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Malé ohlédnutí
za cestou do Indie
Loni v listopadu jsem měl příležitost s dalšími zástupci hradecké Diecézní charity navštívit partnery a koordinátory projektu
Adopce na dálku® v Indii. Během naší výpravy jsme potkali také
tisíce indických školáků a desítky absolventů našeho projektu.

Vzdělání dává chudým dětem
budoucnost
Po přistání v Bangalore, hlavním městě státu Karnátaka, se nás
ujali spolupracovníci místního arcibiskupa Bernarda Morase.
Navštívili jsme tu vzdělávací centra pro chudé děti, jejichž provoz je financován z Tříkrálové sbírky. Děti si pro nás připravily
originální taneční a hudební vystoupení. Prezident Diecézní
charity Mons. Josef Suchár jim poděkoval a povzbudil je k dalšímu studiu. Do těchto center školáci dochází denně kromě neděle a lektoři jim bezplatně pomáhají s domácími úkoly. Náš první
den v Indii pak završila téměř jedenáctihodinová jízda nočním
vlakem na sever do 600 km vzdáleného města Belgaum.
S belgaumskou diecézí spolupracuje hradecká Charita již od
roku 2000. Na základní škole nedaleko místního biskupství nás
přivítala skupina indických skautek v modrých stejnokrojích.
Po obědě jsme si prohlédli také dvě venkovské školy, do nichž
chodí děti prostých rolníků. Některé z nich jsou zapojeny do

( Děti v jednom z dvaceti vzdělávacích center v Bangalore. Foto: Vojtěch Homolka

Adopce na dálku®. K podporovaným žákům patřila i Gayatri,
která už nyní pracuje jako učitelka v jedné z navštívených škol.
Další den patřil setkání s dětmi ubytovanými v blízkosti internátní školy Divine Mercy ve čtvrti Manchhe v Belgaum. Škola
a dívčí internát byly postaveny díky finanční podpoře dárců
hradecké Diecézní charity, která se podílela i na vybavení internátu pro chlapce. Většinu školáků z obou internátů na dálku
podporují čeští a slovenští dárci. Večer nám děti předvedly takřka profesionální kulturní program. Poté jsme se setkali s univerzitními studenty a úspěšnými absolventy programu Adopce
na dálku®. Z podporovaných dětí se díky vzdělání stali strojní
inženýři, učitelky či účetní.
Vystoupení si připravili také žáci ostatních venkovských škol
a dětem jedné z nich na oplátku zatančila naše kolegyně. Před
další ze škol mohl každý z nás zasadit kokosovou palmu.

Pomáhají i tříkrálové peníze
( Vystoupení žáků ve škole v Mansapuru. Foto: Vojtěch Homolka

Po prohlídce skalních chrámů z 6. a 7. století jsme se vydali do
Karadi, jednoho z nejodlehlejších míst v diecézi. Již dříve zde
byly postaveny domky pro chudé z prostředků Tříkrálové sbírky.
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Zanedlouho by tu měla vyrůst i nová škola. Bude také potřeba
pořídit školní autobusy pro děti ze vzdálenějších vesnic, které
musí chodit do školy několik kilometrů pěšky. V období dešťů,
kdy jsou cesty rozbahněné, se tyto děti jinak než busem do školy
nedostanou.
Předposlední den v diecézi Belgaum vyplnila především cesta
do vesnice Mansapur. V té stojí několikapatrová škola, jejíž výstavba byla zčásti hrazena z Tříkrálové sbírky. Opodál se vyjímá
kostel sv. Josefa, o jehož vybudování se zasadil Mons. Josef Suchár a biskup Mons. Jan Vokál jej v roce 2012 vysvětil. Nyní je
prioritou podpora odlehlé venkovské oblasti Karadi, zdůraznil
zdejší biskup Peter Machado během naší odpolední schůzky.
Z Belgaum jsme se přesunuli do malého státu Goa. Na teploměru bylo hodně přes 30 °C, a tak přišlo vhod osvěžení v Arabském
moři. Následoval zpáteční let do Bangalore a cesta z letiště vedla nejprve do nedaleké obce. Tam na nás čekalo deset mladých
mužů bez vyučení, kteří získali řidičské oprávnění díky kvalifikačním kurzům podpořeným z Tříkrálové sbírky. Všichni nám
říkali, jak jim tento projekt pomohl. Někteří se stali profesionálními řidiči, jiným kurz umožnil převážet do města na trh vlastní
úrodu. Ve všech případech přispěla Tříkrálová sbírka ke zvýšení
jejich životní úrovně.

Vděčnost a odhodlání pomáhat
dalším potřebným
Příští den ráno dorazila na arcibiskupství v Bangalore početná
skupina absolventů projektu Adopce na dálku®. Byli to většinou univerzitní studenti, kteří mluví výbornou angličtinou,
a v nejbližší době budou hledat pracovní uplatnění. Jsou velmi

vděční svým dárcům za finanční podporu. Zároveň jsou odhodlaní sami pomáhat lidem v nouzi – například autistickým dětem
nebo ženám, které se staly obětí násilí. Jedna budoucí bankovní
úřednice se rozhodla, že začne finančně podporovat chudé dítě.
Současně na arcibiskupství zavítala skupinka švadlen, kterým
stejně jako zmíněným řidičům pomohla Tříkrálová sbírka. Původně nevyučené ženy se přihlásily do kvalifikačního kurzu,
kde se naučily šít. Některé teď pracují jako švadleny, jiné zůstaly
v domácnosti a vylepšují rodinný příjem šitím na zakázku. Odpoledne pak proběhlo jednání s arcibiskupem Morasem a večer
byl vyhrazen prohlídkám kostelů.
Poslední listopadovou neděli zahájila slavnostní mše, kterou celebroval arcibiskup Moras, a předvánoční besídka, na níž otec
arcibiskup obdržel dort k 50. výročí kněžského svěcení. Přítomné děti zapojené do Adopce na dálku® pak utvořily frontu na
vánoční dárky, které byly nakoupeny z příspěvků dárců. Jejich
výběr zajišťují indičtí partneři, kteří zohledňují skutečné potřeby dětí z nejchudších rodin. Letos každé dostalo moskytiéru.
Setkání s indickými partnery bylo pro mě jako pro nového vedoucího projektu Adopce na dálku® velmi přínosné. Přímá
komunikace a posilování důvěry prostřednictvím osobního jednání jsou nenahraditelné. Při návštěvách škol a internátů jsme
poznali podmínky, v jakých indické děti žijí. Podařilo se nám
také shromáždit další příběhy úspěšných absolventů projektu,
které ukazují, že dlouholetá podpora dárců má smysl a nese
své plody. Tyto příběhy a také osudy řidičů a švadlen, kterým
pomohla Tříkrálová sbírka, budou postupně zveřejňovány na
webu www.adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka, vedoucí Adopce na dálku® )

Chcete potěšit své blízké?
Přemýšlíte, co by jim udělalo radost?

Věnujte originální dárcovský certifikát ruční výroby
v podobě záložky do knihy s pohyblivým srdíčkem.
Více na www.adopce.hk.caritas.cz nebo na facebooku.
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( KALENDÁŘ
NA BŘEZEN
Rychnov nad Kněžnou
n 16. - 17. 3. Stacionář sv. Františka

Velikonoční jarmark

Můžete se těšit na ukázky výrobků
klientů pro jarní dekorace, které budou i k zakoupení. V doprovodném
programu výtvarné aktivity pro děti
a káva pro dospělé.
Více na www.rychnov.charita.cz

Jaroměř
n 20. března

Benefiční koncert Pavla Šporcla
pro Domov sv. Josefa

Městské divadlo od 19 hod. Vstupenky k zakoupení v Infocentru Jaroměř,
tel. 491 847 220. Přijďte oslavit sv. Josefa hudbou! Děkujeme Vám.
Více na
www.domovsvatehojosefa.cz.

Diecézní charita Hradec Králové
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa

„ředitel/ředitelka
Farní charity Náchod“
Požadavky:
• VŠ/SŠ vzdělání
•	manažerské a organizační
schopnosti
• bezúhonnost
Strukturovaný životopis s uvedením dosažené kvalifikace, zkušeností, dovedností a motivace k práci
v charitní organizaci, dále doporučení duchovního správce zašlete nejpozději do 30. 4. 2018 na adresu:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké náměstí 37
500 01 Hradec Králové
Obálku označte nápisem „VÝBĚROVÉ ŘIZENÍ“

( AKTUALITY
Nové zázemí pro služby
novohradské Charity
v Hlinsku
Nové Hrady u Skutče/Hlinsko: Vytvoření Centra sociálních služeb Hlinsko za
účelem zkvalitnění a rozšíření zde poskytovaných sociálních služeb, a také zvýšení jejich dostupnosti a operativnosti ve
městě a okolí – to vše je hlavním cílem
projektu, který Oblastní charita Nové
Hrady u Skutče zahájila již v létě loňského roku.
Charita má v Hlinsku ve vlastnictví rodinný dům v Erbenově ulici, ve kterém
do doby, než započala rekonstrukce,
sídlila prodejna charitních výrobků,
sklad kompenzačních pomůcek, sklad
humanitární pomoci a kancelář zdravotních sester, které poskytují ošetřovatelskou službu. Na jaře příštího roku
by se do nově zrekonstruované budovy
měly přestěhovat služby Osobní asistence, Pečovatelská služba, Sociálně terapeutické dílny a Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Více také na
www.novehrady.charita.cz.
Ludmila Dostálová )

Městeckým už svítá
na lepší časy, ale stále
hledají pomoc a podporu
Čachotín u Chotěboře: U Městeckých
z Čachotína, které v roce 2015 zasáhla
nečekaná a vážná nemoc tatínka Aleše, je po dvou letech vidět pokrok. A to
i díky Šipce – sociálně aktivizační službě
pro rodiny s dětmi při Oblastní charitě
Havlíčkův Brod. Její vedoucí Jitka Muzikářová rodinu pravidelně navštěvuje
a pomáhá zejména mamince Kateřině,
která je na domácnost a náročnou péči
o manžela i tři dcery v podstatě sama.
Pan Aleš utrpěl před lety tepenné krvácení do mozku. Jeho stav byl velmi
vážný a život mu visel na vlásku. Lékaři
zjistili, že má vrozenou vadu. Po dvou
operacích mozku a operaci kyčlí je nyní

( Rodině Městeckých z Čachotína u Chotěboře pomáhá Šipka – sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Foto: archiv rodiny

odkázaný na lůžko a 24hodinovou péči,
kterou zajišťuje jeho paní. Díky rehabilitaci a cvičení se sice jeho zdravotní stav
za posledního půl roku zlepšil, ale stále
ho trápí zavápnění levého lokte, kvůli
kterému je ruka nepoužitelná a bolestivá. Pan Aleš potřebuje další rehabilitace
s odborníky, které jsou však hodně finančně náročné. Rodina šetří, kde se dá.
Vzhledem k vysokým nákladům na léčbu
manžela a zajištění základního chodu
domácnosti to ale maminka nemá vůbec
snadné.
„Vítám skutečně každou pomoc, ať už
finanční, tak i materiální. Nejvíce potřebujeme pomůcky proti proleženinám,
hlavně jednorázové podložky na manželovu postel nebo čistící spreje. Výhledově by nám pomohlo použité, hlavně
jarní a letní oblečení pro dcery, kterým
je nyní 8 let, 3,5 a 2,5 roku. Pokud by se
našel někdo, kdo by nám chtěl pomoci,
může zavolat přímo mě a domluvíme se.
Moje telefonní číslo je 777 048 666,“
říká s díky mladá maminka. Více také na
www.hb.charita.cz.
Aneta Slavíková )
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
v královéhradecké diecézi
Název Charity

Počet pokladniček

Výnos v Kč

110

275 064

44

276 315

Farní charita Chrudim

200

916 115

Farní charita Dobruška

131

664 724

36

260 142

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

116

357 310

Farní charita Litomyšl

107

511 480

Farní charita Náchod

203

1 018 435

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

132

806 492

36

162 565

Oblastní charita Červený Kostelec

232

913 218

Oblastní charita Havlíčkův Brod

450

2 360 880

Oblastní charita Hradec Králové

384

1 483 278

Oblastní charita Jičín

106

393 121

72

390 807

Oblastní charita Kutná Hora

177

727 034

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

236

931 589

Oblastní charita Pardubice

427

1 245 772

Oblastní charita Polička

152

786 520

Oblastní charita Trutnov

56

191 248

586

2 895 811

3 993

17 567 920

Charita Přelouč
DCH HK - Nové Město nad Metují

Farní charita Dolní Újezd

Farní charita Studenec u Horek

Oblastní charita Jilemnice

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Koleda celkem

Poznámky a vysvětlivky: Uvedené údaje jsou až do úplného zkontrolování dokladů
pouze orientační. DCH HK = Diecézní katolická charita Hradec Králové (u DCH HK
je uveden výtěžek sbírky v Novém Městě nad Metují a okolí).
Více informací o Tříkrálové sbírce 2018 naleznete na internetu na www.hk.caritas.cz
a www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu!

( AKTUALITY
Tříkrálová sbírka
vynesla přes 17,5 milionu
korun. Děkujeme!
Královéhradecká diecéze: Díky štědrosti a solidaritě dárců se koledníkům v naší
diecézi letos podařilo vybrat rekordních
více než 17,5 milionů korun českých. Výtěžek sbírky tak předčil ten loňský o 2,5
milionů. Do ulic vyrazilo také více skupinek, koledování přálo i počasí a připojily
se nové obce. Z darovaných peněz budou
podpořeny především charitní služby pro
nemocné a potřebné v těch regionech,
kde byly vykoledovány. Část výtěžku
sbírky poputuje na humanitární projekty
v zahraničí.
„Děkuji všem štědrým dárcům za důvěru
a koledníkům za obětavou pomoc. Velké
poděkování za zdárný průběh Tříkrálové
sbírky patří také všem duchovním, místním organizátorům sbírky, farnostem
a dobrovolníkům. Jsem rád, že tříkrálová
tradice, která i pomáhá a přirozeně propojuje všechny generace, oslovuje stále
více lidí a dobrovolníků. Díky Vám všem,
že pamatujete na ty nejpotřebnější, kterým naše Charity pomáhají,“ říká RNDr.
Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity Hradec Králové.

Výsledky Tříkrálové sbírky v regionech
najdete na straně 35 nebo na www.hk.
caritas.cz, kde se dozvíte další informace
o záměrech a doprovodných akcích. Také
celostátní výtěžek sbírky činí rekordních
více než 114 milionů korun i s výnosem
dárcovských SMS, které zaslali diváci
v průběhu Tříkrálového koncertu v Brně
odvysílaného Českou televizí. Podrobnosti naleznete na www.trikralovasbirka.cz.
Jana Karasová )

