ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA

Bulletin speciál
Milí přátelé,
dovolte, abych
Vás srdečně pozval na 24. benefiční koncert Arcidiecézní charity
Praha pořádaný
ve prospěch České nemocnice
v Ugandě. Pro naši Charitu, její

Číslo 9
15. září 2015

pracovníky, dobrovolníky, dárce
i přátele je tradiční říjnový koncert největší benefiční a společenskou událostí roku. Máme
radost, že můžeme posluchačům nabídnout špičkový hudební program ve virtuózním
podání předních českých hudebníků v prostředí noblesní
Smetanovy síně Obecního
domu. Program koncertu je oz-

dobou jeho účelu. Chceme společně s Vámi podpořit největší
českou nemocnici v zahraničí,
která zachraňuje životy a zdraví
lidí v ugandském kraji Buikwe.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Ing. Jaroslav Němec
ředitel
Arcidiecézní charity Praha

PRAŽŠTÍ SYMFONICI UVEDOU DVOŘÁKOVU
NOVOSVĚTSKOU NA 24. BENEFIČNÍM KONCERTU
24. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha se drží
tradice. Posluchači se mohou
těšit na Smetanovu síň Obecního domu i na Symfonický
orchestr hl. m. Prahy FOK a jeho provedení Novosvětské
symfonie. Koncert nabídne
i několik novinek. V jeho úvodu
proběhne slavnostní udělení
Ceny Charity Česká republika.
V první části se pak představí
čtveřice mladých violoncellistů se svým unikátním souborem Prague Cello Quartet.
Jejich vystoupení umí diváky
nadchnout.

POZ

VÁN
K

Smetanova síň Obecního domu v Praze 1
sobota 31. října 2015 od 19.30 hodin

Vstupenky v ceně od 300 Kč
je možné zakoupit již nyní na
webu www.praha.charita.cz
nebo v prodejní síti Ticketportal.

Rozhovor se zakladatelem
kvarteta Petrem Špačkem najdete na straně 19.
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PROGRAM 24. BENEFIČNÍHO KONCERTU
Moderuje Vladimír Kořen
CENA CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA 2015
Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního
díla, za účasti arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky, prezidenta
Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla
PRAGUE CELLO QUARTET
Petr Iljič Čajkovskij: Variace na rokokové téma
Freddie Mercury: Bohemian Rhapsody
Paul Ballard: Mr. Sandman
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK, DIRIGENT ANDREAS SEBASTIAN WEISER
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 „Novosvětská“
Každá zakoupená vstupenka podpoří týdenní provoz lůžka v České nemocnici v Ugandě. Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel, zašlete, prosíme,
finanční dar na bankovní účet Arcidiecézní charity Praha ve prospěch veřejné sbírky
pro Českou nemocnici v Ugandě: 749126/5500.

Koncert se koná pod záštitou
pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky, OP
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

Barrandovský Domov se
zvláštním režimem sloužící
lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí
rozšířil svou kapacitu ze sedmi
na osm lůžek.
Arcidiecézní charita Praha
se podílela na organizaci 12.
ročníku štafety z Prahy do Orvieta, která připomíná jeden
z nejvýznamnějších církevních
svátků – slavnost Božího těla.
Ministerstvo zahraničních
věcí pozvalo do České republiky na ozdravný tábor devět
desítek dětí z Ukrajiny, z nichž

některé pocházely z konfliktních oblastí na východu země.
Program pobytu zajišťovala
Farní charita Příbram.

víkendu multižánrový festival Popenec; pestrý program
v Hrádku u Vlašimi přilákal stovky návštěvníků.

Středisko Migrace Arcidiecézní charity Praha zapojuje
do pomoci migrantům terénní
pracovníky, kteří sami pocházejí z cizineckých komunit. Projekt
podpořený Ministerstvem vnitra v rámci programu Integrace
cizinců 2015 poskytuje sociální
a právní poradenství, tlumočení či asistenci na úřadech.

Na podporu Domova sv.
Anežky České pro osoby s Alzheimerovou chorobou uspořádala Farní charita Beroun netradiční sbírku, při níž vznikl nový
český rekord v počtu plyšových
medvědů na jednom místě.

Farní charita Vlašim zorganizovala v prvním červnovém
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Arcidiecézní charita Praha
se stala členem Potravinové
banky Praha, která je součástí
České federace potravinových
bank.


Charita pomáhá přesídleným krajanům z Ukrajiny
Česká republika umožnila
potomkům krajanů z Ukrajiny vrátit se zpět do země
svých předků. Asistenci při
integraci do české společnosti jim poskytuje Arcidiecézní charita Praha.
Kvůli obavám z bezpečnostní situace na Ukrajině se do
Česka od března tohoto roku
postupně přesídlilo přes 150

krajanů. Po příjezdu získají trvalý pobyt a podporu, která
zahrnuje dočasné ubytování,
finanční pomoc i asistenci při
integraci. Tu krajanům poskytuje Arcidiecézní charita Praha.
„V prvních dnech po příjezdu
poskytujeme krajanům zejména asistenci při jednání na úřadech, školách, u lékařů, organizujeme kurzy českého jazyka,“
říká Světlana Porche, ředitelka

Střediska Migrace. „S každou
rodinou i s jednotlivci pracujeme
individuálně. Pomáháme s hledáním trvalého bydlení a zaměstnání.“
Většina rodin již dočasné
ubytování opustila. Nový domov našly v Praze, Tachově,
Plzni, Slavkově u Brna, Berouně
a v dalších městech České republiky.


DOMOV PRO SENIORY PONESE
JMÉNO KARDINÁLA BERANA
U příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky kardinála
Josefa Berana byl mukařovský
Domov pro seniory přejmenován.
Nově nese název Domov pro
seniory kardinála Berana jako
vzpomínku na jeho zdejší internaci v letech 1963–64.
Přejmenování a odhalení
pamětní desky proběhlo za
účasti kardinála Dominika Duky
19. června tohoto roku.


PODĚKOVÁNÍ ZA POLÉVKU pro lidi bez domova
Jednu celodenní tržbu věnuje každoročně nadnárodní
oděvní společnost BESTSELLER
dobročinnému účelu. V České
republice si letos vybrala Azylový dům sv. Terezie. „Dar využíváme v průběhu tohoto roku na
nákup pečiva, polévky a surovin,
kterými zabezpečujeme lidem
bez domova v našem nízkopra3

hovém centru potravinovou pomoc,“ říká Stanislav Fiala, ředitel
Azylového domu. „Denně vydáme polévku, nápoje a další potraviny v průměru padesáti lidem
bez domova. Pro mnoho lidí bez
přístřeší je návštěva nízkoprahového denního centra jedinou
dostupnou možností, jak získat
teplé jídlo.“


Projekt TVÁŘE LÁSKY pomáhá ohroženým dětem

Nový projekt Tváře lásky usiluje o snížení počtu obětí a pachatelů násilí z řad dětí, které
prošly dětskými domovy a výchovnými ústavy. Preventivní
program vytvořil Projekt Magdala, služba Arcidiecézní charity Praha, jenž pracuje s oběťmi
domácího násilí a obchodu
s lidmi. Klienti dostávající se
do péče sociální služby s trau-

V červenci proběhlo v Praze vzdělávání školitelů projektu Tváře lásky.
matizujícími zážitky jsou ve
většině případů lidé, kteří prošli
nějakým druhem ústavní péče
a nemají fungující rodinné zázemí. Právě na tyto mladé lidi
se nový projekt zaměří. Vybaví
je informacemi, jež jim pomohou rizikové situace rozeznat,
aby se po opuštění chráněné-

ho prostředí ústavní péče dokázali vyhnout nucené práci,
nucené prostituci anebo násilným vztahům.
Projekt Tváře lásky je realizován od května 2015 do dubna
2016 za podpory Norských
fondů a ve spolupráci s Nadací
Open Society Fund Praha. 

FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU
založila SOCIÁLNÍ PODNIK
Obchod spolu s šicí dílnou
a mandlem je prvním sociálním
podnikem v Kralupech nad Vltavou. Vznikla v něm čtyři pracovní místa pro dlouhodobě
nezaměstnané. Obchod nabízí
zejména oblečení, hračky a potřeby pro domácnost, které
Charitě lidé věnují. Název Šuplík
připomíná dárcům, že věci,
které doma přesunují z šuplíku
do šuplíku a nakonec je obvykle
stejně vyhodí, mohou darovat
na dobrou věc. Zisk z prodeje
a zakázek bude přednostně investován do udržitelnosti sociálního podniku.


P. Stanislaw Gora, prezident Arcidiecézní charity Praha, přestřihává
pásku nově otevíraného obchodu Šuplík.
V pražské arcidiecézi provozují charitní obchody
také Farní charita Beroun (www.beroun.charita.cz)
a Farní charita Vlašim (www.vlasim.charita.cz).
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Osamělé maminky se učí navázat
LÁSKYPLNĚJŠÍ RODINNÉ VZTAHY
komunikace mezi dítětem a rodičem. Videotrenérka natočí
na kameru maminku s dítětem
v domácím prostředí například
při hře a poté s maminkou rozebírá, jakým způsobem by se
vzájemné interakce daly vylepšit. Tím dochází ke zlepšení komunikace a rodinných vztahů.

Již čtvrtým rokem pomáhá Arcidiecézní charita Praha maminkám v azylových domech a sociálních bytech zvládat výchovu a péči o jejich děti.
„V našem Azylovém domě sv.
Gerarda v Brandýse nad Labem
mohou maminky využívat služeb socioterapeuta, aktivizační
pracovnice či videotrenérky,“ říká
Hlavním cílem projektu je
zamezit situacím, kdy z důvodu nedostatečných rodičovských kompetencí matkám
hrozí odebrání dětí. Jednotlivé aktivity projektu se přizpůsobují potřebám maminek
a zahrnují:
skupinové poradenství, interaktivní semináře,
diskusní skupiny zaměřené

Pavel Houška, ředitel Azylového domu. „Především videotrénink se setkává se velkým úspěchem.“ Videotrénink interakcí
je zaměřen na zlepšení běžné
na osobní rozvoj maminek,
jejich uplatnění na trhu práce
a zvládání dalších dovedností
v péči o děti a ve vedení domácnosti;
socioterapeutické poradenství vč. nácviku modelových situací, kdy matka
během individuálních konzultací se socioterapeutkou
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LEPŠÍ VZTAH K SOBĚ
I K OSTATNÍM
Ženy, které hledají pomoc
v azylových domech, zažily ve
svém dětství často narušené
rodinné vztahy. Neumí pak předávat svým dětem pozornost
a lásku, kterou samy v dětství
nedostaly. Pracovníci Charity
pomáhají maminkám tyto problémy překonat. „Od roku 2012,
kdy jsme projekt na podporu rodičovských kompetencí zahájili,
prošlo touto péčí 577 maminek
a dětí. Jsme rádi, že jsme mohli
těmto maminkám pomoci nalézt lepší vztah k sobě, k jejich
dětem i k ostatním,“ shrnuje dosavadní výsledky projektu metodička sociálních služeb Eva
Hradečná.

např. sestavuje režim dne
odpovídající věku dítěte, učí
se, jak přiměřeně reagovat na
„zlobení“ dítěte, jak mu věnovat svůj čas, jak podněcovat
jeho rozvoj apod.;
videotrénink interakcí
rozvíjející pozitivní komunikační dovednosti v rodině.


JAK POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Každoroční úsilí tisíců koledníků a nespočetného množství
dárců přináší své ovoce v podobě pomoci poskytnuté lidem
v nouzi. Výtěžek lednové Tříkrálové sbírky pomáhá během
celého roku ve všech koutech České republiky i v zahraničí.
LÉK NA OSAMĚLOST
Po smrti manžela byla pro ni
osamělost nejtěžší ze všeho.
Paní Marii je pětasedmdesát let.
V místních novinách se dozvěděla o Farní charitě Kolín a jejím
dobrovolnickém centru. Dobrovolníci se věnují seniorům
a tráví s nimi svůj čas. Váhala se
přihlásit, ale dnes nelituje. Paní
Marie získala nové přátelství.
S přítelkyní si povídají, čtou,
chodí na procházky. Nejcennější je pocit, že může někomu zavolat, když se cítí osamělá nebo
když se potřebuje poradit. Založení a rozvoj dobrovolnického
centra v Kolíně podpořili dárci
v Tříkrálové sbírce.

AZYL PRO MATKU
A DĚTI
Zpočátku se občas napil,
později se ukázalo, že hraje
automaty. Jana měla svého
manžela ráda a chtěla mu pomoci. Vzala si několik půjček na
splacení jeho dluhů. Problémy
se stupňovaly. Když ji začal bít,
uvědomila si, že s ním nemůže zůstat. Řešení našla v Azylovém domě sv. Gerarda pro
matky s dětmi, který provozuje
Arcidiecézní charita Praha. Získala zde střechu nad hlavou,
psychickou podporu a také pomoc odborníků se zvládáním
výchovy dětí, na nichž se celá
situace podepsala. Janě se ko6

nečně po několika letech daří
dát svůj život dohromady a začíná se dívat na svoji budoucnost pozitivně.
DESETITISÍCE
ZACHRÁNĚNÝCH ŽIVOTŮ
Deborah Nabasirye byla těhotná, ale nikdy nechodila na
gynekologii či předporodní
prohlídky. Stejně jako většina
vesnických žen v Ugandě by
porodila doma za pomoci porodní báby. Porod ale neprobíhal hladce a rodina se rozhodla
odvézt rodičku do Buikwe, do
čtyři kilometry vzdálené nemocnice. Císařský řez zachránil
život Deborah i její novorozené
holčičce. Lékaři v České nemocnici sv. Karla Lwangy již zachránili životy desetitisíců pacientů.
Chod nemocnice je možný i díky Tříkrálové sbírce.


HLEDÁME DOBROVOLNÍKA
pro korekturu Bulletinu
Bulletin Arcidiecézní charity Praha pro vás každý měsíc připravujeme
v týmu několika pracovníků a dobrovolníků. Nezastupitelnou roli v něm má
jazyková korektorka.
Obracíme se na korektory a korektorky, kteří by se rádi na přípravě Bulletinu podíleli. Od ledna 2016 hledáme dobrovolníky pro pravidelnou korekturu
Bulletinu vycházejícího jednou měsíčně v rozsahu přibližně 17 tisíc znaků
včetně mezer.

Máte-li zájem, kontaktujte Jarmilu Lomozovou: lomozova.jarmila@praha.charita.cz.
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI.

SOCIÁLNÍ BYTY SPLNILY OČEKÁVÁNÍ
Zákon o sociálním bydlení
je stále předmětem odborných diskusí a politických
vyjednávání. Před rokem
a půl vyčlenila Arcidiecézní
charita Praha šest bytů pro
sociálně potřebné rodiny.
O zhodnocení projektu sociálního bydlení jsme požádali
sociální pracovnici TEREZU
FORMÁNKOVOU.

Jak se rodinám v sociálních bytech daří?
Sociální bydlení, které je
doprovázeno podporou při
osamostatnění, splnilo naše
očekávání. Tři rodiny se již osamostatnily, odešly do běžného
bydlení a vede se jim dobře.
Dvě děti se díky našemu sociálnímu bydlení navrátily z ústavní péče zpět do rodin. Zájem
o sociální byty je velký.

maminky, které o bydlení projeví zájem a jsou již schopny
z azylového bydlení odejít, ale
pronájem běžného bytu je pro
ně nedostupný.

Co byste na základě vaší
zkušenosti vzkázala zákonodárcům, kteří budou rozhodovat o podobě systému
sociálního bydlení v České
republice?
Klíčové je podle naší zkušenosti poskytnout lidem podporu vedoucí k samostatnosti. Nájemní
smlouva na byt nestačí. Sociálně
vyloučení lidé ztrácejí postupně
řadu běžných sociálních doved-


Kdo má šanci sociální byt
Arcidiecézní charity Praha
získat?
Sociální byty slouží zejména
maminkám s dětmi z našich
azylových domů. Vybíráme ty
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ností a návyků nezbytných pro
samostatné bydlení a zapojení
se do běžného života.
Rodiny v našich sociálních bytech vedeme k samostatnému
řešení situací. Učíme je hospodařit s penězi, spořit, pravidelně
platit nájem nebo požádat o reálně sestavený splátkový kalendář. Podporujeme rodiče, aby
samostatně hledali školky, školy
a lékaře pro své děti. Klienti se
na nás obracejí o pomoc při hledání zaměstnání nebo vyplnění
žádostí o dávky. Smyslem každé
naší pomoci je vést lidi k tomu,
aby si v podobné situaci dokázali příště poradit sami.


MEDEVAC ZACHRAŇUJE ŽIVOTY

V polovině července přicestovalo do Česka devět pacientů
z Ukrajiny z oblastí zasažených válečnými střety. Díky programu Ministerstva vnitra MEDEVAC (z anglického medical
evacuation) u nás podstupují léčbu. Arcidiecézní charita
Praha poskytuje pacientům sociální asistenci. Podílí se na ní
i PAVLÍNA JILEČKOVÁ.

Kde vznikla myšlenka humanitárních evakuací? Je to
český nápad nebo existuje
vzor někde v zahraničí?
První evakuovaný pacient
byl léčen v roce 1993 ve Velké
Británii během válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině.
Několik měsíců poté uskutečnila evakuaci i Česká republika.
Český MEDEVAC od té doby
pomohl 219 pacientům.

Kolika pacientům pomáhá MEDEVAC nyní? Jak se jim
daří?
Současný MEDEVAC pomáhá devíti pacientům; dvě osoby je doprovázejí. Pacienti jsou
rozmístěni ve třech nemocnicích v Praze a v jedné nemocnici v Ostravě. Přijeli s různými
poraněními a vadami. Někteří
už absolvovali operaci a mohli
odjet zpět na Ukrajinu, jiné čeká ještě dlouhé léčení.


Jaká je úloha Charity?
Práce pro nás začíná asistencí klientům u příletu, kde
jsou hned z letadla naloženi do
sanitek a převezeni do nemocnic. Následuje provázení celým
léčením a rekonvalescencí
a zároveň poznávání pacienta,
jeho potřeb a přání. Náš sociální servis zahrnuje tlumočení,
zprostředkování komunikace
se zdravotnickým personálem,
zajištění drobných nákupů, ale
i psychickou podporu. S každým pacientem prožíváme jeho nejtěžší chvíle, kdy bojuje
o svůj život a zdraví. Loučení je
někdy těžké.

Jak početný je tým Charity
zapojený do MEDEVACu?
Přizpůsobuje se počtu pacientů. V současné době jsme
čtyři sociální pracovníci a minimálně dva tlumočníci. Naši
dobrovolníci připravují pro pacienty volnočasové aktivity.
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Co je pro vás na MEDEVACu nejtěžší a co naopak nejvíc obohacující?
Jsem ráda, že mohu být součástí takové konkrétní smysluplné pomoci. Jedna z mých
nejsilnějších vzpomínek je na
holčičku, kterou kvůli vážné
srdeční vadě původně nechtěli vzít ani do letadla. Až po
přímluvě ministra byla přijata
na palubu. Do Česka přiletěla
jako uzlíček v náručí maminky,
který měl tmavě šedou barvu
a pořád jen plakal. Po operaci
a pár dnech rekonvalescence
z ní byla krásná holčička s růžovými tvářičkami a úsměvem od
ucha k uchu. Konečně pro ni začal existovat svět okolo a skončil každodenní boj o život.
Nejtěžší jsou situace, kdy se
léčení nedaří a objeví se komplikace. Pak se snažíme být
pacientovi oporou. Spolupracujeme i s psychologem, který
s pacientem pracuje. Pozitivních vzpomínek je ale naštěstí
o dost více.

Na projektu MEDEVAC
spolupracuje Charita již od
roku 2006. To určitě přineslo
hodně zkušeností…
Ve Středisku Migrace pracuji
pátým rokem. Pomáhali jsme
s kolegy libyjským, syrským
a ukrajinským pacientům. Každá kultura je jiná a vyžaduje jiný přístup. Vytvořili jsme si ale
řadu zajetých postupů, o nichž
víme, že fungují. Máme databázi tlumočníků, na něž se
můžeme obrátit, jsme sehraní
s vedeními nemocnic. Přesto
ale nemůžu říci, že mě už nic
nepřekvapí.


TÉMA: MIGRACE

Ptát
e se

nás

Dostáváme od čtenářů i od
novinářů dotazy, jak reagujeme na současnou situaci
zvýšeného přílivu běženců
ze Středozemí, zda a jak se
naše Charita pomoci migrantům věnuje. Požádali jsme
o odpověď Mgr. SVĚTLANU
PORCHE, ředitelku Střediska
Migrace Arcidiecézní charity
Praha.
Zdá se, že společnost se rozdělila na dva protikladné tábory. Jako organizace, která se
integrací cizinců profesionálně
zabývá, chápeme oba dva.
Pokud se na situaci díváme
reálně, vidíme na jedné straně
jako katolická charita potřebu
pomoci lidem v nouzi, na straně druhé i obtíže s integrací
spojené.
POMOC TŘEM TISÍCŮM
MIGRANTŮ
Pomoci migrantům se náš
specializovaný tým věnuje už
od roku 1995. Mezi odborníky
jsou sociální pracovníci, právníci, psychologové, tlumočníci,
součástí týmu jsou také terénní
pracovníci z řad cizinců, kteří se
v naší zemi už integrovali. Rozvíjíme řadu projektů. Dojíždíme
každý týden do Zařízení pro
zajištění cizinců Bělá – Jezová,
kde migrantům poskytujeme
sociální a právní poradenství
i do dalších středisek Správy
uprchlických zařízení. Provozujeme odbornou sociální poradnu pro cizince žijící v naší
zemi s různými druhy pobytu.
Poskytujeme sociální asistenci
v programu MEDEVAC, pomáháme při integraci potomkům

Světlana Porche s klientem Poradny pro migranty a uprchlíky
krajanů z Ukrajiny. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních
věcí a Magistrátem hl. m. Prahy realizujeme další projekty,
jejichž cílem je pomoc cizincům.
PŘIPRAVENI
POMOCI
Nepodléháme módním vlnám v tom smyslu, že bychom
se o pomoc migrantům začali
zajímat až v souvislosti se zájmem médií. Migranti byli vždy
potřebnou cílovou skupinou,
která je zranitelná mj. proto,
že se hůře orientuje v našem
právním řádu, kultuře a mnohdy čelí předsudkům majoritní společnosti. Každoročně
využije našich služeb zhruba
tři tisíce žadatelů o azyl, azylantů i cizinců s trvalým pobytem.
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Současnou situaci žadatelů o azyl ze Středomoří sledujeme a připravujeme se
na okamžik, kdy v naší zemi
získají mezinárodní ochranu.
Připravujeme možnosti, jak
personálně posílit tým migračního oddělení, jednáme na
úrovni Charity Česká republika
i České biskupské konference.
Církev vyzve farnosti, aby se ve
spolupráci s Charitou na pomoci podílelo co nejvíce lidí.
Jakmile vláda či Ministerstvo
vnitra formulují podmínky,
podle nichž bude podpora
imigrantům v jejich integraci
probíhat, jsme připraveni se
do této práce zapojit. Věříme,
že naše zkušenosti budou pro
všechny přínosem.
Mgr. Světlana Porche
ředitelka Střediska
Migrace

DVĚ STĚ ŠANCÍ NA LEPŠÍ ŽIVOT
Do programu Adopce na dálku® jsme nově vybrali přes 200 potřebných dětí z Indie,
Ugandy a Běloruska. Několik z nich bychom
vám rádi představili. Zapojte se, prosíme, do
pomoci. Pomůžete i tím, že vašim přátelům,
kolegům a známým o těchto dětech řeknete.
„Případ každého dítěte zvážili pečlivě naši sociální pracovníci v cílových zemích, aby vybrali ty

skutečně nejpotřebnější,“ říká Natálie Podolcová
z Centra zahraniční spolupráce.
Každé z vybraných dětí prochází těžkou životní situací. Děti vyrůstají v sirotčincích, s matkami samoživitelkami, potýkají se v rodině s rakovinou či postiženími a žijí na hranici bídy.
Chceme, aby tyto děti mohly vystudovat
a vzít svůj osud v budoucnu do vlastních rukou.


Sushmita nemá ve svých osmi letech matku ani otce. Oba její rodiče
zemřeli a zanechali po sobě šest
neplnoletých dcer. Všechny dívky
žijí v sirotčinci. Sushmita je nejmladší z nich.

Elisha žije s rodiči, babičkou a čtyřmi sourozenci. Její otec se zranil při
nehodě a kvůli trvalým zdravotním
následkům nemůže pracovat. Se
situací se zatím nedokázal vyrovnat
a „řeší“ ji alkoholem. Matka pracuje
jako učitelka, je pro ni obtížné živit celou rodinu
a zajistit vzdělání pro svých pět dětí.

Maminka Sumayiy zemřela, dívka
žije se sourozenci, HIV pozitivním
otcem a jeho novou ženou v nezděné chýši bez elektřiny. Sumayiye maminka velmi chybí, někdy
utíká z domu k babičce. Ve škole se
řadí obvykle mezi nejlepší žáky třídy.

Sofia je nejstarší ze čtyř sourozenců. Její otec zahynul před několika
lety při nehodě na motorce. Čtyři malé děti zůstaly v péči matky,
která je sama nedokáže uživit. Životní podmínky této rodiny jsou
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Rodiče Olgy zemřeli. Ve svých 17 letech se musí o sebe postarat sama.
Bydlí na koleji a dostává nízkou státní podporu, s níž nevystačí. Olga
má ještě tři starší bratry, kteří nemají
možnost jí pomáhat. Olga je velmi
skromná dívka, sama ráda pomáhá svým kamarádům.

ubohé.
Táňa je nejmladší ze tří sourozenců.
Její tatínek je těžce nemocný – trpí
cukrovkou a astmatem. Vetší část
roku stráví v nemocnici, jeho zdraví se přesto pořád zhoršuje. Tánina
maminka pracuje jako dojička v kolchoze, má velmi malý plat a je pro ni
obtížné starat se o tři děti a nemocného manžela.

Výše minimálního příspěvku v programu Adopce na dálku®:
roční dar
měsíční dar

Indie

Uganda

Bělorusko

4 900 Kč

7 000 Kč

6 900 Kč

410 Kč

584 Kč

575 Kč

KONTAKT: Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce,
pomocdozahranici@praha.charita.cz, telefon: 224 246 519.
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

PROMĚNA PĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V PROJEKTU ŠKOLY PRO ZMĚNU
Třetím rokem pracuje pražská Charita na
zlepšení studijních podmínek na pěti vybraných
základních školách v Ugandě. Organizuje školení a exkurze pro pedagogy, umožňuje školám
rekonstruovat třídy či zřídit toalety a umývárny
s přívodem pitné vody.
ČEŠTÍ ODBORNÍCI PŘEDÁVALI
SVÉ ZKUŠENOSTI V BĚLORUSKU
21 zástupců místní
samosprávy a neziskových organizací se
ve Vitebsku zúčastnilo školení, které pro ně připravila Arcidiecézní charita Praha. Čeští odborníci se věnovali demokratizaci, činnosti neziskových organizací, dobrovolnictví, sociálnímu
podnikání a dalším tématům souvisejícím
s občanskou společností.
PODPORA DROBNÝCH
ZEMĚDĚLCŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ
V únoru odstartoval projekt pro posílení
postavení drobných zemědělců a živnostníku v oblasti Tiruppur v jižní Indii. Celkem
800 lidí bude sdruženo do skupin, jež jim usnadní prosazovaní jejich zájmů. Členům této
svépomocné organizace nabídne navíc Charita školení a podporu při zahájení nové svépomocné činnosti, jakou je například zpracování
kokosového vlákna, výroba masalového koření
a další.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
DO INDICKÝCH VESNIC
Arcidiecézní charita Praha vyslala lékaře do dvou
vesnic v oblasti Honavaru ve státě Karnátaka.
Zprostředkovala tak zdravotní prohlídky lidem
nemajícím možnost navštívit žádné zdravotnické zařízení. Lékaři měli k dispozici potřebné
vybavení pro ambulantní léčbu včetně léků,
které pacientům poskytovali zdarma.
NOVÝ START PRO 125 ŽEN
V INDICKÉM TAMILNÁDU
Zlepšit postavení chudých žen v deseti vesnicích
je cílem projektu, který Arcidiecézní charita Praha podpořila v kraji Kancheepuram na území
indického státu Tamilnádu. Během jednoho
roku se ženy učí řemeslným dovednostem šití
a vyšívání a dostávají i teoretickou průpravu
využitelnou v budoucím podnikání.
NOVÉ VEDENÍ CHARITNÍ MISE V UGANDĚ
Vedení ugandské mise Arcidiecézní charity Praha převzala Miroslava Doležalová, která se ve
svém předchozím zaměstnání zabývala sociální prací a inspekcí sociálních služeb. V Ugandě
působila už v letech 2010–2011, kdy vedla program Adopce na dálku®.
NOVĚ JMENOVANÝ BISKUP DIECÉZE
LUGAZI ZAVÍTAL DO ČESKÉ NEMOCNICE
Práci lékařů a zdravotníků České nemocnice
v Ugandě ocenil při své oficiální návštěvě nově
jmenovaný biskup místní diecéze Lugazi, otec
Christopher Kakooza. U příležitosti své první
návštěvy vysadil na pozemku nemocnice dva
palmovníky.
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SAZENICE BANÁNOVNÍKU pomohou farmářům
v Ugandě
Nejčastějším zdrojem obživy je v Ugandě zemědělství.
Proto se Arcidiecézní charita
Praha zaměřuje na podporu
drobných farmářů. Poskytováním menších půjček
a řadou dalších forem pomoci zlepšuje jejich životní
úroveň.
Na vesnici pěstuje téměř každý několik banánovníků, maniok, kukuřici či rýži a fazole. Své
malé políčko obdělává i paní
Rose Nangonzi z vesnice Khoko. Co vypěstuje, z toho uvaří
jídlo pro svou rodinu. Pokud
úroda zbyde, prodá ji na místním trhu. Peníze z prodeje jsou
pro rodinu jediným příjmem.
PŮJČKA: NE PENÍZE,
ALE SAZENICE
„Lidé na vesnici hospodaří
často s velmi nízkým výnosem
z pěstovaných plodin,“ říká Mirka
Doležalová, vedoucí ugandské mise Arcidiecézní charity
Praha. „Jednak nemají kvalitní
sazenice a často také nevyužívají
ty nejefektivnější postupy, které

Paní Rose Nangonzi z vesnice
Khoko s vedoucí mise Mirkou
Doležalovou
dokáží výnosy výrazně zvýšit.“ Arcidiecézní charita Praha našla
několik způsobů, jak farmářům
pomoci (více v rámečku). Jedním z nich je poskytnutí drobné půjčky, ovšem ne ve formě
peněz, ale ve formě sazenic nebo semínek.

RADOSTÍ ROZTANČILA
CELOU VESNICI
„Před nedávnem jsme rozdělovali 4 700 sazenic banánovníku. Jeho zelené plody, z nichž se
vaří banánová kaše matooke, se
v Ugandě sklízejí celoročně. Budou proto pro farmáře pravidelným zdrojem příjmu,“ vysvětluje
Mirka Doležalová. S předáváním sazenic do 103 rodin v devíti vesnicích pomáhala dobrovolnice Michaela Moravcová:
„Všude bylo slyšet 'webale nnyo',
lugandsky 'děkuji mnohokrát'
a vidět spoustu usměvavých tváří. Takové reakce jsem tak trochu
očekávala, a přece jsem zažila
jedno překvapení. Bylo to ve vesničce Khoko. Paní Rose Nangonzi
převzala první sazenici, nejdříve
trochu plaše poděkovala, ale
v další chvíli začala naprosto
spontánně tančit a zpívat. Brzy
se k ní přidali i ostatní a nakonec
i my sami. To byl moment, kdy
jsem si uvědomila, že i když se
může zdát, že podobné projekty
jsou jen kapkou v moři, pro tyhle
lidi ta malá kapka znamená šanci na lepší život.“


PITNÁ VODA, VZDĚLÁNÍ I ZDROJ OBŽIVY
Pomoc drobným farmářům zahrnuje:
budování a obnovu vodních zdrojů:
stavíme nové studny a opravujeme ty stávající;
instalujeme nádrže na dešťovou vodu;
formování spořících a úvěrových družstev: pomáháme vytvářet svépomocné skupiny o cca 30 členech, členové spoří a s vytvořeným fondem společně hospodaří;

podporu drobného podnikání: organizujeme vzdělávací kurzy pro začínající drobné
podnikatele, poskytujeme drobné půjčky na
zahájení podnikání (chov prasat, kadeřnictví
apod.);
sdílení krav: skupinám farmářů zapůjčujeme krávu v době její březosti; narozené tele si
skupina nechává a ve chvíli, kdy je kráva opět
březí, se o ni začíná starat další skupina.
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seznámit se s novými zajímavými lidmi, s kulturou, tradicemi a historií České Republiky.
Velké poděkování našim dárcům a kamarádům z Tábora
Ondřejovi a Věře Soběslavským
a také jejich velké a přátelské
rodině, koordinátorce pobytu
Taťjaně a také všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto projektu.“
Patricia Kravcevič


DOSTUPNOST NESTAČÍ. USILUJEME O KVALITU
Rozvojové cíle tisíciletí přijaté v roce 2000 Organizací spojených národů přispěly ke snížení chudoby ve světě. Mnoho
problémů však přetrvává. Mimo jiné jde o dostupnost vzdělání a kvalitu výuky ve vesnických školách v rozvojových
zemích. Na řešení těchto problémů se zaměřuje řada projektů Arcidiecézní charity Praha.

Venkovská škola bez investic, které do škol v Indii míří z pražské Charity.

Zmodernizovaná učebna s pomůckami ve škole v chudinské čtvrti
Jyothinagar.
Před patnácti lety podepsaly
členské státy OSN Miléniovou
deklaraci, v níž stanovily osm
základních cílů pro odstranění
největších problémů rozvojového světa do roku 2015. Společným úsilím chtěly odstranit
extrémní chudobu a hlad, snížit dětskou úmrtnost a také do-

sáhnout základního vzdělání
pro všechny děti na světě.
Od roku 2000 se podařilo
zlepšit řadu dílčích problémů,
některé konkrétní cíle byly naplněny už před termínem. Nicméně hodnocení úspěšnosti Rozvojových cílů tisíciletí je velmi
odlišné v různých částech světa.
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Vzdělání, které si vzala za svou
prioritu Arcidiecézní charita Praha, není zdaleka dostupné pro
všechny děti ve venkovských
oblastech rozvojových zemí.
Tuto zkušenost potvrzují pracovníci pražské Charity a jejích
místních partnerských organizací v Indii. „V některých oblastech školy úplně chybí. Děti musejí docházet mnoho kilometrů, což
se později stává jedním z důvodů,
proč školní docházku předčasně
ukončí. Překážkou jsou v řadě
případů i školní poplatky a další
náklady spojené se studiem,“ říká
karmelitánka sestra Carmel Rita.
Ve spolupráci s její kongregací
a díky podpoře dárců v programu Adopce na dálku® se
Arcidiecézní charitě Praha daří
mnoha dětem z indického venkova pomoci školu dokončit.
KVALITA VZDĚLÁNÍ
DEVÁTÝM MILÉNIOVÝM
CÍLEM
Rozvojové cíle tisíciletí jsou
formulovány pomocí jednoduchých měřitelných statistik.
Kdyby bylo možné vyjádřit jedním číslem kvalitu vyučování, je
možné, že by se stala devátým
miléniovým cílem. Kvalita vzdělání je dnes totiž větším problémem než jeho dostupnost. Spíše pravidlem než výjimkou jsou
na indickém venkově přeplněné třídy, nedostatek pomůcek,
nedostatečná kvalifikace učitelů a frontální styl výuky založený na memorování faktů.
„Do naší školy v chudinské
čtvrti Jyothinagar věnovala
Arcidiecézní charita Praha pět
nových počítačů spolu s modely,
mapami a dalšími pomůckami

na zeměpis, fyziku, chemii a biologii,“ informuje sestra Carmel
Rita. Podobným způsobem
Charita investuje do kvality výuky na mnoha školách.
Nakupuje vybavení, přispívá
na platy učitelů angličtiny
a dalších předmětů, podporuje
participativní styly výuky.
DOUČOVÁNÍ ZVYŠUJE
SEBEVĚDOMÍ
A MOTIVACI K UČENÍ
Jinde zase Charita organizuje večerní doučování. Pomáhá
Pomozte nám zlepšovat kvalitu
výuky ve školách na indickém
venkově, které navštěvují
děti z nejchudších rodin.
Vaše dary proměníme v konkrétní
pomoc: pomůcky, knihy, učebnice
a platy kvalifikovaných pedagogů.
Číslo účtu Arcidiecézní charity Praha
749011/0100 (Komerční banka),
variabilní symbol 20960.
Děkujeme.

tak dětem ve školní docházce
vytrvat a dosahovat dobrých
studijních výsledků. V kraji Kolar ve státě Karnátaka probíhá
doučování pravidelně. V šesti
vesnicích se ho účastní 150
dětí. „Pečlivě jsme vybírali nejvíce opomíjené děti. Ty, které
potřebují vylepšit svoje výsledky
a nemohou si dovolit platit doučování, žáky, které čekají klíčové
závěrečné zkoušky, prioritu měly
děti žijící pod hranicí chudoby,
sirotci a samozřejmě dívky,“ říká
koordinátorka paní Reena.
Svým zápalem pro věc dodává
entuziazmus dětem i učitelům.
„Děti získaly větší sebevědomí
a motivaci k učení. Rodiče se
o vzdělání svých dětí začali více

zajímat,“ shrnuje nejdůležitější
výsledky projektu paní Reena.
ZLEPŠENÍ KVALITY
VÝUKY JE PRO ADOPCE
NA DÁLKU® PRIORITOU
Rokem 2015 skončila lhůta pro naplnění miléniových
rozvojových cílů. Státníci mají
před sebou několik zásadních
konferencí, kde se pravděpodobně domluví na dalších cílech a závazcích. Ať už se jejich
pozornost zaměří na zvyšování
kvality výuky v rozvojových zemích nebo ne, tento cíl zůstane
pro Arcidiecézní charitu Praha
a její program Adopce na dálku® prioritou i v dalších letech.


PROČ POMÁHÁTE V ZAHRANIČÍ
S PRAŽSKOU CHARITOU?
Pomoc Arcidiecézní charity
Praha v zahraničí by nebyla
možná bez tisíců dárců z celé České republiky. Zajímala
nás jejich motivace, proč
se rozhodli směřovat svou
podporu právě do vzdělání
či zdravotní péče v rozvojových zemích. Odpovědi jsou
zajímavé a je z nich patrné,
že dárci mají dobře promyšleno, jaké aktivity a proč
podporují. Posuďte sami.

RADŠI VZDĚLÁNÍ
NEŽ UPRCHLICKÉ TÁBORY
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Od roku 1999 podporujeme ve
vzdělání indická děvčata. Děvčata proto, že Indie patří k těm
zemím, kde ještě mají chlapci
v rodině preferenční postavení,
co se týče vzdělání. I u nás tomu přece tak bylo ještě před
sto lety. Ale jedině vzdělaná
žena bude považovat vzdělání
své dcery za stejně důležité jako vzdělání syna. Máme velkou
radost, že „naše“ čtyři děvčata
(Pokračování na str. 16)

ŠACHOVÁ
KRÁLOVNA
OPĚT BODUJE
Hellen Chanda je studentkou deváté třídy internátní
střední školy Mukamambo.
Studuje díky programu Adopce na dálku®. Její velkou zálibou
jsou šachy. Na konci prvního
trimestru reprezentovala svou
školu na krajském sportovním
turnaji, který se konal v hlavním městě Lusace. Hellen popisuje: „Soutěží, které probíhaly
několik dní, se zúčastnily vybrané
střední školy ze šesti regionů
centrální provincie a Lusaky.
Náš šachový tým sehrál mnoho
partií, ale některé jsme prohráli.
Já hrála v kategorii juniorek do
sedmnácti let a svým konečným
třetím místem se mi podařilo
získat důležité body pro naši
školu v celkovém hodnocení.“
Z úspěchu máme velkou
radost. Těší nás, že je Hellen
cílevědomá a nezapomíná na
studium. Jak její šachové, tak
školní výsledky jsou nadále velmi dobré. Gratulujeme!


(Dokončení ze str. 15)
se stala zdravotními sestrami,
jedna učitelkou počítačů a další
úřednicí. Jsme přesvědčeni
o tom, že je rozhodně lepší
pomoci vzdělávat lidi v jejich
vlasti, aby tam pak mohli najít
práci a pomohli sobě, své rodině i zemi než je zachraňovat
z vorů, financovat uprchlické
tábory a hledat způsoby, často
marně, jak je integrovat do naší, zcela jiné, společnosti.
V Charitě také pomáháme
s překlady dopisů dětí a dárců
v angličtině, francouzštině a ruštině. Při doprovázení běloruských
dětí před několika lety jsme byli
nadšeni tím, jak jsou vzorně vychované, způsobné a milé, a tak
od roku 2012 pomáháme také
jednomu běloruskému chlapci.
Nehledáme
výmluvy, proč
pomáhat nemůžeme
a pomáháme proto,
že můžeme a chceme.
Nehledáme výmluvy, proč
pomáhat nemůžeme a pomáháme proto, že můžeme a chceme, i když bychom svůj čas i prostředky uměli využít jinak. Každý
přece může přispět k tomu, aby
náš svět, menší či větší, byl lepší
a příjemnější. Sice nemůže být
každý jako Albert Schweitzer
nebo Matka Tereza, ale i z malých potůčků je veliká řeka. 
manželé Charlotta a Zbyněk
Tichých, tlumočnice a strojní
inženýr, oba již v důchodu
NA PAMÁTKU
DCERY JANY
V červenci před
čtyřmi lety nám
zemřela dcera Jana. Jana dlouho
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a ráda pracovala s dětmi, byla
ve Skautu a ve Sdružení přátel
Jaroslava Foglara. Chtěli jsme
pokračovat v jejím duchu. Na
klasickou adopci jsme se z více
důvodů necítili, ale měli jsme
touhu pomáhat potřebným.
V České republice nikdo
netrpí hlady, všichni
mohou chodit do školy,
ale jsou země na světě,
kde tomu tak není.
V České republice nikdo netrpí hlady, všichni mohou chodit do školy, ale jsou země na
světě, kde tomu tak není, kde
lidé nemají naplněné své základní potřeby. Proto jsme se
rozhodli pro Adopci na dálku®
a hned v srpnu jsme si vybrali
sedmiletou indickou holčičku
Harikanthra Sunithu. Podporujeme ji už pátým rokem a dělá
nám radost sledovat, jak roste
a prospívá ve škole. Je to pro
nás motivace a motor.

Yvona Fischerová s manželem,
pracovnice úklidu
OPOMÍJENÉ
VZDĚLÁNÍ
Podporuji zahraniční projekty,
protože Arcidiecézní charita
Praha pomáhá v zemích, které
jsou chudší než naše, a tedy
tamní lidé potřebují peníze více než my. Také tam lze za stejnou částku zprostředkovat obvykle více pomoci než u nás,
například za hodnotu jednoho
našeho oběda v levné restauraci může žák v Indii dostat vše,
co potřebuje na celý týden.
Několik let finančně podporuji projekt Adopce na dálku®,
v němž je velká část darů po-

užita na pokrytí nákladů spojených se školní docházkou
konkrétního dítěte, a v poslední době také podporuji vzdělávací projekty v zahraničí. Zvolil
jsem si tuto oblast proto, že ke
vzdělávání mám osobně blízko, ale i proto, že vzdělávání se
mi zdá být více opomíjené než
ostatní oblasti pomoci. Špatná
úroveň vzdělání sice není vidět
tak jako epidemie, hladomory
a válečné konflikty, přitom
vzdělání je investicí, která se
může mnohonásobně vrátit
nejen při odstraňování následŠpatná úroveň vzdělání
sice není vidět tak jako
epidemie, hladomory
a válečné konflikty,
přitom vzdělání je
investicí, která se může
mnohonásobně vrátit.
ků těchto katastrof, ale i při
jejich předcházení: zdravotnická osvěta, technické vzdělání
umožňující budovat zavodňovací systémy, osobní rozvoj
a výchova k občanství vedoucí
k toleranci a úctě k druhým.
Na projektech komunitního
rozvoje považuji za klíčové,
že se pomoc co nejvíce snaží
přizpůsobit příjemcům, k čemuž se využívá i spolupráce
s tamními organizacemi, které
dobře znají potřeby a životní
podmínky příjemců.

Václav Klimeš,
kvalitář softwaru
DLOUHODOBÁ
A KONKRÉTNÍ POMOC
Na České nemocnici sv. Karla Lwangy se nám líbí, že jde
o dlouhodobý projekt, který
konkrétně pomáhá lidem
v jedné z nejchudších oblastí

Ugandy – v Buikwe. S dětmi
z náboženství ze Základní školy
v Sušici a Kolinci jsme již řadu
let zapojeni také do programu
Adopce na dálku®. Každý rok
si vyrábíme kasičky, do nichž
v rodinách během adventu
a vánoc střádáme peníze pro
tento účel. Spolu s dětmi se

zapojují i věřící z našich farností
s podporou pana faráře Václava Hese. A protože štědrost je
veliká a jedno z našich tří dětí
z Adopce na dálku® je právě
z oblasti Buikwe, přispíváme
také na Českou nemocnici sv.
Karla Lwangy.

Vojtěch Šmídl, katecheta

PREMIANTKOU TŘÍDY
Kdyby Adopce na dálku® vyhlašovaly
vítěze jako v hudebních soutěžích, skokanem roku by se bezpochyby stala devatenáctiletá Belotie Bernadette z konžské
Kinshasy. Ve škole propadla a z programu
byla málem vyloučena. „Věřili jsme, že neúspěch ve škole je způsoben steskem po rodině a kamarádech. Belotie se totiž přestěhovala ke své tetě, protože rodiče nedokázali
zajistit obživu pro všechny děti. Studentce
jsme umožnili opakovat ročník a podporovali ji v učení,“ říká koordinátor Adopce na dálku® Didier Kuma.
Dnes je Belotie nejlepší studentkou ročníku. Našla si nové kamarády a na nový domov si zvykla. Má za sebou úspěšnou maturitní zkoušku, kterou, jak sama říká, by bez pomoci Adopce na
dálku® nezvládla. Gratulujeme, Belotie, a držíme palce v dalším
studiu!
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ K PRACOVNÍMU JUBILEU
V průběhu letošního roku slaví několik pracovníků Arcidiecézní charity Praha své pracovní jubileum. Gratulujeme,
děkujeme za jejich pracovní nasazení a do dalších let přejeme hodně zdraví a božího požehnání.
Na začátku října oslaví své
dvacáté pracovní jubileum
Pavel Šimek. V Charitě zažil založení a rozvoj prakticky všech
současných služeb a projektů.
Ze své pozice zástupce ředitele ovlivňuje činnost celé
organizace, zvlášť se pak věnuje metodickému vedení
farních Charit a vybraným
projektům, jako je například

štafetový běh Praha – Orvieto.
Patnáct let letos uplyne od
chvíle, kdy svou profesní dráhu
spojili s Arcidiecézní charitou
Praha Stanislav Fiala a Pavel
Houška. Oba stojí v čele klíčových služeb Charity. Stanislav
je ředitelem Azylového domu
sv. Terezie pro lidi bez domova,
členem vedení a personalistou

Arcidiecézní charity Praha. Pavel
vede Azylový dům sv. Gerarda
pro matky s dětmi, službu osobní asistence a nízkoprahové
centrum v Brandýse nad Labem
– Staré Boleslavi.
K desetiletému výročí gratulujeme Zuzaně Králové,
ekonomce, Světlaně Porche,
ředitelce Střediska Migrace
a třem pracovnicím z týmu Pavla Houšky: sociální pracovnici
Petře Hendrychové, osobní
asistentce Jarmile Zůnové
a pracovnici v sociálních službách Heleně Křivánkové. 

Zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
chudým. Den otevřených dveří se uskuteční v pátek 25. září
2015. Zapojí se do něj Azylový
dům sv. Terezie, Azylový dům
Gloria, Azylový dům sv. Gerarda, Domov pro seniory kardinála Berana, Centrum pro tělesně postižené Fatima, Středisko
Migrace, Nízkoprahové centrum Na Dolíku a Projekt Magdala.

Během celonárodního Dne
Charity se veřejnosti otevřou
dveře sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha.

Oslavu spojila Charita se svátkem sv. Vincence de Paul, patrona charitního díla a kněze,
který zasvětil svůj život pomoci

CHARITA NA NÁRODNÍ
SVATOVÁCLAVSKÉ
POUTI
Arcidiecézní charita Praha
prezentuje tradičně svou práci
během Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.
Zveme vás pondělí 28. září
k našemu stánku před vchodem do Baziliky Nanebevzetí
Panny Marie.


Adresy služeb a dobu trvání otevřených dveří najdete na www.praha.charita.cz.
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PRAGUE CELLO QUARTET VYSTOUPÍ
na 24. benefičním koncertu Arcidiecézní charity Praha
hrajeme písničky, které nepovažujeme za kvalitní. Vybíráme
si.

„Prague Cello Quartet přináší inteligentní humor plný
vkusné zábavy, virtuozity,
vášnivého nadšení, instrumentální akrobacie i šarmu,
který uchvátí publikum každého věku,“ napsal hudebník a kritik Libor Nováček
o tomto výjimečném souboru. Kvarteto bylo založeno
v roce 2006 z iniciativy vynikajícího mladého violoncellisty PETRA ŠPAČKA.

Vaše kvarteto je unikátní
nejen svým stylem, ale i složením souboru. Jak vznikl
nápad založit kvarteto čtyř
violoncell?
Líbí se nám violoncellový
zvuk. A nejen nám. Mnoho lidí ve světě považuje cello za
nejhezčí nástroj. Setkal jsem
se s tím ve Spojených státech,
kde jsem studoval. Skoro každý, koho se v Americe zeptáte,
vám řekne, že jeho oblíbený
nástroj je violoncello. Tak jsme
si řekli, proč nedat čtyři cella
dohromady. Proč ne čtyřikrát
nejhezčí nástroj na světě?
(smích)

Váš repertoár je široký.
Hrajete klasiku, jazz i populární a filmovou hudbu. Jak si
skladby vybíráte?
Vypozoroval jsem, že lidi
daleko radši poslouchají to,
co znají, než to, co neznají.
Snažíme se tomu vyjít vstříc.
Hrajeme populárnější skladby.
Na druhou stranu nehrajeme
všechny populární věci. Ne-


Co podle vás znamená
kvalitní?
Písnička musí mít hezkou
melodickou linii a bohatou
harmonii. Jsme kolikrát fascinováni harmoniemi v popové
a rockové hudbě. Třeba skupina Queen. Jejich Bohemian
Rhapsody je veledílo. Senzačně zkomponované. To už není
jen písnička, to je kompozice,
bohatost harmonií, která se objevuje v klasické hudbě, přenesená do rocku.

PETR ŠPAČEK (*1988) je
absolventem pražské
AMU a prestižní americké
hudební školy New
England Conservatory
v Bostonu. Je vítězem
mezinárodní soutěže
Concertino Praga. Jako
violoncellista vystupuje
sólově, založil ale také
soubor Prague Cello
Quartet, který se snaží
vážnou hudbu nabídnout
i těm lidem, kteří ji běžně
neposlouchají. Bratr
Petra Špačka Josef je
koncertním mistrem
České filharmonie, otec
hraje v České filharmonii
na violoncello.
19


Co vás v nejbližší době čeká?
Vedle koncertního turné
do Japonska, koncertu v Římě
a natočení dvou videoklipů se
chystáme na soutěž do Spojených států. Pořádá ji agentura
CAG pro mladé umělce z celého světa. Při soutěži se hodnotí
potenciál uspět na trhu, proslavit se. Důležitá je tedy nejen
technická virtuozita a provedení skladby, ale i vizuální a celkový dojem z představení. Vítěz
získává dvouletou smlouvu
a podporu v začátcích své kariéry.
Spolu s přihláškou do soutěže jsme odeslali nahrávky,
motivační dopis a životopisy.
Čekali jsme několik měsíců.
Nedávno nám přišel z agentury e-mail, že postupujeme do
semifinále, které se koná v říjnu
v New Yorku.


Takže na benefičním koncertu 31. října už budeme
vědět výsledek.
Ano. Benefiční koncert bude
naším prvním vystoupením po
příjezdu z Ameriky.

Držíme palce. Jak se na
benefiční koncert těšíte?
Těším se moc. Nejvíc mě láká
naplněný Obecní dům. Na benefičním koncertu jsem hrál loni, před třemi a pěti lety. Vždycky
je to výjimečný pocit. Vyjít před
orchestr, vidět tisícovku lidí v hledišti. S kvartetem to bude ještě
zajímavější, protože na tak velkém pódiu budeme jen my čtyři.

Můžeme připomenout,
že pro naši Charitu už jste

s kvartetem hráli. Bylo to při
letošní Tříkrálové sbírce. Jak
na vystoupení vzpomínáte?
Hráli jsme ve vestibulu Hlavního nádraží někde mezi výjezdem eskalátorů a knihkupectvím. Nevěděli jsme, co od toho
čekat. Spousta lidí, kteří čekají
na vlak, nemá co dělat, tak přišli
a poslouchali.
Dopadlo to výborně. Dali
jsme si na sebe korunky králů.
Nikdy předtím jsme nedělali
benefici na ulici.

Znáte některé konkrétní
projekty pražské Charity?
Znám Adopce na dálku. Už
na základní škole jsme se s naší školou skládali na školné
pro dítě v Africe. Vím, že Cha-

rita provozuje azylové domy,
domy pro seniory a další služby.

Léto je za námi. Jak jste
během prázdnin odpočíval?
Máte vůbec čas na další koníčky vedle violoncella?
Hodně čtu. Četbu jsem na
škole zanedbával. Byl jsem
vždycky rebel odmítající cokoli,
do čeho mě nutili. Po maturitě,
když už jsem číst nemusel, mě
to začalo bavit. Čtu knížky zaměřené na osobní rozvoj, křesťanskou literaturu, nedávno
jsem si koupil Orwellův 1984.
Zjišťuji díky knihám spoustu
nových věcí, o kterých jsem neměl ani tušení.
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