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Krátce

Milí přátelé, 
jsme uprostřed léta, 
dovolených a prázd-
nin. S  našimi klienty 
se společně raduje-
me z  každého tep-
lého slunečního pa-

prsku, z každého darovaného dne. 
Pro naše klienty je důležitý pocit 
bezpečí a přijetí. Věříme, že ho vždy 
v našem Domově najdou.

Lidé, kteří onemocněli nějakou 

formou demence, nemají vždy ně-
koho blízkého, kdo by se o ně mohl 
postarat. Ale ani v  případě, že ta-
kového blízkého člověka mají, není 
jisté, že tak náročnou péči zvládne 
pouhou dobrou vůlí pomoci. Kdo se 
rozhodne pečovat o  člověka s  de-
mencí, musí se najednou oriento-
vat ve zdravotní, sociální i  právní 
problematice. Často zcela změní 
dosavadní způsob života, mívá po-
cit osamocení, nejistoty, izolace od 
většinové společnosti. 

Právě proto chceme nabídnout 
těmto pečujícím podporu, mož-
nost sdílení a pomoc se zvládnutím 
všech úskalí, která rozhodnutí pečo-
vat o svého blízkého přináší. Společ-
ně se chceme učit vnímat i  radost, 
okamžiky štěstí a  vděčnosti za da-
rovaný čas s blízkým člověkem. 

Více informací najdete v této po-
zvánce. 

S přáním všeho dobrého 
Ivana Otřísalová, ředitelka 

Domova se zvláštním režimem

Z  Běloruska přicestovalo v  polovině června 45 dětí z  programu 
Adopce na dálku® a jejich sourozenců. Arcidiecézní charita Praha 
spolu s českými dárci připravila pro děti ze sociálně slabých rodin 
desetidenní prázdninový pobyt. Děti zažily bohatý program. Zhru-
ba polovina z nich vyjela za hranice Běloruska poprvé. Prodlouže-
ný víkend měly děti možnost strávit v českých rodinách.

Čtěte celý článek 

Děti z programu ADopce nA DálKu® 
přijely nA prázDniny do Česka

 Charita se stala oficiálním part-
nerem Národní potravinové sbír-
ky. Více...  Arcidiecézní charita 
Praha vydala výroční zprávu za 
rok 2016. Více...  O Poledním 
ateliéru Farní charity Praha 3–
Žižkov, v  němž seniorky svými 
rukodělnými výrobky pomáha-
jí lidem v  nouzi, vysílalo Rádio 
Proglas (od 21. minuty). Více... 

 Arcidiecézní charita Praha při-
pravuje 26. benefiční koncert. 
Vstupenky budou v  prodeji od 
konce srpna na www.praha.cha-
rita.cz. Více informací přineseme 
v příštím vydání Bulletinu.

HoVory D  
aneb Mluvme o demenci

Domov se zvláštním režimem 
iniciuje pravidelné setkávání podpůrné 
skupiny pro pečující o osoby s demencí. 

Setkání se budou konat 1x měsíčně, 
každý 1. čtvrtek v měsíci 

od 17 do 19 hodin.
Více informací 

http://praha.charita.cz/akce/hovory-d-aneb-mluvme-o-demenci/
http://praha.charita.cz/akce/hovory-d-aneb-mluvme-o-demenci/
http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/belorusko1/deti-z-programu-adopce-na-dalku-prijely-na-prazdniny-do-ceska/
http://www.charita.cz/aktualne/clanky/charita-cr/charita-se-stala-oficialnim-partnerem-narodni-potravinove-sbirky/
http://praha.charita.cz/onas/dokumenty-charity-praha/
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2017-06-14-09-30-00/
http://www.praha.charita.cz
http://www.praha.charita.cz
http://praha.charita.cz/akce/hovory-d-aneb-mluvme-o-demenci/
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Zaznamenali jste reklamu s VVr- 
kou a  LEOPRDem? V  reklamě 
na perlivý nápoj už není pes 
fofolák, ale sympatické duo 
zvláštních plyšáků. A  věděli 
jste, že Replyšovna z reklamy je 
vlastně  Šicí dílna Farní charity 
Beroun?  Nyní práci dlouhodo-
bě nezaměstnaných žen z dílny 
ocení pět tisíc majitelů zreply-
šovaných zvířátek. 
 

Farní charita Roudnice nad La-
bem otevřela začátkem června 
nový tréninkový byt. Nastěho-
vala se do něj maminka s dětmi, 
která neměla po opuštění azy-
lového domu jiné bydlení. 

Sociálně slabé ženy a  matky 
s dětmi, pro něž je nový byt určen, 

získávají postupně s  podporou 
sociálních pracovníků návyky po-
třebné k  samostatnému bydlení 
v běžném nájemním bytě. „Máme 
zájem vytvořit funkční systém pro-
stupného bydlení a pronajmout ne-
bo zakoupit další byty,“ sděluje další 
plány ředitelka roudnické Charity 
paní Zdenka Pětníková.

Sociální byt v  Roudnici nad La-
bem je již sedmý, který Charita 
v  pražské arcidiecézi provozuje. 
V  pěti z  nich poskytuje sociální 
bydlení Arcidiecézní charita Pra-
ha, šestý pomáhá klientkám Farní 
charity Kralupy nad Vltavou. 

Více informací 

nový tréninkový byt pro maminky z AzyloVéHo DoMu

V šicí dílně Farní charity 
Beroun projdou plyšáci z reklamy 

důkladným replyšováním, aby 
mohly potěšit děti v nemocnicích. 

Projekt Podporovaná komunikace 
a  rodičovská dohoda můžeme re-
alizovat díky podpoře dotačního 
programu Rodina a díky Magistrá-

tu hlavního města Prahy.
Speciální pedagožka v rozhovoru vysvětluje, že by děti neměly být hádkám 
rodičů přítomny, protože při nich prožívají úzkosti, strach a pocity viny.

V charitě v Berouně se replyšuje

poDporujeMe roDiČe v řešení jejicH KonfliKtu
Jednou ze služeb Poradny Mag-
dala je Podporovaná komunika-
ce a rodičovská dohoda. Služba 
je poskytována v  zájmu dítěte. 
Už čtyři roky má tuto službu 
na starosti speciální pedagož-
ka Mgr. EVA PÍSECKÁ, která už 
zprostředkovala rodičům více 
než 200 podporovaných komu-
nikací. 

Paní Píseckou jsme požádali 
o rozhovor. Vysvětluje v něm, v ja-
kých situacích služba pomáhá a co 
prožívají děti, jejichž rodiče žijí 
v dlouhotrvajícím konfliktu. 

Čtěte rozhovor 

http://beroun.charita.cz/sici-dilna/
http://beroun.charita.cz/sici-dilna/
http://www.charitaroudnice.cz/co-delame/501-prostupne-bydleni/
http://beroun.charita.cz/
http://beroun.charita.cz/
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/podporujeme-rodice-v-reseni-jejich-konfliktu/
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Pan WILLIE KAPANGA, vdovec, 
otec pěti dětí ze zambijské Sol- 
wezi, je jedním z rodičů, kteří 
si od Arcidiecézní charity Praha 
půjčili finanční obnos na drob-
né podnikání.

Založil si obchůdek se smíšeným 
zbožím. „Malý přístřešek před na-
ším domem u cesty jsem přesta-
věl na obchůdek. Měří sice jen 2x2 
metry, ale pro tento účel stačí. Ve 
velkoobchodě ve městě jsem na-

koupil trvanlivé potraviny, mýdlo, 
prací prášek, toaletní papír, stolní 
olej, svíčky, zápalky, limonády, sůl, 
cukr, vejce a sladkosti a prodávám 
je kolemjdoucím,“ říká pan Kapan-
ga. Svou půjčku již splatil a nyní 
má stálý příjem.

V září zahajuje Charita v Zambii 
další, již třetí, fázi mikrofinančního 
projektu, aby drobné půjčky po-
mohly dalším lidem.

Čtěte celý článek 

O tom, že jednou dokončí střed-
ní školu, se mohlo před deseti 
lety CHITŘE z Indie jen zdát. Její 
svět se zhroutil smrtí maminky. 

Táta si našel novou rodinu a Chi-
tru a  její sestru opustil. Dívky vy-
růstaly s  nemocnou babičkou, ve 
velké chudobě. V  dramatických 
životních událostech, které by 
pravděpodobně vyústily v  ukon-
čení školní docházky, přišla jedna 
dobrá zpráva. Chitra mohla do-
končit čtvrtou třídu základní školy 
a  pokračovat dál ve studiu. A  to 
díky programu Adopce na dálku® 
a ochotným dárcům z očního od-

dělení Vojenské nemocnice v Brně. 
Ti ji ve studiu podporovali nejen 
finančně, ale povzbuzovali ji pravi-
delně i v dopisech.

Chitra je dnes vyzrálou mladou 
dívkou. Do České republiky posílá 
poděkování za to, že jí Adopce na 

dálku® dala šanci na vzdělání. Přeje-
me Chitře a dalším dětem, kterým 
pomoc z  Česka otevírá šanci na 
lepší budoucnost, v  životě všech-
no dobré, hodně spokojenosti 
a Božího požehnání.

 

Ochotnické herce ze 14 vesnic 
a přes 200 diváků přilákala sou-
těž o  nejlepší divadelní scénku 
na téma „Šamanství a  jeho ne-
gativní dopady na společnost“. 

Jednotlivá představení ukazova-
la, jak šamani používají lži a  triky, 
aby připravili své klienty o peníze, 
kozy, krávy, kuřata a někdy dokon-
ce o půdu se slibem, že mají moc 
léčit, žehnat a přinášet bohatství. 

Čtěte více 

půjčka mi pomohla Být Více soBěstAČný 
Aktuálně ze Zambie

soutěž o nejlepší DiVADlo 
varovala před nebezpečnými šamany

Aktuálně 

z Ugandy

ADopce nA DálKu® změnila život osiřelé dívce cHitře 
Aktuálně 

z Indie

2007 2016

http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/zambie1/pujcka-mi-pomohla-byt-vice-sobestacny-zambie
http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/uganda1/v-ugande-jsme-poradali-soutez-o-nejlepsi-divadlo-na-tema-nebezpecni-samani/


Aktuálně 

z Ugandy
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Stalo se to jednoho nedělní-
ho večera, kdy ve vesnici Gira 
v severougandském kraji Nebbi 
zažila rodina malé dívky Jovie 
největší šok v životě. Cestou do-
mů z kostela dostali zprávu, že 
jejich příbytek a všechno uvnitř 
shořelo na popel.

Jovia je od roku 2008 podporo-
vána v programu Adopce na dál-
ku®. Součástí příspěvků, které posí-
lají dárci, je Fond speciální pomoci. 

Díky němu mohla rodina čerpat 
příspěvek na stavbu nového oby-
dlí, koupit matrace, lůžkoviny, ob-
lečení pro Jovii a  několik nových 
předmětů do domácnosti.

Rodina je za pomoc vděčná. 
Jovia nám napsala: „Ráda bych 
poděkovala svému dárci a  všem 
pracovníkům  ugandsko-českého 
programu Adopce na dálku® za pod-
poru, kterou moje rodina dostala. 
Ztratili jsme všechno v domě, včetně 
veškerého mého oblečení, lůžkovin 

a  knížek. Nevěděla jsem, jak se bu-
du moci vrátit do školy bez oblečení 
a pomůcek. S vaší pomocí jsem by-
la schopná si tyto věci znovu kou-
pit a pokračovat ve studiu včas, bez 
přerušení. Děkuji vám mnohokrát. 
Ať všemohoucí Bůh žehná každému 
z vás.“

Jovia studuje s  velmi dobrým 
prospěchem na internátní škole. 
Přejeme jí a celé rodině do života 
hodně štěstí a už žádné nešťastné 
události. 

poMoc roDině, Která přišlA o VšecHno

sto let oD BitVy u zBoroVA 
očima potomka hrdiny československých legií

Rozhovor s ředitelem Arcidiecézní charity Praha JAROSLAVEM NĚMCEM 
o jeho účasti na slavnostní vzpomínce k 100. výročí bitvy u Zborova

Oslavy 100. výročí bitvy u  Zborova. Československým legionářům přijeli 
vzdát hold vrcholní politici. 

  Jaké jsou vaše vzpomínky 
na dědečka, generála Matěje 
Němce?

Na dědu si pamatuji dobře, i když 
zemřel v  mých jedenácti letech. 
Jezdil jsem za ním každý druhý ví-
kend do Černošic. Ve vzpomínkách 
mi utkvěl jako veselý pohodový člo-
věk, brzy vstával a cvičil, chodil na 
pivo, hrál s důstojníky ve výslužbě 
karty, vyráběl ovocné víno. Měl rád 
práci na zahradě, úspěšně pěstoval 
zeleninu i ovoce. Vzpomínám si, že 
jednou zapomněl klíče, když šel na 
návštěvu nemocného kamaráda. 
Řekl, že musel přelézt plot, bylo 
mu tenkrát 88 let. Teprve v dospě-
losti jsem si uvědomil, jaký to byl 

Jovia a její rodina přišla při požáru o veškerý svůj majetek.  Joviin bratr před novým domkem po-
staveným díky pomoci českých dárců.
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Před sto lety proběhla jedna z nejvýznamnějších bitev naší vojenské historie, 
bitva u Zborova. Vítězství československých legionářů připomněl slavnostní 
vzpomínkový program přímo v místech bojiště. Zúčastnil se ho i ředitel Ar-
cidiecézní charity Praha Jaroslav Němec, který je vnukem generála Matěje 
Němce, hrdiny bitvy u Zborova. 

mnohých kamarádů i rodičů, učinil 
nekonvenční rozhodnutí, což ve 
svém životě několikrát zopakoval. 
Myslím, že hrdina je člověk, který 
nechodí po vyšlapaných cestách, 
nehrne se dopředu s  davem, ale 
o svém životě rozhoduje sám volně 
a svobodně. To bych přál dnešním 
mladým lidem, aby byli schopni, 
jako můj děda, vzít život do svých 
rukou a nenechat se vést ani soci-
álními sítěmi a médii, ani špatnými 
rádci, kterých je všude dost. Dou-
fám, že jako potomek tohoto vzác-
ného člověka jsem přijal některé 
jeho postoje a že i moje děti z jeho 
osudu mohou čerpat mnoho pří-
kladného.

 
 Co bylo na oslavě 100. výro- 
čí bitvy pro vás největším zá-
žitkem?

Především jsem velmi vděčný 
Církvi československé husitské, 
že mne vzala do své oficiální de-
legace. Byly to krásné tři dny. Měl 
jsem mnoho super zážitků. Největ-
ší byly dva. Když jsem viděl svého 
dědu na fotkách na právě zahajo-
vaných výstavách ke 100. výročí 
bitvy u  Zborova v Ternopilu a  ve 

Zborově. Druhým obrovským zá-
žitkem byla návštěva bojiště, kde 
můj děda přímo bojoval. Udělala 
na mě velký dojem. Něco jiného 
jsou mapy a paměti a něco jiného 
je návštěva válečného pole s výkla-
dem o probíhajících bojích přesně 
po 100 letech. Účastnil jsem se ta-
ké slavnostního vzpomínkového 
programu v předvečer 100. výročí 
bitvy u  Zborova  v  ternopilském 
divadle, divadelního představení 
„Zborov“, slavnostního koncertu 
Ústřední hudby Armády ČR. Vše 
vyvrcholilo v neděli 2. 7. 2017 ofi-
ciální částí. Tu zahájila v  poledne 
bohoslužba Církve československé 
husitské. Poté předseda Poslanec-
ké sněmovny Jan Hamáček a první 
místopředsedkyně Senátu Miluše 
Horská odhalili nově zrekonstru-
ovanou Bratrskou mohylu. Všem 
organizátorům určitě patří podě-
kování, protože připravit takovou 
velikou akci na Ukrajině určitě ne-
bylo jednoduché. Oslava 100. vý-
ročí bitvy u  Zborova proběhla na 
nejvyšší úrovni a  byla důstojnou 
vzpomínkou na hrdiny od Zborova 
a na jejich úsilí o vznik samostatné-
ho státu Čechů a Slováků. 

hluboký člověk, že dokázal takto žít 
i přes hrůzy, které v životě zažil. Až 
v jeho knize jsem se dočetl, že pěs-
tování zeleniny mu zachránilo život 
v koncentráku, asi proto si tuto čin-
nost oblíbil. Matně si vzpomínám, 
že vyprávěl děsivé příběhy z války 
i  z  koncentračního  tábora, ale až 
v dospělosti mi došlo, že je vyprávěl 
bez nenávisti, bez zloby, bez výčitek. 
Je hrozné, jak se k němu zachovali 
komunisté. To se v té době ale stalo 
skoro všem hrdinům, kteří nezapřeli 
to, za čím celý život šli.

 
  Jaké poselství dává podle 
vás jeho život dnešní mladé 
generaci?

V pamětech mého dědy se píše, 
že když mu bylo asi 20 let, využil 
příležitosti od Sokola, kde rád cvi-
čil, a  odjel vlakem asi čtyři tisíce 
kilometrů na Sibiř učit na ruském 
gymnáziu tělocvik. Když začala vál-
ka, založil tam s dalšími Čechy legie. 
Dnešní mládež by si z  něj mohla 
vzít příklad v  tom smyslu, že od-
jezdem do neznáma, k překvapení 

Matěj Němec. Fotografie z  roku 
1910, kdy se začal věnovat tělový-
chově na ruském gymnáziu. 
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