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Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

Milí přátelé,
srdečně Vás zdravíme z naší nadace v tomto předvánočním čase. 
Doufám, že úvodní věta nevyvolá v nikom paniku („Vánoce? To 
už je to tak blízko?“). Hlásíme se Vám opět s čerstvými zprávami 
z naší práce v zahraničí i zde v Čechách.  
Především Vám chceme říci, že jsme ohromeni ochotou Vás 
všech, kteří finančně podporujete programy nadace. Je těžké 
najít správné slovo, které vystihuje pocit spojení s mnoha lidmi, 
kteří se dali dohromady k dobrému dílu. Zakladatelé nadace 
před 12 lety jistě netušili, co všechno dobrého a zajímavého nás 
v budoucnu čeká…
Čerstvé zprávy jsme letos vydali pouze dvakrát. Tím se moc 
omlouváme Vám, kdo jste čekali častější vydání jako obvykle. 
Naším původním záměrem bylo, abychom ke každé čtvrtletní 
zprávě od Vámi podporovaného dítěte či jiného programu 
připojili i čerstvé zprávy z celé práce nadace. Nyní vidíme, že 
jsme si vzali úkol, který je trochu nad naše možnosti. Ale on je 
také poněkud nepraktický. Jde o to, že zprávy od dětí z různých 
zemí nám nechodí v úplně shodných termínech, a vývoj směřuje 
spíše k tomu, že se od sebe termíny jednotlivých zemí mohou 
poněkud lišit. Druhým důvodem je fakt, že IN Network dává 
kvalitní kompletní zpravodajství z práce celé organizace spíše 
2x za rok. Někdy nám tak chyběl zdroj informací. Usoudili jsme 
proto, že se spíše soustředíme na dobré zpravodajství pro Vás, 
naše partnery v Čechách, dvakrát, možná třikrát ročně, než se 
snažit uměle a v horší kvalitě o původní ideu. 
A je tu samozřejmě notoricky starý známý problém každé neziskové 
organizace: kapacita. Rostoucí ochota mnoha lidí pomáhat nás 
ohromuje, jak jsme uvedli, a zároveň ochromuje, pokud to tak 
můžeme s trochou humoru říci. Jsme za Vás samozřejmě vděční! 
Občas se – zatím snad výjimečně – již stalo, že někdo z Vás 
nedostal svou korespondenci, ba že obdržel dopis s materiály, 
které patřily někomu jinému… A věřte nám, že se moc snažíme, aby 
vše klapalo tak, jako na počátku, kdy jsme měli 3 nebo 30 dárců. 
I letos proto postoupila kupředu náročná práce na zbudování 
interní databáze s přidaným programem, střižené dokonale na 
míru našim projektům. Databáze dostává stále zřetelnější obrysy, 
řešíme propojení s účetním systémem a doufáme, že výsledný 
produkt nám začne sloužit v první půlce příštího roku. 
V těchto Čerstvých zprávách Vás opět seznámíme s tím, co je 
nového v dynamické službě našich partnerů ve světě, i s obtížemi, 
kterým čelí. Trochu více Vám chceme dát také nahlédnout do 
našeho českého programu Zdravá mládež, který nám dělá 
mnoho radosti. V tomto programu sloužíme takovým řekněme 
„neproblémovým“ lidem – naší mladé generaci ve školách. 
Neřešíme primárně „velké“ problémy, jako je narkomanie apod., 
ale přesto máme pocit, že se trefujeme do černého, pokud jde 
o potřeby naší mládeže. Náš svět nabízí ohromné možnosti rozvoje 
a informací, ale strašně málo k tomu, aby mladý člověk věděl, jak 
obstát v tlacích, které jsou s touto nabídkou spojeny. My pro ně 
máme pomoc – ne jednoduše vytaženou odpověď „z rukávu“, ale 
je to spíše v osobnosti našich spolupracovníků a jejich ochotě 
dát sebe samé mladým lidem a být jim důvěryhodnou pomocí, 

když „nastavují výhybku“ pro svůj život. 
Zasíláme Vám také přílohu o tradiční Vánoční sbírce: sepsali 
jsme lístek vánočních přání a proseb, čím bychom chtěli být 
mimořádně prospěšní našim partnerům – s Vaší laskavou pomocí. 
Ve Vánoční sbírce myslíme tentokrát poprvé a speciálně také na 
náš český program, který se dostal do ohrožení – více uvidíte 
sami. 
Nakonec Vás také chceme poprosit, zda byste pro nás vyplnili 
malý přiložený dotazník, kterým si chceme ověřit, zda naše 
zprávy a činnost nepotřebují v něčem změnit, zlepšit, posunout. 
Budeme vděčni za Váš čas, který jeho vyplnění věnujete. Prosím 
zašlete nám jej v připravené obálce zpět, abychom Vám mohli 
být lepšími partnery do budoucna. To bude Váš osobní vánoční 
dárek pro nás, věnujte nám ho prosím.

S přáním krásných a pokojných Vánoc
Mgr. Petr Horáček

IN Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu
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Důležité – potvrzení o darech – čtěte!
Děkujeme Vám všem, kteří jste nám darovali a darujete finanční 
dary a naším prostřednictvím tak podpořili děti a další projekty. 
Potvrzení o daru rozesíláme automaticky všem dárcům – nemusíte 
nás o něj zvlášť žádat – a Vy jej můžete uplatnit v daňovém 
přiznání nebo ve Vaší mzdové účtárně. O darovanou částku si 
můžete snížit daňový základ. 
Kdy od nás můžete potvrzení čekat? Máme externí účetní a do 
konce ledna je třeba pro naši nadaci zpracovat přiznání k dani 
z příjmu. Teprve poté můžeme vystavit potvrzení pro Vás. Snažíme 
se v konci roku zpracovávat účetní podklady tak, abychom Vám 
potvrzení o darech mohli odeslat co nejdříve. Může to však být až 
v 1. celém únorovém týdnu. Pokud Vám po této době potvrzení 
od nás nedojde, pak se zřejmě ztratilo cestou a prosím, ozvěte 

se. Podle zákona ho máte odevzdat svému zaměstnavateli do  
15. 2. 2008, a to s námi stihnete. 
Aktivně nás prosím kontaktujte nejlépe do 20. ledna 2008 
v následujících (či podobných) případech:
- patříte mezi nové dárce a chcete nám sdělit, na kterého člena 

rodiny máme potvrzení vystavit, 
- nastala u Vás změna v trvalém bydlišti, 
- zřejmě jste nám dosud sdělili jen Vaši kontaktní adresu, která 

však není Vaším trvalým bydlištěm, 
- přejete si potvrdit dary pro jiného z manželů než loni, přejete si 

rozepsat potvrzení na vydělávající členy rodiny, a podobně. 
Děkujeme za pochopení. Ozvěte se prosím i v případě, když na 
vystaveném potvrzení něco nesouhlasí.

Nepřehlédněte – ZMĚNA  KÓDU  BANKY!
Živnostenská banka, u které jsme měli účet, na který jste posílali 
své dary, se sloučila s HVB Bank Czech Republic. Banka se 
nově jmenuje UniCredit Bank Czech Republic. Od 5. 11. 2007 
došlo také k další změně: Stávající kód banky 0400 byl nahrazen 
novým kódem: 2700. Všem dárcům jsme během října rozesílali 
toto oznámení na růžovém lístku, nemělo by se tedy stát, že 
o ničem nevíte. 
Po dobu 3 měsíců budou veškeré tuzemské korunové platby 
automaticky přesměrovány. 

Máte-li zadaný trvalý příkaz, řada bank u něj provede změnu 
automaticky sama. Seznam bank je na zmíněném růžovém lístku, 
můžete si ho ověřit i na našem webu (z odkazu na titulní straně). 
U ostatních bank je třeba se informovat.
Naše nové bankovní spojení: č.ú.: 139513054, kód banky 
2700, UniCredit Bank Czech Republic, Liberec. Variabilní 
symboly našich projektů se nemění. Je třeba používat naše nové 
složenky, pokud jste je od nás nedostali, nebo jich máte málo, 
prosím ozvěte se.

Z NEPÁLU
Současná situace v Nepálu
Hornatý Nepál je stále jednou z nejchudších zemí na světě. 
Maoistické povstání trvající 10 let a léta politické nestability 
rozvrátily obchod i průmysl. Nepál už ale není hinduistickým 
královstvím. Lidé doufají, že země bude demokratickým státem. 
V zemi vládne prozatímní vláda, která má sestavit novou ústavu, 
vyhlásit volby a dořešit nový statut země (bude Nepál republikou?). 
Nepál stále jde z jedné nestability do druhé. Plánované volby 
se však v nejbližších měsících konat nebudou. Jejich termín 
se stále posouvá, nejnovější plán zmiňuje datum červen nebo 
červenec 2008. Ačkoli se blíží volby, jedna z hlavních politických 
stran ze sedmi koalicí vystoupila z vlády, což značně poškodilo 
předvolební situaci v zemi. Udělali to, protože jim bylo jasné, že 
nedostanou dost křesel. Zdá se, že chtějí, aby se volby vůbec 
nekonaly.
V zemi je dalších 14 ozbrojených skupin, které nechtějí, aby byly 
volby, a tak v jižních nížinách Nepálu blokují silnice a způsobují 
problémy. Těmito protesty je práce pobočky IN Network Nepál 
omezována a kvůli tomu je opožděna řada zpráv. Např. pětidenní 

cesta pracovníka na jih Nepálu se kvůli blokádám silnic na 
různých místech protáhla na 14 dní. 

Podporujeme nového pracovníka
Představujeme Vám misijního pracovníka z Nepálu, kterého 
podporujeme. Zde je jeho příběh:
„Narodil jsem se v roce 1980 v hinduistické rodině. Moje 
rodiče mě naučili tradiční rituály. Když jsem dospíval, začal 
jsem pít alkohol a kouřit cigarety s marihuanou. Připojil jsem se 
k bandě vandalů, kteří na hlavní silnici vykrádali noční autobusy. 
V restauraci jsme nikdy neplatili. Kdyby se nás odvážili požádat 
o zaplacení, prostě bychom je zbili. Začal jsem brát drogy 
a brzy jsem na nich byl závislý. Potřeboval jsem opravdu hodně 
peněz, a tak jsme kradli, abychom měli na drogy. Moji rodiče 
a příbuzní se o mě začali bát. Snažili se mě napravit, ale když se 
jim to nepodařilo, nechali mě dělat si, co chci. Také jsem z toho 
byl nešťastný, ale nedokázal jsem si pomoct. Odjel jsem do 
Káthmándú, hlavního města Nepálu, abych zde našel nový život. 
Ale nedostal jsem práci. A tak jsem opět začal vykrádat domy. 

PODĚKOVÁNÍ Nadaci Terezy Maxové
Srdečně děkujeme Nadaci 
Terezy Maxové, která má 
také podobný projekt jako 
my, nazvaný Adopce Srí 
Lanka. V současné době 
však nemají žádné volné 
děti k dálkové adopci. 

Když se na ni obrátil (minimálně) jeden nedočkavý dárce, Nadace 
Terezy Maxové jej odkázala na nás. Tak to má být – jde o pomoc 
tamním dětem, a ne o „přetahování“ dárců. Přesto si tato nadace 
zaslouží veřejné poděkování tímto způsobem. Kolegové z Nadace 
Terezy Maxové, děkujeme Vám, že pomáháte nezištně! Také Vám 
znovu děkujeme za odkaz na nás, který jste už před lety umístili 
na Vaše webové stránky www.adopce.com.



�

Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

Z FILIPÍN

Většinou jsem chodíval do domovů mých příbuzných, získal si 
jejich důvěru a když jsem zůstal sám, ukradl jsem jim peníze 
a cennosti. Snažil jsem se s tím přestat, ale nešlo to. Našel jsem 
si práci v továrně na koberce, kde byla většina dělníků horších 
než já. Ve dne jsme pracovali v továrně a v noci vykrádali domy. 
Oženil jsem se s dívkou - myslel jsem, že po svatbě budu jiný - ale 
zůstal jsem stejný.
Jednoho dne nás švagrová s manželem pozvali na večeři. 
Dozvěděli jsme se, že jsou křesťané. Řekli nám o Ježíši Kristu 
a jeho plánu na záchranu člověka. Velmi mě to podráždilo 
a přemýšlel jsem, proč mi říkají, že mám věřit někomu, koho jsem 
nikdy neznal. Chtěl jsem vědět, co je v jejich Bibli. A tak jsem je 
požádal o Bibli a doma jsem ji začal číst. Četl jsem tam něco, co 
mě opět rozzlobilo. Roztrhal jsem Bibli a vyhodil ji.
Týden nato jsem vážně onemocněl, krvácel jsem z úst, ztratil 
jsem chuť k jídlu a měl jsem kruté bolesti v hrudi. Doktoři mi 
nedokázali pomoci. Musel jsem všechno prodat, i ozdoby své 
ženy, abych zaplatil léčbu. Myslel jsem, že brzy zemřu. Tehdy nás 
švagr znovu navštívil a ještě jednou nám pověděl evangelium. 
Ten den jsem se rozhodl uvěřit v Ježíše a přijmout ho jako svého 
Pána a zachránce. Pak se za mne švagr modlil a byl jsem úplně 
uzdraven! Všechny moje špatné návyky a závislosti zmizely. 
V lednu 2003 jsem byl pokřtěn.
Později jsem studoval biblickou školu a toužil jsem jít do vesnic, 
abych našim lidem řekl o této dobré zprávě - evangeliu. Nyní se 
svou ženou pracujeme na nových sborech ve vesnici B. západně 
od Káthmándú. Několik lidí se už rozhodlo žít život s Kristem. 
Jsem odhodlaný získat lidi, kteří ztratili smysl života a berou 
drogy, v kterých nacházejí dočasnou útěchu.

Pracující nepálské děti
Odhaduje se, že v Nepálu pracuje asi 2,6 miliónu dětí. Často 
je k práci nutí jejich rodina, aby zvýšily příjmy, často jde 
o nebezpečnou práci. Děti tak mohou za peníze umývat nádobí, 
nosit břemena, rozbíjet kameny nebo pást dobytek. Asi polovina 
z 27 miliónů Nepálců je mladší než 18 let.

Podle www.sme.sk  

Můžete se modlit:
- za Nepálce unavené bezvládím v jejich zemi, za to, aby se volby 

skutečně udály,
- za pana Sumana Sharma, vedoucího nepálské kanceláře IN 

Network, který už delší dobu trpí zdravotními problémy, zejména 
se srdcem. 

Na Filipínách je teď období dešťů. Mají problémy se záplavami 
a tajfuny. Kancelář IN Network byla letos dvakrát zaplavena. 
Nemohli pracovat na počítačích, protože elektrické zásuvky byly 
plné vody, a tak se práce zpomalila. Naštěstí voda v kanceláři po 
několika hodinách opadla, kdežto na některých jiných místech 
byla dlouho voda až po pás. Většina křesťanských sborů a oblastí, 
kde probíhá dálková adopce dětí, byla během dvou posledních 
tajfunů ušetřena. 

Poděkování za sbírku Pomoc Filipínám 2006 
Drazí přátelé v ČR,
s radostí a vděkem v naších srdcích Vám posíláme pozdravy 
z Filipín. 
Filipínský region Bicol, zvláště jeho provincie Albay, byl 
během konce roku 2006 v centru pozornosti kvůli opakovaným 
devastujícím tajfunům. Nejhorší ze všech byl tajfun „Reming“ z 30. 
listopadu 2006. Když se ohlédneme zpět, tisíce životů bylo zaživa 
pohřbeno, mnoho domů a škol zničeno; budovy a jiná zařízení byly 
zbořeny. Pozemky a zemědělské plantáže byly naprosto zničené. 
Dodávky vody a elektřiny a dokonce komunikace byly odříznuty od 
celé Albay. Nejspíše to byl nejtemnější a nejsmutnější prosinec, 
který jsme měli. Lidé z komunity i církve zažili nepopsatelnou 
frustraci a depresi. Kostely a církevní domy našich partnerů 
a spolupracovníků z IN Network byly také zničeny. Lidé stále 
zažívají trauma z bouře a prudkého deště a potřebují pomoc pro 
odbourání stresu, rady, nebo i mnohem více než to.
Na pokraji zoufalství jsme se všichni modlili za Boží zajištění 
a Vaše pomoc přišla právě včas. Vaše finanční podpora skvěle 
pomohla v renovování našich církevních budov, domů a rodin.
Přes 50 zakladatelů sborů a terénních sborových pracovníků bylo 

schopno opravit a obnovit své domy. 
Přes 100 rodin zapojených do programu dálkové adopce 
dostalo:
- 1500 tašek trvanlivých potravin (např. těstovin),
- použité oblečení, přikrývky a kuchyňské náčiní,
- 1000 rodin podstoupilo posttraumatickou léčbu a rehabilitaci,
- poskytli jsme čistou a odkalenou vodu pro čtyři různá města, 
kde se vyskytovala průjmová onemocnění. Díky partnerství jiné 
organizace byly zbudovány čtyři vodní pumpy 

- obyvatelé měst Nasisi, Herrera, Basicao a Bonga mohou tuto 
vodu používat k pití. 

Mnoho církví, v jejichž oblastech jsme působili, získalo respekt 
lidí v okolní komunitě. Nejen kvůli pomoci, kterou získali, ale 
i kvůli křesťanské lásce, která je v časech krize tak zřetelná.
Naše srdce jsou plná vděčnosti k Bohu a děkujeme Vám za Váš 
veliký zájem. Vaše finanční dary jsou hmatatelným projevem Vaší 
lásky. Ať Vám Bůh stále prokazuje dobro tak, jako Vy ho vytrvale 
prokazujete ostatním. 
Upřímně v Kristu pastor Nestor Flores, výkonný ředitel IN Network 
Filipíny
 (Zkráceno a upraveno, další svědectví od příjemců pomoci máme  
 u nás v nadaci, 4 z nich v angl. najdete na našem webu v části   
 Sbírky pro zahraničí – Pomoc Filipínám 2006 - 2007) 

Dopis filipínské dívky o hurikánu
„Myslím, že jsi slyšela a viděla zprávy o hurikánu, který zničil místo, 
kde žiji - konkrétně celý Albay. Byl to ten nejhorší hurikán, který 
jsem ve svém životě zažila. Mnoho lidí zemřelo a jejich domy byly 
úplně zničeny. Stejně jako náš dům zničený hurikánem Reming. 
Střechu našeho domu strhnul silný vichr a ten den jsme byli 
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Růst projektu podpory z ČR
Podporu jsme zahájili letos 18. května a dnes (16. 11. 2007) 
zahrnuje 17 podporovaných dětí. Jsme šťastní, že jste projevili 
takový zájem a že díky Vám můžeme pomáhat. Děkujeme!

Korespondence z Ugandy
nám přichází později oproti zprávám z ostatních tří zemí. Proto 
nejsme schopni dárcům podpory pro ugandské děti zaslat jejich 
zprávy v čase, kdy je obvykle zasíláme ostatním dárcům, ale 
nejdříve o měsíc později. IN Network v Ugandě má vzhledem 
k velkému rozsahu své práce určitou výjimku v rámci naší světové 

všichni celí promoklí. Přestěhovali 
jsme se proto do domu mojí babičky. 
Víš, jsme požehnaní, protože jsme 
stále naživu, na rozdíl od jiných 
rodin, které při hurikánu zahynuly. 
Bůh nás nikdy neopustí, Pán nás 
chrání v nebezpečí. Věřit Bohu je 
vždycky klíčem, protože to On je náš 
štít v čase nebezpečí.“ 
Princess Joy Porcalla, léto 2007, z dopisu 
své dárkyni v ČR

Můžete se modlit:
- za službu na Filipínách během období dešťů, které přináší 

tajfuny a záplavy,
- za nové křesťanské sbory, které vznikly tam, kde žijí podporované 

děti. Pomáhají tam v řadě životních problémů celé komunitě. 
To se teď děje např. v těchto oblastech: Balubad, Relocation, 
Towerville a San Jose. 

- za koordinátory a pracovníky, kteří chodí do rodin a zvěstují jim 
dobrou zprávu evangelia.

ZE SRÍ LANKY
Nová budova
Byla dokončena stavba nového Harrisonova centra péče o děti 
a očekáváme, že přístavba bude uvedena do provozu v listopadu 
2007. V nové budově je v přízemí recepce, kancelář, kuchyň, 
toalety. Má 3 patra a v každém z nich jsou 2 třídy pro max. 25 - 
30 dětí. Budova je ve stejném stylu jako dvě stávající staré budovy 
IN Network. I když nová budova je mnohem menší, než ta první, 
je to další krok ke vzdělání, materiálnímu zabezpečení a sdílení 
evangelia pro dalších 150 rodin! První Harrisonovo centrum 
spolu s prostory garáže a sousední budovy IN Network pojme 
758 dětí. Díky této nové budově budou srílanští moci pomáhat 
1000 dětí ve věku od 1 do 17 let!
Srílanská pobočka přijímá do této školy děti z vesnice Badowitta. 
V této oblasti žije na ploše 112 akrů (plocha 450 krát 1000 metrů) 
1500 rodin. Kolem obce vede velmi znečištěný kanál. Více než 
250 rodin zde žije pod plastovými, kartonovými nebo dřevěnými 
boudami. Je to chudinský slum. Mnoho z dětí z této oblasti už 
v programu podpory je, ale potřebných dětí tam je mnohem víc. 
Nábor nových dětí na rozšířenou podporu díky přístavbě probíhá 
v říjnu a v listopadu. Už od srpna dělá pobočka pohovory s rodiči 
a dává jim přihlášky pro děti. 

Rodičovský den

11. července 2007 měli v Harrisonově centru péče o děti program 
pro rodiče a v hledišti bylo přítomno přes 500 rodičů. Byl pro 
ně naplánovaný speciální program. Učitelé jim přiblížili, co učili 

jejich děti. Vysvětlovali i to, jak byli všichni lidé stvořeni tělesně, 
duševně a také, což je nejdůležitější, duchovně. Nabádali rodiče, 
aby ke svým dospívajícím dětem přistupovali s porozuměním. 
Rodiče velmi oceňovali způsob, jak učitelé s dospívajícími ve 
škole pracují. Spousta rodičů se usmívala a chichotala, když 
si uvědomovali, čím tito mladí lidé procházejí. Avšak program 
by nebyl kompletní, kdyby poté tito tatínkové a maminky odešli. 
Pracovníci pobočky nemohli odolat, aby jim nepověděli něco 
o Boží dobrotě a evangeliu. Rodiče byli velmi vděční, když mohli 
v tomto dni zakusit kousek z toho, co prožívají jejich děti v našem 
centru.

Modlitby a vláda pozdržely návrh zákona proti konverzi 
Na Srí Lance si razí cestu tvrdý zákon „proti obracení lidí na jinou 
víru“, nyní však byl pozastaven. Návrh zákona prošel prvním čtením, 
byl postoupen Nejvyššímu soudu a pak legislativnímu výboru. 
Návrh zákona proti konverzi má zamezit tomu, aby křesťané či 
jiné skupiny nezastrašovali ty, kterým slouží. V praxi by zákon 
vlastně znemožnil křesťanům hovořit o své víře. (Jako zastrašování 
se chápou některé části křesťanské věrouky jako věčný soud, 
hřích apod.) Také by to mohlo křesťanům bránit v poskytování 
humanitární pomoci, vzdělání a další pomoci. Zákon je odsuzuje 
jako lákadla, kvůli kterým se lidé obracejí ke křesťanství. 
Přesto křesťané čelí vzrůstajícímu násilí. Občanský konflikt mezi 
vládou a Tamilskými tygry (LTTE) nabírá na intenzitě. Spousta 
tamilských křesťanů byla obviněna z terorismu. 

Zdroj: Mission Network News

Zprávy o pronásledování srílanských křesťanů v češtině můžete 
číst na http://prayer.cz/sri_lanka/sri_lanka.php.

Můžete se modlit:
- za obnovu vyjednávacího procesu mezi vládou a LTTE,
- za konec násilí, únosů, vražd a občanské války a za nastolení 

míru na Srí Lance,
- za Boží ochranu této práce v době nepokojů a  pronásledování 

spousty křesťanů,
- za to, aby zákon proti konverzím nebyl schválen.

Z UGANDY
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organizace a může zprávy zasílat později. Posílá také 3. a 4. 
zprávu dítěte sdruženou v jednom datu až před Vánocemi. 
V současnosti je zde 1700 podporovaných dětí. Prosíme 
o pochopení a děkujeme Vám za něj.

Rozvoj a výstavba škol
Ugandská pobočka IN Network se pustila do naplňování 
velkých plánů: Chce rozšířit kapacity svých dvou škol 
v Buikwe a Kiyndi tak, aby každá pojala 1040 dětí; chce 
v Buikwe postavit střední školu pro 600 studentů; chce založit 
Prázdninovou biblickou školu pro 40 studentů; chce obnovit 
Biblickou univerzitu pro 20 misionářů - zakladatelů sborů; chce 
zvýšit počet zakladatelů sborů o 20 dalších ročně. Pobočka 
zažívá prudký rozvoj, rychle roste počet podporovaných dětí.  

Velká potřeba Biblí
V zemi jako je Uganda má Bibli jen málokdo. Tuto „Knihu knih“ 
mohou obyčejným lidem, i nekřesťanům a dokonce i dětem 
poskytnout ugandští misijní pracovníci. Více mezinárodních 
organizací má projekty jako např. „Moje vlastní Bible“. Některé 
děti s vděčností řekly: ‚Nyní si sám mohu číst o tom, jak mne Bůh 
miluje.’ (Podle Mission Network News, HCJB World Radio.)  Poptávka po 
Biblích v zemi roste. Boží Slovo mění lidi, kteří o to stojí. Podle 
některých zpráv přišel v roce 1875 do Ugandy první misionář. 
Křesťanství je tam teprve přes 100 let. Dříve bylo území centrem 
démonických kultů, které lidské životy spíše pustošily, přinesly 
bídu a pověrčivý strach. Mnozí z prvních křesťanů se stali 
mučedníky. Ale stále zde byli lidé, kteří se za svůj národ modlili 
k Bohu, protože byli pohnuti soucitem. 
Místní křesťané v zemi těžce postižené AIDS vydatně a obětavě 

pomáhají, např. 
pěstounskou péčí 
o osiřelé děti. Také IN 
Network má na srdci 
více než jen vzdělání. 
Každé podporované dítě 
dostává šanci seznámit 
se s evangeliem Ježíše 
Krista. 
V současné době i my 
v ČR pomáháme této 
krásné zemi a jejím 
skvělým obyvatelům. Na 
několik Biblí měsíčně 
přispíváme díky Dálkové 
adopci PLUS. Rádi 
bychom tuto pomoc 
rozšířili - v příloze 
Vánoční sbírka 2007 
najdete podrobnosti 
o možnosti darovat příspěvek na Bible pro Ugandu.

Můžete se modlit:
- za pokrytí všech finančních potřeb při stavbě nových učeben, 
- za ugandskou pobočku IN Network, aby měla dostatek prostředků 
pro rozvoj.

 Část o Dálkové adopci PLUS a zprávy z podporovaných zemí sestavila  
 Daniela Horáčková. Není-li uvedeno jinak, zdrojem jsou zprávy   
 z naší kanceláře a z IN Network.

PROGRAM „ZDRAVÁ MLÁDEŽ“
Program Zdravá mládež kombinuje interaktivní přednášky na 
školách na etická témata a rozmanité volnočasové aktivity 
pro mládež. Oslovuje mladé jejich jazykem a stylem a vede 
k pozitivnímu zamyšlení nad základními životními otázkami, 
na které dnešní doba nenabízí dostatečnou odpověď. 

Malý příběh se zamyšlením na začátek (Ivo Neuvirt)
„Minulý týden jsem potkal jednu dívku jménem Markéta, která 

chodila s jedním 
klukem z našeho 
klubu. Rozešli se 
o prázdninách, 
a tak jsem se 
ptal na důvody 
rozchodu a věci 
kolem toho. Náš 
rozhovor trval asi 
20 minut. Stáli 
jsme na chodníku 
a povídali. 
Zabrouzdal jsem 
i do oblasti 

jejich rodičů a to byl moment, kdy se rozplakala. Její rodiče se 
rozvedli, protože její otec si našel milenku. Byla smutná z toho, 
že prostě nemůžou být jako rodina, že nemůžou jet jako rodina 
na dovolenou. Ona je jedním z mnoha případů se kterými se 
setkávám na školách. Rozpadlé a nefunkční  rodiny, děti toulající 
se na ulicích… Kdo může říci těmto mladým lidem o naději? 

Kdo jiný než my může ukázat na jiné hodnoty? Setkání s těmito 
mladými lidmi mě znovu povzbuzuje k tomu, že práce, kterou 
děláme na školách a klubech, má smysl.“

Letošní léto přineslo řadu potěšujících novinek a posunů 
v programu Zdravá mládež: Následné programy pro mladé, kluby 
a otevřená setkání mládeže se stala útočištěm stále většího počtu 
lidí „zvenku“. To je přesně to, k čemu mají sloužit! 
Řada nových lidí navštívila letní tábory a anglické kempy 
a zůstávají s námi ve spojení. Kousíček z tohoto radostného 
procesu jsem mohl prožít i já ve své rodině a zakoušíme to 
nyní s našimi třemi dcerami, které s námi stále bydlí. Navštěvují 
gymnázium v Tanvaldě a jezdí autem do Liberce na různé akce, 
spojené s činností námi podporovaného lektora Patrika Müllera 
a Romana Kladiva. V poslední době s nimi stále častěji jezdí 
i některé jejich spolužačky. Vyvrcholilo to v létě anglickým 
jazykovým kempem. Kromě našich dcer se jej účastnily 4 jejich 
spolužačky a ty s nimi nyní také obvykle jezdí na mládežnické 
akce. A tu vzniká problém – jedno auto nestačí! Před každým 
pátkem se nyní řeší doprava a občas jedou dvě auta, když jede 
i přítel jedné ze spolužaček atd…  

Na začátku září jsme si 
všichni vychutnali setkání 
spolupracovníků v programu 
Zdravá mládež a také několika 
dalších přátel. Taková setkání 
jsme dělali již v minulosti, 
tentokrát jsme ale měli pocit, že 
to je opravdu „ono“. Povzbuzení 
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a vzájemný užitek ze setkání nás motivuje pokračovat i v dalších 
letech. Roman Kladivo nám o setkání napsal: „Musím říct, 
že setkání to bylo po všech stránkách perfektní. Myslím, že 
to obohatilo všechny přítomné… Na našem setkání jsme si 
i odpočinuli a získali opravdu hodně podnětů. I proto se pro 
mne vstup do nového školního roku stal radostí.“

Další ohlasy a střípky ze služby spolupracovníků: 

Patrik Müller
Velmi zásadní událostí je to, že jsem byl přijat na Pedagogickou 
fakultu, obor Pedagogika volného času. Velkou výhodou je, 
že mohu mít individuální plán 
studia, a to mi umožní dál 
přednášet. Svým způsobem 
je úsměvné, jak jsem se ke 
studiu dostal. Doporučil nám 
jej uznávaný psycholog pan 
PhDr. Vladimír Píša, ředitel 
Pedagogicko-psychologické 
poradny v Liberci. Je naším 
velkým fandou a dokonce byl i na 
několika našich mládežnických 
akcích nezývaných UpGrade. 
Říkal, že máme s kolegou 
(Roman Kladivo, který je také 
spolupracovníkem programu 
Zdravá mládež) velkou šanci 
uspět v přijímací zkoušce 
– doslova, že to tam určitě 
„převálcujeme“.
Z přednášek bych rád vypíchnul 
jednu zajímavou věc ohledně postoje dětí. Pro spoustu dětí jsem 
„řízek“, „hustej chlapík“, a když to jednou říkali, tak já na to, ať 
mi příště udělají řízky, protože je mám moc rád. Během jedné 
přednášky jsem o přestávce dostal zabalený dárek. Po rozbalení 
jsem našel dva šťavnaté řízky. To mne a můj žaludek velice 
potěšilo, ale když jsem si uvědomil, co to znamenalo, tak jsem byl 
velmi dojatý, až jsem se musel pořádně nadechnout. Děti musely 
vědět, že přijdu, musely se dohodnout, nakoupit a někdo pak 
musel řízky usmažit. Za tu lásku dětí jsem Bohu velice vděčný, to 
je tou nejlepší odměnou. Za to děkuji i vám, kdo nám pomáháte 
se službou, jelikož na tom máte velký podíl.
 
Roman Kladivo
Mládežnická akce „UpGrade“ proběhla 19. 10. 2007 a přišlo 
několik desítek úplně nových lidí. Celkem se akce zúčastnilo kolem 
stovky lidí. Tématem byl strach. Začali jsme navozením hororové 
atmosféry a sehráli scénku s motorovou pilou a „zombíky“ (postavy 
z hororů). Potom následovala anketa, čeho se lidé nejvíce bojí, 
drsná soutěž s ohmatáváním nejrůznějších předmětů (např. 
pavouk sklípkan, červíci atd.), rozhovor s adrenalinovým borcem 
(to jsem byl já), který se sice na oko ničeho nebojí, ale ve finále 
se ukáže jeho strach z vlastní mámy. Moderátoři závěrem na 
rovinu mluvili o strachu ve svých životech – konkrétně o Patrikově 
zkušenosti z mládí, kdy si zlomil páteř a prožíval obavy o svou 
budoucnost. Zazněla i hlavní myšlenka celé akce: „Se strachem 
stojí za to bojovat – to se vždycky vyplatí.“  Tento UpGrade 
v lidech určitě zanechal svoje ovoce, protože o týden později 
hodně z nich přišlo na další mládežnickou akci, turnaj ve stolním 
fotbálku. 

Miloslav Fanta (Občanské sdružení Slánka)
Začátek školního roku je ve znamení přednášek na základních 
školách. Tradičně jsou během prvního pololetí v převaze základní 
školy v Mladé Boleslavi a ve druhém pololetí přednášíme na 
středních školách a učilištích. Jsem rád, že s námi některé školy 
mají nadstandardní vztahy. Nejenže si naše nabídky pamatují 
a přijímají je, ale vedení škol nás zná jmény! Dva ředitelé mi 
vyprávěli, jak na poradě ředitelů všichni znali jméno Fanta, ale 
nevěděli, jak se jmenuje 
organizace, pod kterou 
přednáším (Občanské 
sdružení Slánka). 
V boleslavském okrese 
koná přednášky 
o drogách pravidelně 
další organizace. Tu 
všichni znají jménem, 
ale neznají jménem 
přednášející. Kdo je 
v lepší situaci? 
Ještě k našemu webu 
(webová stránka www.
otocto.com nabízí velmi otevřené rozhovory o tom, co mladé lidi 
zajímá a „pálí“, a především možnost klást otázky a debatovat) 
- musím přiznat, že mi počet otázek přerostl přes hlavu. Nejen 
že odpovídám Boleslavákům, ale pozorujeme, že nás navštěvují 
a otázkami bombardují i lidé z jižní Moravy a hlavně z Prahy. 
Chodí mi e-maily a když zapnu ICQ (program pro internetovou 
komunikaci), bliká to na mě ostošest. Musím se rozhodnout, co 
s tím…. 

Martin Stavjaník
Vždycky mě moc zasáhne, když po besedě nastane situace, kdy 
někdo z posluchačů přijde, že to, co slyšeli, je moc zasáhlo a že 
uvažují už delší dobu o nějaké dobrovolnické činnosti pro nějakou 
takovou organizaci, jako je ta naše. Stává se to samozřejmě 
hlavně na středních školách, kdy studenti ve věku okolo 17 – 18 
let uvažují už i více o své budoucnosti a mají v hlavě srovnané 
své životní priority. Je to pro mě velké povzbuzení, že je má práce 
motivuje, aby se na ni více ptali, a popř. zjišťují, jak jsem se 
k této práci dostal, a co mají vystudovat, aby to mohli dělat také. 
V těchto situacích hovoříme prostě i o tom, že jsem byl původně 
vyučený kuchař a až později, v souvislosti se svou vírou v Boha, 
jsem změnil zaměstnání a začal i nově studovat. V loňském roce 
se to stalo přibližně desetkrát a v našem klubu pracují 3 noví 
dobrovolníci z mých přednášek na středních školách. V rámci 
letošních říjnových přednášek mám čerstvě další tři nové 
zkušenosti z podobných kontaktů po přednáškách a modlím se 
za to, aby i nadále tyto možnosti pokračovaly. Vždy z toho mám 
obrovskou radost, ale také musím krotit svou „lidskou hrdost“ na 
sebe, že jsem někoho oslovil, protože nemám ty věci ze sebe, je 
to především Bůh, který to dělá. A to není pro mě žádná fráze, 
protože se dobře znám…

Část o Zdravé mládeži sestavil Mgr. Petr Horáček.


