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„Charita je zkrátka moje práce“
Říká rozhodně Jiří Havelka, zástupce ředitele Diecézní charity Hradec Králové.
Jeho akční rádius a nasazení často nezná
hranic. Stará se o provoz a techniku, vedle toho pomáhá těžce nemocným, poskytuje poradenství cizincům a koordinuje
humanitární pomoc. Jirka je náročný
a má rád pořádek, ale vždy ochotně pomůže i svým kolegům. A skautskou průpravu nezapře ani doma. S manželkou
zvládají početnou rodinu, pěstounskou
péči o další tři děti a také opatrovnictví
o hendikepovaného Pepíka.

Stále v akci
Když Jirka v lednu 1993 nastupoval do
Charity na „civilku“, ještě netušil, že
brzy na vlastní kůži zakusí následky války na Balkáně. Evropa se tehdy potýkala
s uprchlickou vlnou ze zemí bývalé Jugoslávie a do pomoci se zapojila i hradecká
Diecézní charita za podpory německých
kolegů. „Starali jsme se o rodiny z bývalé
Jugoslávie, aby se u nás domluvily a jejich
děti mohly chodit do školy. S některými
z nich se stýkáme do dneška, i když se pak
vrátily domů,“ vzpomíná Jiří Havelka,
který dodnes mimo jiné radí a pomáhá cizincům v Pobytovém středisku Ministerstva vnitra ČR pro žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí.
„Vypravili jsme taky několik kamionů
s humanitární pomocí do Bosny a Kosova.
V Mostaru a Sarajevu jsem se pak setkal
s opravdovým lidským utrpením. A nikdy
nezapomenu, jak nás spontánně vítali sirotci v domově pro tzv. děti ze sklepa,“ líčí
své dojmy z humanitární mise do Bosny
Jiří Havelka.
Tenkrát na Diecézní charitě pracovali jen
čtyři lidé a dva civilkáři. Zkušenosti nabírali od německé Charity, která pro ně byla

(Jirka Havelka v humanitárním skladu při nakládání zdravotních křesel pro pacienty s Huntingtonovou chorobou. Foto: Jana Karasová

vzorem. „Zvládli jsme toho ale hodně. Pomáhali jsme a zakládali služby z euforie
z čerstvě nabyté svobody. A bylo míň papírování,“ dodává Jirka.

S lidskou tváří
Pro své bohaté zkušenosti, organizační schopnosti a aktivní přístup je Jirka
i dlouholetým koordinátorem povodňové pomoci v hradecké diecézi. Charita
vždy výrazně pomáhala obětem záplav
na Moravě a v Čechách v 90. letech i po
roce 2000.
„Díky naší síti Charit jsme schopni rychle reagovat. Podařilo se nám sehnat

i potřebnou techniku. S vyklízením vyplavených domů nám pomáhali taky dobrovolníci a skauti,“ vysvětluje Jirka. Člověk
musí být i dobrý psycholog a proškolený
na krizovou intervenci. „Lidé byli rádi
za pomoc. Ukazovali nám fotky, vzpomínali a došlo i na slzy,“ vybavuje si Jiří
Havelka, který musel kvůli povodním
nejednou odložit i rodinnou dovolenou.
Přestože je Jirka plně vytížený svou prací v kanceláři, tak ještě vede půjčovnu
pomůcek pro pacienty s nevyléčitelnou
neuro-degenerativní Huntingtonovou
chorobou. „Speciální křesla odlehčují
Pokračování na straně 32 ›››
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››› Pokračování ze strany 31
hlavně pečujícím rodinám, protože nemocní jsou plně závislí na
pomoci druhých. Vždycky je i zaučím a jezdím na setkání rodin,
které pořádá Společnost pro pomoc lidem s tímto těžkým onemocněním“, popisuje Jiří, který také působí v poradně pro cizince
v rámci své profese sociálního pracovníka. Vedle toho spravuje
humanitární sklad, veškerou provozní techniku včetně školení
a zajišťuje distribuci materiálů na Tříkrálovou sbírku.

Všichni jedna rodina
Na otázku, co mu Charita dává a co bere, Jirka odpovídá: „Mám
radost, když se nám práce daří a lidé si cení naší pomoci. Jsem
taky rád za všechny kolegy, se kterými jsem kdy mohl a mohu pracovat. A když třeba potkám naše sestry v charitním autě, jsem na
ně hrdý.“
A jak Jirka dobíjí baterky? Nejradši se svojí velkou rodinou,
která mu je oporou. „Z dětí máme s ženou radost. Dobře vědí,
kde pracuju. Chodí i na tříkrálovku, teď skládaly postničku, šijou roušky… A těší mě, že vnímají důležitost pomáhající profese,“ rozpovídá se Jirka, o kterém jeho manželka s nadsázkou
říká, že Charita je jeho první dítě.
Do budoucna si Jiří přeje, abychom zvládli všechny změny
a Charita nadále dobře fungovala. A právě díky lidem se srdcem na pravém místě, jako je i Jirka Havelka, Charita šlape
pořád dál vpřed a přitom si stále uchovává svou lidskou tvář.
Jana Karasová )

( Zdravotní sestry v domácí péči pomáhají nemocným i v době celostátní karantény. Foto: Charita ČR

Charity zůstaly nablízku nemocným
a potřebným i v době nouzového stavu
Královéhradecká diecéze: Charity v naší diecézi pomáhají
dál nemocným a potřebným i za mimořádné situace v souvislosti s epidemií nového koronaviru. Pracovníci operativně
zajistily provoz svých služeb i s omezeními a zvýšenou ochranou. Aktuální nedostatek pomůcek řeší i vlastní výrobou roušek nebo s pomocí dobrovolníků. Charity dle svých možností
spustily také mimořádnou pomoc seniorům a nemocným nebo
poradenství. Solidarita a ochota pomáhat přišla i od studentů, a tak Diecézní charita s Biskupským gymnáziem v Hradci
Králové rozjely dobrovolnický projekt pro lidi v nouzi Spolu to
zvládnem!
Z rozhodnutí vlády jsme v době karantény pozastavili nebo
omezili provoz některých zařízení, ale například charitní sestry
dál zajišťují zdravotní péči pacientům v domácnosti. Stejně tak
i pečovatelky poskytují donášku obědů nebo nákupů lidem odkázaným na péči druhých. Mimořádnou pomoc osamělým seniorům nebo lidem s postižením operativně spustili například
v Kutné Hoře, Chrudimi nebo Charity spolu s městem v Trutnově a Poličce. V případě potřeby informací o aktuální situaci
spojené s koronavirem a o charitních službách, mohou občané
kontaktovat rovněž naše poradny.

(Nejvíc si Jirka odpočine, když může být se svou rodinou. Foto: z archivu rodiny

Pracovníci hradecké Diecézní charity a krajské Policie ČR také
operativně rozdávali potraviny a pití řidičům kamionů, kteří
18. března uvízli v koloně před hraničním přechodem s Polskem v důsledku mimořádných opatření. Jídlo a nápoje poskytla Potravinová banka Hradec Králové, hygienicky balené pečivo
pekárna Beas z Lična a Hradecká pekárna. Do pomoci se zapojil také dobrovolník profesí záchranář.
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„Věřím, že tuto náročnou a ojedinělou situaci společnými silami a s pomocí Boží zvládneme. Vyzývá nás to k větší pozornosti
a vzájemné solidaritě. Kéž se nám také podaří co nejdřív vrátit
do běžného života a doufám, že to semknutí a tolerance i nadále
vydrží,“ říká Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec
Králové.
Bližší info o svých službách uveřejňují Charity na webu. Více informací a kontakty: www.hk.caritas.cz a na facebooku.
Jana Karasová )

Kouzelná dílna pro děti
s malířkou Eliškou
Hradec Králové: Ukázat dětem, že kreslení není jen o štětci
a plátně, bylo záměrem sobotního workshopu „Kouzelná dílna“
s malířkou Eliškou, který proběhl 8. února 2020 v Hradci Králové v rámci nového projektu Young Caritas. Děti si zkusily i netradiční výtvarné techniky a kreativní tvorbu s barvami. Nejvíce
děti bavilo strhávání lepicí pásky, přes kterou malovaly. Obraz
se pak neustále proměňoval, protože jednotlivé části plátna se
daly rozpojit a variabilně zase spojit. Při tvorbě použili kluci
a holky i například houbičky na nádobí, zubní kartáček, nebo
třeba vlastní ruce a nohy.
„Záměrem workshopu bylo roztříštění konceptu, já neumím malovat. Jedná se o relaxační tvorbu a v tomto případě umí s barvami čarovat každý,“ upřesňuje koordinátor projektu Young
Caritas Ondřej Medaš. Workshopu se zúčastnila desítka dětí ve
věku 7 až 11 let a při malování vládla uvolněná atmosféra pod
vedením soustředěné lektorky Elišky.

( Návštěvníky benefičního plesu pro domácí hospic přivítala ředitelka pardubické Oblastní charity Marie Hubálková a ředitelka hradecké Diecézní charity Aneta Maclová. Foto: archiv OCh Pardubice

Sedmý charitní ples na podporu
Domácí hospicové péče
Pardubice: Více než sto osmdesát návštěvníků již 7. charitního plesu, nad kterým tradičně převzal záštitu první náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, přivítala ředitelka
Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková. Zúčastněné pozdravila také ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Aneta Maclová a senátorka Miluše Horská.

Pracujete s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání
a chcete sdílet své zkušenosti s dalšími organizacemi? Staňte
se partnerem projektu Young Caritas v České republice! Tento
celoevropský projekt zapojuje mladé lidi do činnosti charitních
organizací. Vedle pomoci ve službách se můžeš také kreativně
podílet na organizaci akcí pro veřejnost a školy nebo vytvářet
projekty na pomoc vlastní komunitě i cizincům.
Kontakt: Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové, Šafaříkova 666/9, Hradec Králové (budova YMCA, 1. patro), e-mail: ondrej.medas@hk.caritas.cz, mobil: 731 419 253
(731 402 295). Více také na www.hk.caritas.cz a na facebooku.
Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/00
13327.

Veškerý výtěžek této benefiční akce je určen na podporu Domácí hospicové péče, kterou poskytuje pardubická Charita umírajícím a jejich rodinám prostřednictvím středisek v Pardubicích
a Holicích. Pro účastníky plesu byla opět připravena bohatá
tombola či předtančení v podání Radky Šobové, Petra Novotného a Tanečního studia Hroch. Tato milá přátelská akce se
opět neobešla bez vydatné pomoci dobrovolníků a i díky jejich
pomoci putuje na podporu Domácího hospice bezmála 60 tisíc
korun.
Více o domácí hospicové péči Oblastní charity Pardubice na
webu https://hospicpardubice.cz/.
Jan Lohynský )

(Netradiční výtvarné techniky si zkusily děti na prvním workshopu
v rámci projektu Young Caritas v Hradci Králové. Foto: Ondřej Medaš

34

Charitní listy

( AKTUALITY
V soutěži „Můj svět
2020“ uspěla fotografie
z Litomyšle
Litomyšl, Opava: Na začátku byla hromada krásných fotek, které naše kolegyně Martina Soukupová pořídila během
téměř deseti let koledování s dětmi na
tradiční Tříkrálové sbírce a touha je sdílet. Našli byste na nich vtipné momentky
i portéty, budící i po letech silné emoce.
Na konci pak hned první místo v jedné
z kategorií celostátní fotografické soutěže Můj svět 2020!
Právě sem Martina několik z nich na popud své spolupracovnice na konci ledna
poslala. Odborná porota, kde ani letos
nechyběl uznávaný fotograf prof. Jindřich Štreit, vybírala následně v únoru
z téměř 250 fotografií.
„Překvapil mě výběr poroty. Čekala jsem
spíš výběr fotky z exteriéru, některé jsou
opravdu svou atmosférou neopakovatelné. Ale první místo dostala nakonec moje
fotka z mobilu, kde jsem ,cvakla´ pět malých dětí s mým mužem sedících u velkého
stolu u oběda. Pracovně jí říkám ,čočková

( KALENDÁŘ AKCÍ
Výstavy
Adopce na dálku
n 1. – 30. 4. Svět indických dětí,
Trutnov, Galerie Hippo

31. 3. – 12. 5. Za naše úspěchy
vděčíme Vám, Přelouč, kostel sv.
Jakuba Většího. Nenechte si ujít příběhy úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku!
n

Beseda o Indii

( Vítězná fotografie ze zázemí Tříkrálové sbírky v Litomyšli, se kterou uspěla její autorka Martina Soukupová v celostátní fotosoutěži Můj svět 2020. Gratulujeme! Foto: Martina Soukupová

s párkem´!“ popisuje svoje pocity oceněná autorka.

A tím teď nemyslím tu čočkovou polívku,“
směje se Martina.

„Jindřich Štreit je uznávaný fotograf po
celém světě. Navíc ve svých třiasedmdesáti stále učí na plný úvazek na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity
v Opavě. O fotografování a o své práci by
mohl mluvit hodiny. Sám ale na otázku,
co se mu v životě povedlo nejvíc, z čeho
má největší radost, odpověděl, že ze své
dcery Moniky. A i já možná budu jednou
moc ráda za to, že jsem pořídila tuhle fotku, kde je to, co mi je na světě nejdražší.

Vernisáž a ocenění vítězů proběhlo na
konci února v Opavě. Všechny vítězné
fotografie budou nyní součástí výstavy,
která bude během celého roku putovat po
různých českých městech. Uzávěrka dalšího ročníku je plánována opět na leden
příštího roku. Pracujete v charitě, jste
zapojeni do jejích dobrovolnických programů? Chystáte to udělat? Přihlásíte se?
Věra Dvořáková )

Ať nás intenzivní prožití
velikonočního mysteria Boží lásky
po letos výjimečné postní době promění
a ukotví ve vzájemném sdílení.

n

24. 4. Hradec Králové – ŘKF
Nový Hradec Králové od 19:15

Požehnané Velikonoce a hodně sil
Vám přejí

Výstavy a beseda se uskuteční jen
v případě odvolání mimořádných
opatření. Více na www.adopce.hk.
caritas.cz a na facebooku.

Anna Maclová, ředitelka
Mons. Pavel Rousek, prezident
a celý tým Diecézní katolické charity Hradec Králové

