo se nám zajistit pra-
covní místo dotované Úřa-
dem práce v rámci veřejně 
prospěšných prací. Bez 
toho bychom velmi těžko 

zajistili dostatečný provoz.“ 
Ceny zboží mohou být 
díky nulovým pořizova-
cím nákladům stanoveny 
velmi nízko. Celá tržba je 
pak po úhradě nutných 
nákladů, jako je nájem, vě-
nována na pomoc potřeb-
ným. Vlašimský charitní 
obchůdek bude zároveň 
sloužit i  jako výdejní mís-
to vzájemné materiální 
pomoci. Potřební si bu-
dou moci vybrat zboží se 
75% slevou, a navíc potra-

viny zdarma. „Potřebnost 
klienta budeme zjišťovat 
v  rámci naší Občanské 
poradny,“ vysvětluje Dana 
Kucharčíková.

V  pražské arcidiecézi 
provozuje dva dobročin-
né obchůdky také Farní 
charita Beroun. Nejčas-
těji prodává  oblečení, 
domácí potřeby, knihy, 
hračky či obrazy. Zboží 
lze darovat přímo v  ob-
chodech, v  sídle Charity 
nebo zaslat poštou.  
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Na Národní svatováclavské pouti jsme se setkali 
během dne s více než 800 poutníky a představili jim 
práci Charity. U Baziliky sv. Václava jsme byli od půl 
šesté ráno, abychom přivítali poutníky přicházející 
na modlitbu Anděl Páně a latinskou Mši sv. v kryptě. 
Část z nás se pak přesunula před Chrám Nanebevzetí 
Panny Marie, kde jsme postavili na již tradičním místě 
stánek s  propagačními materiály, výrobky klientek 
azylových domů pro matky s  dětmi a  drobnostmi 
z  Ugandy, které si mohli návštěvníci za dobrovolný 
příspěvek odnést.  

CHARITNÍ OBCHŮDKY 
– MÍSTA VZÁJEMNÉ MATERIÁLNÍ POMOCI

Požehnání nových 
prostor Farní charity 
Roudnice nad Labem

Farní charita Roudnice nad Labem srdečně 
zve na slavnostní požehnání nových prostor 
středisek Sociálně aktivizační služby pro rodi-
ny s  dětmi a  Nízkoprahového zařízení pro děti 
a  mládež. Obě služby budou nyní provozová-
ny v  nově zrekonstruovaném objektu v  ulici 
Jungmannova 670. 

Slavnost se uskuteční v úterý 4. listopadu 
od 14.00 hodin v prostorách 

nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež BOTA v 1. patře. 

Součástí programu bude mše svatá, kterou po-
vede světící biskup pražský Mons. Karel Herbst, 
prohlídka všech prostor, krátký kulturní program 
a na závěr malé občerstvení. 

Slavnostní otevření charitního obchůdku. Zleva: ředitel-
ka Farní charity Vlašim Daniela Laloučková, okrskový 
vikář P. Jaroslav Konečný, starosta Vlašimi Luděk Jeništa 
a místostarosta Vlašimi Karel Kroupa.

Charita na svatováclavské Charita na svatováclavské 
pouti ve Staré Boleslavipouti ve Staré Boleslavi

CHARITNÍ OBCHODY NAJDETE NA ADRESÁCH:
VLAŠIM, Blanická 916 (naproti benzínce Papoil)

HOŘOVICE, Nerudova ulice 113
BEROUN, Plzeňská třída 34

KONTAKTY: 
Mgr. Soňa Křikavová, tel. 724 310 939, 

e-mail:sonak.fchberoun@seznam.cz (Beroun, Hořovice)
Ing. Dana Kucharčíková, DiS., tel. 733 143 857, 

e-mail: socialnipracovnik@charitavlasim.cz (Vlašim)

Pozvánka



FARNÍ JARMARK PODPOŘÍ PRÁCI ŽIŽKOVSKÉ CHARITY

Farní charita Žižkov uspořádala letos v  září již potřetí jarmark, 
kde farmáři z  řad farníků nabízeli své produkty: pečivo, ovoce ze 
zahrádky, marmelády, pečený čaj, víno, slivovici,  ozdobné dýně, kří-
že či  levandulové sáčky. To vše za dobrovolný příspěvek Charitě. 
„Počasí bez deště přispělo k dobré atmosféře, která zde panovala. 
I pan biskup Malý se u nás zastavil. Výnos z jarmarku je naším stě-
žejním ziskem a podpoří naši práci ve prospěch potřebných,“ říká 
paní Václava Hilbertová, ředitelka Farní charity Žižkov.
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY 
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI  

Ve zkratce

KLIENTI AZYLOVÉHO DOMU 
MOHOU NOVĚ VYUŽÍT 
POČÍTAČE S INTERNETEM

V  letních měsících probíhala 
v  Azylovém domě sv. Terezie re-
konstrukce, jejíž součástí bylo mj. 
zřízení počítačové pracovny pro 
klienty. Mohou zde vyhledávat 
nabídky zaměstnání a rozvíjet své 
znalosti práce na počítači.

KLIENTI DOMOVA 
PRO SENIORY NA VÝLETĚ

Ve středu 10. září se obyvate-
lé a  zaměstnanci Domova pro 
seniory Mukařov vydali na výlet 
na zámek Berchtold a  prohlídku 
zahrady zámku Štiřín. Děkujeme 
společnosti KPMG, která v  rámci 
svého Novoročního grantu tuto 
akci fi nančně podpořila.

PODĚKOVÁNÍ PEKÁRNÁM 
NOPEK, A. S.

Pekárny Nopek, a. s., darují pravi-
delně klientům Arcidiecézní chari-
ty Praha pečivo, které se neproda-
lo, ale je ještě 24 hodin použitelné. 
„Pečivo rozdělujeme do několika 

projektů včetně Nízkoprahového 
centra, nocleháren a  terénní služ-
by, která roznáší pečivo při prá-
ci s  klienty v ulicích. Dar je velice 
přínosný. Pekárnám Nopek děku-
jeme za podporu,“ říká Stanislav 
Fiala, ředitel Azylového domu 
sv. Terezie. 

FARNÍ CHARITA PŘÍBRAM 
POMÁHÁ OSOBÁM 
VE VÝKONU TRESTU

Farní charita Příbram se v  pří-
bramské věznici setkala s osobami 

ve výkonu trestu. Podala jim řadu 
praktických rad, jak postupovat 
při řešení konkrétních problémů 
při vstupu do normálního života 
včetně kontaktů na kompetentní 
organizace, úřady a sociální služby 
Farní charity, které mohou být ná-
pomocné. „Obrací se na nás o po-
moc stále větší počet osob po 
výkonu trestu, proto jsme rádi, že 
jsme mohli toto setkání uskuteč-
nit,“ říká Alena Ženíšková, ředitelka 
Farní charity Příbram. 



PŘIJĎTE PODPOŘIT NÁRODNÍ POTRAVINOVOU SBÍRKU 2014
66 tun potravin pro chudé věnovali lidé během prvního ročníku 

Národní potravinové sbírky. Při nákupu ve vybraných supermarke-
tech mohli nakoupit potraviny, které odevzdali přímo v obchodě. 
Národní potravinová sbírka reaguje na skutečnost, že v  Česku je 
15,4 % obyvatel ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením.
Druhý ročník sbírky proběhne v sobotu 22. listopadu 2014. 

Pokud se chcete zapojit a  pomoci s  organizací sbírky, ne-
váhejte nás kontaktovat na tel.: 603 516 899 nebo e-mailu: 
simek.pavel@praha.charita.cz.
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Vyhlásili jsme soutěž pro dárce, 
kteří letos o prázdninách hostili 
ve svých rodinách děti z  Bělo-
ruska. Nejzajímavější příspěvek 
otiskujeme. Přečtěte si, jak na 
návštěvu jedenáctileté Máši a je-
jího staršího bratra Vitalije vzpo-
mínají pan a paní Nobilisovi.

DOBRODRUŽSTVÍ 
NA STŘÍBRNÉ STEZCE

V červenci u nás byla na návštěvě 
Máša Kožuch se svým starším bra-
trem Vitalijem z  Běloruska. Bydlíme 
v  malé vesnici mezi Kolínem a  Kut-
nou Horou, takže máme hodně 
možností navštívit zajímavá místa. 
Vypravili jsme se také na takzvanou 
Stříbrnou stezku, což je trasa z Kutné 
Hory podél říčky Vrchlice až k Velké-
mu rybníku, kde je pod hrází vodo-
pád. Asi 4 km tam a  4 km zpátky. 
Po cestě je krásná vyhlídka ze skal-
ního ostrohu nad údolím, staré stře-
dověké štoly pro těžbu stříbra, peřeje 
na říčce a ruiny několika prastarých 
mlýnů. Šel s  námi i  můj nejmladší, 
pětiletý syn Vojtík.

Bohužel jsem celou trasu prošel na-
posledy před několika lety a zapom-
něl jsem směr závěrečné části oko-
lo mlýnů až k  vodopádu. Turistické 
značky jsme neviděli, a tak jsme třikrát 
odbočili do špatné odbočky. Kopřivy 
a mokřiny nás vždy vrátily zpět.

Tento měsíc slaví Zambie půl 
století od svého vzniku. V  roce 
1963 byla ofi ciálně rozpuštěna tzv. 
Centrální africká federace sestá-
vající ze Severní a  Jižní Rhodesie 
a Nyasalandu. O necelý rok později 
se 24. října stala Severní Rhodesie 
Zambií. 

U příležitosti tohoto výročí jsme 
pro vás, kdo máte zájem dozvědět 
se o  Zambii víc, připravili stručný 
historický exkurz, který pomůže 
pochopit některé současné udá-
losti. Vedle toho jsme uspořádali 

ČESKÉ RODINY SOUTĚŽILY O NEJHEZČÍ VZPOMÍNKU 
NA PRÁZDNINOVÝ POBYT BĚLORUSKÝCH DĚTÍ 

Mužstvo včetně Vojtíka se mnou 
mělo trpělivost, a  tak mě nesvrhli 
z  funkce kapitána. Na závěr jsme si 
ještě pěkně užili pod vodopádem, 
nikam jsme nespěchali a  netrápilo 
nás, že jsme se vrátili oproti plánu 
s dvouhodinovým zpožděním.

Po návratu se děti ochladily v ba-
zénu a  Vojtík s  Mášou k  sobě silně 
přilnuli. Nevadila jim při tom jazyko-
vá bariéra. Asi i proto, že nám dospě-
lým je někdy těžko rozumět, a tak se 
hezky našli.

 Petr Nobilis

KERAMIKOU PROTI VEDRU
Venku bylo 35 °C ve stínu. Naše 

i  běloruské děti vyčerpaly veškeré 
možnosti zábavy, tak jsem jim na-
bídla tvorbu keramiky. Jejich nadše-
ní mě překvapilo. Zvlášť u  staršího 
bratra Máši, Vitalije, protože podle 
vlastních zkušeností vím, že starší 
kluci můžou brát podobnou činnost 
skoro jako urážku. V průběhu tvorby 
mé překvapení stoupalo, když jsem 
viděla jejich výrobky. Zjistila jsem, že 
ve škole v  Bělorusku děti navštěvo-
valy keramický kroužek, a  tak bylo 
vidět, že v tomto oboru nejsou žád-
nými nováčky. Překvapení vrcholi-
lo, když po sobě uklidili, což jsem 
u vlastních dětí nikdy nezažila. Těší-
me se na další návštěvu za rok.

Larisa Nobilisová


Fotografi e z pobytu dalších 
dětí v rodinách českých dárců 

si můžete prohlédnout 
na našich internetových 

stránkách.

ZAMBIE SLAVÍ PŮL STOLETÍ NEZÁVISLOSTI

Exkluzivně 
ze Zambie                             

anketu mezi našimi pracovníky 
v  Zambii. Zeptali jsme se jich, jak 
vnímají nezávislost své země a co 
by si přáli do budoucna. 

Texty najdete na webových 
stránkách www.praha.charita.cz. 



Mr. Martin Moyo, koordinátor Adopce na dálku® 
v Mpanshye: „Máme vůbec důvod něco slavit? (…) Větši-
na lidí u nás stále nemá základní prostředky k životu a kva-
litní vzdělání je jen pro majetné. (…) Kdyby všichni lidé měli 
přístup ke vzdělání a  školství bylo zdarma, přineslo by to 
velkou změnu lidí a společnosti jako celku, až pak by se ne-
závislost Zambie i pro mě stala realitou…“ 

Více na www.praha.charita.cz
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Česká republika slaví každo-
ročně Den učitelů v  březnu, 
u  příležitosti narození Jana 
Amose Komenského. Podobně 
to mají i  naši školáci z  Indie. 
Jejich „učitelem národů“ je 
Dr.  Sarvépalli Rádhákrišnan, 
někdejší učitel, fi lozof a státník, 
který dokonce v šedesátých le-
tech zastával indický prezident-
ský úřad. 

Když se stal v  roce 1962 prezi-
dentem, žáci a  příznivci jej po-
žádali o  svolení slavit 5. září je-
ho narozeniny. Dr. Rádhákrišnan 
souhlasil pod podmínkou, že den 
nebude uctíván jako den jeho na-
rození, nýbrž jako Den učitelů. Od 
té doby se Indie drží této tradice. 
A  že jsou Indové odborníci na 
slavení, si můžeme být jisti. Osla-
vy opravdu stojí za to! Povídat by 
nám o  tom nakonec mohly oso-
by nejpovolanější, které se příprav 
oslav přímo účastní – děti z  pro-
gramu Adopce na dálku®. 

S  radostí sledujeme, jak společ-
ným úsilím připravují program na 
tento výjimečný den. Je zahájen 
společnou modlitbou. Dále ná-
sleduje to, co indické děti nejvíc 
zajímá a v čem jsou tradičně nej-
lepší – kulturní představení, které 
samy zorganizovaly pro své učite-
le. Tanec, zpěv, drama, vše ošper-
kováno pestrými barvami. Děti 
učitelům vyjadřují svou vděčnost 
a  úctu prostřednictvím děkovné 

řeči, rituálů zahalení do šály a na-
malování santalové tečky na čelo. 
K  poděkování se obvykle přidává 

i  vedení školy, letos byl dokonce 
vysílán celonárodní proslov před-
sedy vlády. 

Součástí programu jsou i  akti-
vity, jež důstojnost tohoto svátku 
poněkud odlehčují. Děti pořádají 
pro své učitele rozličné soutěže, 
prověřující jejich zručnost a vědo-
mosti. Organizována jsou i  spor-
tovní utkání, například volejbalo-
vý turnaj, ve kterém si obě strany 
spravedlivě změří své síly a  který 
svou neformálností přispívá, bez 
ohledu na výsledek, ke sblížení 
dvou soutěžících generací, dětí 
a učitelů. 

 

Oznamujeme dárcům, kte-
ří podporují děti v  programu 
Adopce na dálku® prostřednic-
tvím naší partnerské organiza-
ce Shanthi Sandesha Trust 
v oblasti Mangalore, že organiza-
ce změnila svoji korespondenč-
ní adresu. Směřujte prosím nyní 
dopisy podporovaným dětem na 
tuto adresu:

Sr. Celine D‘Sa
Shanthi Sandesha Trust
Resource and Development 
Centre
Rosario Church Road, 
St. Ursula Convent Campus
Bolar, Hoigebazar – 575001 
Mangalore
D.K., Karnataka, India

Organizace se rozhodla zřídit 
novou kancelář, která slučuje 
rozličné aktivity spojené s  pro-
blematikou práv dítěte. 

Do této oblasti patří i  vzdělá-
vání a agenda programu Adop-
ce na dálku®. Věříme, že změna 
přinese další zefektivnění naší 
práce.

 

INDIČTÍ ŠKOLÁCI SI PŘIPOMNĚLI DEN UČITELŮ

Prověření schopností učitele v deskové hře.

Změna adresy indické partnerské organizace 
SHANTHI SANDESHA TRUST

Divadelní scénka s učitelskou tema-
tikou.

Aktuálně 

z Indie



6

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, praha@praha.charita.cz

(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.

Slavnostním oceněním pracov-
níků v  oblasti dobročinnosti 
vyvrcholila každoroční připo-
mínka patrona charitního díla 
– sv. Vincence z Pauly. 

Setkání se konalo 23. září v praž-
ském kostele sv. Tomáše. Z  rukou 
prezidenta Charity ČR biskupa 
Pavla Posáda, ředitele Charity ČR 
Lukáše Curyla a  zástupce firmy 
T-Mobile Borise Kučery  převza-
lo devět vynikajících pracovníků 
a  dobrovolníků Cenu Charity za 
rozvoj charitního díla. Za pražskou 
diecézi byla oceněna dlouhole-
tá ředitelka Farní charity Beroun 
JUDr. Jana Civínová. Během její 
působnosti v  čele Farní charity 
rozvinula projekty a služby pro po-
třebné do velkého rozsahu a kva-
lity. 

Paní Civínové jsme položili ně-
kolik otázek. 

Jak dlouho v Charitě pracuje-
te? Na co nejraději vzpomínáte? 

V  březnu tohoto roku to bylo 
právě 10 let, kdy jsem nastoupila 
do funkce ředitelky Farní charity 
Beroun. Určitě nejraději vzpomí-
nám na začátky, které byly sice 
nejtěžší, ale také nejkrásnější při 
pohledu zpět. 

Jak to tenkrát probíhalo?  

Vždycky jsem říkala, že k  tomu, 
abychom Charitu mohli vybudovat, 
potřebujeme lidi, prostory a  pení-
ze. A právě ty peníze byly zpočátku 
největším kamenem úrazu. Vzpo-
mínám si, že v polovině roku 2005 
jsem zjistila, že v  červnu nebude-
me mít z  čeho zaplatit zaměst-
nance. Sice nás tehdy bylo tak do 
20 pracovníků, ale i tak to byl velký 
problém. I  když jsme požádali na 
různých místech o  dotace, všech-
ny žádosti nám zamítli. Když jsem 

vyzkoušela všechny možnosti, kdo 
by nám mohl půjčit, a nic se nepo-
dařilo, řekla jsem své věřící kolegy-
ni: „Nezbývá nám nic jiného než se 
modlit.“ A  tak jsme svolali všech-
ny, kteří se s  námi chtěli modlit, 
a v úzkosti jsme prosili Hospodina. 
A  do týdne přišlo oznámení, že 
3 žádosti o  grant jsou úspěšné. 
Od té doby všem říkám, že pokud 
chce někdo získat víru, ať jde za-
kládat Charitu.

V  čem je podle vás Charita 
výjimečná?

Charity vůbec jako organizace 
jsou výjimečné tím, že jsou posta-
veny na vztazích, na vztazích s lid-
mi, o které se staráme, nutně také 
na vztazích mezi pracovníky Chari-
ty, čímž se vytváří skutečné spole-
čenství. Pokud takové společenství 
není, Charita zákonitě musí zanik-
nout nebo maximálně jen živoří. 

Co pro vás znamená ocenění 
Cenou Charity?

Ocenění Cenou Charity chápu 
samozřejmě jako výsledek práce 
celé berounské Charity, všech je-
jích pracovníků, ale i  všech dárců 
a našich příznivců.

  

CHARITA OSLAVILA SVŮJ SVÁTEK UDÍLENÍM 
CEN CHARITY

Den Charity

CHARITA SE PŘEDSTAVILA 
VEŘEJNOSTI 

BĚHEM DNE CHARITY

Slavnostní předávání Cen Cha-
rity je součástí každoroční ce-
lostátní kampaně Den Charity, 
která se koná v  období kolem 
svátku sv. Vincence z Pauly. Po 
celé zemi pořádají Charity dny 
otevřených dveří, prezentace 
a  kulturní a  společenské akce. 
V  pražské arcidiecézi se veřej-
nosti otevřela charitní zařízení 
např. v  Praze, Kralupech nad 
Vltavou, Mukařově, Novém 
Kníně a Vlašimi.


