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Pomáhejte nám pomáhat!
Hodnota daru

Charita je organizace s úctyhodnou tradicí. Letos si připomínáme
sté výročí od vzniku národní Charity působící v celostátním měřítku. Díky tomu má dlouhou historii
řada charitních služeb, projektů
i akcí. Poslední říjnový večer jsme

zažili jubilejní 30. benefiční koncert
Arcidiecézní charity Praha. Máme
tu čest, že na něm vystupují špičkoví hudební interpreti a že ho každoročně vyhledávají stovky posluchačů. Máme tu čest, že je koncert
důstojnou příležitostí k poděkování
lidem, jimž je Charita vděčná za
podporu a pomoc.
Na koncertě jsem vyzdvihl jména tří osobností, jejichž přínos pro
Charitu je mimořádný. Více se
dočtete v článku, na který odkazujeme na druhé straně Bulletinu.
Pravdou je, že poděkování bych

Zákazníci supermarketů
darovali více než 3 tuny potravin
pro lidi v nouzi

V sobotu 12. listopadu proběhla
v supermarketech po celé zemi
Sbírka potravin.
„Podzimní kolo této tradiční akce
přichází v době, kdy registrujeme ná-

růst lidí, kteří se na nás obracejí o pomoc,“ říká Petr Zavřel, koordinátor
akce za Arcidiecézní charitu Praha.
„Navíc očekáváme, že se vlivem růstu cen energií i základních potravin
bude počet potřebných ještě zvyšovat.“
Arcidiecézní charita Praha zajišťovala průběh sbírky v osmi supermarketech. Čtyřem desítkám pracovníků a dobrovolníků se podařilo vybrat
7 020 kilogramů potravin a drogerie. „Lidé byli velmi štědří,“ pochvaluje si Petr Zavřel. „Nejčastěji lidé darovali základní trvanlivé potraviny, jako
je rýže, těstoviny, konzervy a dětské
výživy. Mnozí ale vybrali i něco ,na
přilepšenou‘ – sladkosti, džusy či adventní kalendáře.“
Potraviny putovaly z obchodů
přímo do skladů Arcidiecézní charity Praha, odkud budou čerpány
v průběhu následujících měsíců.
Charita je využije ve prospěch lidí
ve finanční tísni, mezi nimiž jsou
nejčastěji rodiče samoživitelé a senioři. 
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chtěl vyjádřit každému z vás, kdo
naši práci podporujete. Ježíš nás
v příběhu o chudé vdově učí, že dar,
který člověk poskytne, se neměří
jeho hodnotou. Pro Pána Boha je
důležitější štědrost a dobrota v srdci člověka, kladná hodnota jeho
úmyslu a cena oběti, kterou dárce
podstupuje. S upřímnou vděčností
vám proto děkuji za vaši pomoc,
která je pro udržení našich služeb
pro lidi v nouzi tak důležitá.
S přáním všeho dobrého,
Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Krátce
S adventní výzvou se Arcidiecézní charita Praha obrací
k dárcům, kteří chtějí potěšit
vánočním dárkem lidi v nouzi.
Více... Poutníci času, dokumentární pořad TV Noe, se věnuje vývoji léku na Alzheimerovu chorobu. V dokumentu se
mohou diváci seznámit s charitním Domovem sv. Anežky České v Berouně. Více...
Rádio
v mrazáku je nová kniha pečovatelky Jany Hanušové z Charity
Starý Knín, ve které líčí své zkušenosti s péčí o seniory a lidi trpící
demencemi.
Azylový dům
sv. Máří Magdalény, který
provozuje Charita Kralupy nad
Vltavou na pomoc maminkám
s dětmi, prošel velkou rekonstrukcí. I díky příspěvkům z Tříkrálové sbírky má dům novou
střechu, okna i zahradu. Renovací prošly i veškeré vnitřní prostory. Rekonstrukce umožnila zvýšení kapacity domu o dvě nové
bytové jednotky. Ředitelkou
Farní charity Čelákovice byla
na začátku listopadu jmenována
paní Adéla Dvořáková.

Óda na radost završila
tři desetiletí benefičních koncertů
Poslední říjnový večer ve Smetanově síni Obecního domu patřil
tradičně benefičnímu koncertu
Arcidiecézní charity Praha. Letos se konal už po třicáté. Hosty slavnostního večera přivítal
jménem pražské Charity moderátor Vladimír Kořen.

ru přidal Symfonický orchestr hl.
m. Prahy FOK a posluchači mohli
vyslechnout strhující finále Beethovenovy 9. symfonie s Ódou na
radost.
Jubilejní 30. benefiční koncert byl
mimořádným hudebním zážitkem.
Podle ohlasů dokázal posluchače
vnitřně ztišit a pohladit jemností,
dojmout a povzbudit, ale i ohromit
a nadchnout. Vyslechli jsme hudbu, která dala pocítit to, co nás jako
lidské bytosti přesahuje – touhu po
opravdovém souznění, solidaritě
mezi lidmi, lásce a Boží přítomnosti.
Čtěte celý článek 

V první půlce koncertu se posluchačům představil Český
filharmonický sbor Brno, který
představuje nejen v českém, ale
i světovém kontextu absolutní
špičku v oboru sborového umění.
V druhé části koncertu se ke sbo-

Od chalupy k chalupě, od člověka k člověku,
od srdce k srdci
Na konci října převzal Stanislav
Žák v katedrále sv. Víta Cenu
Charity Česká republika za výjimečný přínos charitnímu dílu. „Člověk musí být opatrný, aby
si ocenění nebral osobně,“ říká
skromně zakladatel a dlouholetý ředitel Charity Starý Knín.
Charitu vybudoval úplně od nuly. Na
začátku byla pomoc starým lidem,

a to podle hesla „Od chalupy k chalupě, od člověka k člověku, od srdce
k srdci“. I po téměř třiceti letech je
pro Stanislava Žáka péče o seniory
srdeční záležitostí. „Starý člověk bývá
často sám a ta samota ho drtí. Potřebuje cítit, že ho má někdo rád. A pokud
mu naše pečovatelky mají dávat lásku,
musí ji samy u nás také čerpat,“ prozrazuje Žák recept na stmelený a láskyplný kolektiv. Čtěte celý článek 

Z Domova pro seniory kardinála Berana:
Miluje podzim, i když ho už nevidí
Životní jubileum oslavila nedávno paní Terezie Šedivá, sestra
biskupa Václava Malého. Žena,
která před dvěma lety přišla
o zrak, dnes žije v Domově pro
seniory kardinála Berana v Mukařově.
Ještě než přišla o zrak, rozhodla se,
že sama doma žít nemůže, a zažádala o ubytování v Domově. Sice
špatně, ale svůj nový domov ještě
viděla. „Vím, jak vypadá vesnice, celá budova, zahrada, vychovatelky
a můj nový byt. Když jsem ho ten-

krát viděla poprvé, byla jsem doslova
v euforii,“ vzpomíná.
Oceňuje zejména, že v Domově
má na jednu stranu svůj byt a soukromí, na druhou veškeré zázemí
a pomoc. Často také myslí na bratra. „Jako čtyři sourozenci jsme si hodně rozuměli. Václav byl oproti nám,
hodným holkám, hodně živé, až hyperaktivní dítě a maminka si s ním asi
užila,“ usmívá se při vzpomínce.
Když za sestrou Václav Malý přijede na návštěvu do Domova, probírají aktuální situaci, vzpomínají
na své dětství a rodiče. „Rádi se po2

tkáváme, jsme si blízcí. Jsem vlastně
jeho jediná rodina. Jedna sestra nám
už zemřela, druhá žije ve Francii,“ říká.
Čtěte celý článek 

Dárkyně změnila život chudé ugandské rodiny.
Založili díky ní drůbeží farmu
Victo Nansubuga byla do programu Adopce na dálku® vybrána v roce 2006 a podpory jejího
vzdělávání se ujala paní Lenka
z Prahy. Dívka byla ve škole velmi úspěšná a podařilo se jí to,
co jen jednomu ze sta „adoptovaných“ dětí – dostala se na
vysokou školu. Studuje druhým
rokem pedagogiku.
Chudá rodina je vděčná, že jejich
dcera dostala v životě takovou výjimečnou šanci. Paní Lenka jim nyní
připravila další překvapení. Zaslala
mimořádný dar, díky kterému si
může rodina založit drůbeží farmu
a rozšířit pěstování kávovníků.
„Upřímně řečeno, když jsem dostala
zprávu o plánovaném daru paní Lenky, nemohla jsem tomu uvěřit. Byla
jsem tehdy v univerzitním kampusu,
a mé nadšení a radost tak viděli i moji
spolužáci. Ve zkouškovém období mne
tato zpráva ještě více namotivovala, věděla jsem, jaký vliv to bude mít na budoucnost naší rodiny,“ svěřila se Victo.
Victo s velikou radostí přijela domů,

Pošta do Běloruska
obnovena

Máme dobrou zprávu pro dárce běloruských dětí. Česká pošta
s platností od 17. října 2022 obnovila výpravu zásilek do Běloruska.
Můžete tedy opětovně zasílat pozdravy svým rodinám touto cestou.
I nadále platí možnost využít
elektronickou cestu přes naši centrálu a zaslat sken dopisu na adresu
czs.preklady@praha.charita.cz. 

Otec dívky je mentálně postižený
a starost o zajištění rodiny je plně na
matce. Ta na pozemku u domu pěstuje kávovníky. Nyní dostala možnost díky dodané výsadbě a hnojivu rozšířit i tyto výdělečné aktivity.
Pomoci chudým lidem
Příjem rodiny bude brzo stačit
v Ugandě můžete i vy.
i na školné Victiných tří sourozenců.
Zašlete dar na dárcovský účet
749011/0100, var. symbol 20 200 Vděčnost obdarovaných nebere
konce. Štědrý dar paní Lenky kom(pomoc v Ugandě)
pletně změnil život ugandské rodinebo darujte online.
ny. 
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u
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Doma počítač nemají.

aby byla při tom, když rodina vzácný dar přijme. Rodinný sen o chovu
drůbeže se stal realitou. 200 kuřat
bylo vkladem nové rodinné živnosti.

Naučí se na něm pracovat ve škole

V rámci programu Adopce na
dálku® jsme podpořili jednu
z partnerských organizací v indickém Mangalore a zakoupili
do pěti škol, které navštěvují podporované děti, počítače
a tiskárny v hodnotě 130 tisíc
korun. Práce na počítači se nyní
stane běžnou součástí výukových plánů. Děti se postupně
naučí ovládat základní grafické
a textové programy.
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Zvyšování počítačové gramotnosti
patřilo již dříve mezi naše priority
a pandemie koronaviru potvrdila
oprávněnost našeho úsilí. Digitální
propast v indické populaci je o to
výraznější na venkově, kde působí
program Adopce na dálku®, než ve
městech. Na venkově vlastní osobní počítač necelých 5 % rodin, ve
městech je to téměř čtvrtina. Proto
je tak důležité, aby se s digitálními
technologiemi, bez kterých si dnes
už život představit neumíme, seznamovaly děti alespoň ve školách.
Děkujeme dárcům za podporu indických projektů a možnost
pomáhat tam, kde je to opravdu
potřeba. Podobné projekty v Indii
podpoříte darem zaslaným na dárcovský účet 749011/0100 s variabilním symbolem 20 100. 

Operace kýly.
Luxus, který si v Ugandě nemůže dovolit každý
Luxus, který si nemohou dovolit
všichni. Vybaví se vám exotická
dovolená či drahé šperky? Pro lidi v Ugandě je luxusem u nás běžná operace kýly. V této rovníkové
zemi, která patří k nejchudším
na světě, si pacienti za lékařské
ošetření musí zaplatit. Za zmíněnou operaci obvykle 5 300 korun. Není to nijak přemrštěná
částka. Ale v Ugandě, kde si polovina obyvatel vydělá denně
v přepočtu méně než 50 korun,
je to závratná suma.

jimkou nejsou kýly velké jako fotbalový míč,“ líčí Rhona Nsamba, vrchní
sestra České nemocnice v ugandském Buikwe. „Lidé takto trpí i desítky let. Postižené místo skrývají nošením dlouhého splývavého oblečení.“
Česká nemocnice v Ugandě je
nemocnicí pro chudé. Zadarmo léčit
sice nemůže, ale s podporou českých
dárců drží poplatky co nejníže. Za
operaci kýly zaplatí pacienti v přepočtu 2 300 až 3 000 korun. Tím to
ale nekončí. Nemocnice pravidelně
vyhlašuje časově omezené akce, během kterých mohou pacienti podstoupit konkrétní chirurgický zákrok
za zlomkovou cenu.
Čtěte celý článek 

Nemocní se proto uchylují k léčbě
bylinkami. Ty ale v případě kýly nepomohou a od bolesti neuleví. „Výě
uáln
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a
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Gift ze Zambie získal diplom
v oboru informačních technologií

Na slavnostní promoci dorazili rodiče, příbuzní i přátelé.
Absolventi tříletého diplomového kurzu informačních technologií oslavovali svůj studijní
úspěch. Giftovi Sambaulu, jednomu ze studentů, přišla bla-

hopřát mladá usměvavá žena.
Nikdo ze spolužáků netušil, že
je sociální pracovnicí programu Adopce na dálku® a že Gift
vystudoval jen díky podpoře
„adoptivních rodičů“ z Česka.
Gift byl vybrán do programu v roce
2010. Hrozilo totiž, že bude bystrý
žák muset školní docházku ukončit, protože rodina neměla na zaplacení školného. Naštěstí tenkrát
přišla pomoc.
Giftova úspěšná cesta za vzděláním pokračuje dál bakalářským studiem. Jednou mu umožní získat kvalifikovanou a prestižní práci. Máme
obrovskou radost z úspěchů našich
studentů. Děkujeme všem dárcům,
kteří dětem z chudých poměrů dávají šanci na lepší budoucnost. 

Vánoční betlém
z Ugandy
Od 4. adventní neděle budou
v charitním kostele Panny Marie
Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici ke zhlédnutí
dva vánoční betlémy. Jeden historický z přelomu 19. a 20. století od italských řezbářských mistrů. Druhý zbrusu nový, který je
prací řezbářů z Ugandy, kam směřují charitní rozvojové programy. 

Sledujte nás také na sociálních sítích:
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