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I.N. Network spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě okolnímu světu.
Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti I.N. Network, působící ve 42 zemích světa.

Milí přátelé,
tyto Čerstvé zprávy z naší práce sestavujeme v doznívající atmosféře
Velikonoc. Český parlament doposud nevyhlásil Velký pátek
svátkem, a tak jsme byli v pátek v kanceláři jako obvykle. Nemohl
jsem se ubránit rostoucímu vědomí zvláštní atmosféry tohoto dne.
Kolem 15. hodiny jsem si zřetelně uvědomoval: tak právě teď se
tenkrát na 3 hodiny zatmělo slunce, když Ježíš umíral na kříži.
Na různých místech České republiky se v těchto dnech veřejně
četlo z Bible a mnozí kolemjdoucí se vděčně zaposlouchávali
do přece jen ne úplně známých textů. Na primátora města
Liberce (kde jsme se osobně zapojili do čtení) vyšly příběhy
o ukřižování a zmrtvýchvstání Krista – četl je z evangelia podle
Jana. Přeji Vám, dárcům a partnerům naší práce, abyste ještě
dlouho zakoušeli co nejvíce ze slavné atmosféry Velikonoc.

V dnešních Čerstvých zprávách:

• Vás informujeme o výsledku zvláštních sbírek.
• Pro dárce Dálkové adopce PLUS nebo programu „Podpora
studia biblických škol Nepál“, jsme připojili zvláštní list
s informacemi o tom, co dělat v případě, že chcete či musíte
ukončit podporu dítěte, dále o provádění plateb podpory.
• Přinášíme čerstvé informace o práci v podporovaných zemích.
Nenechte si ujít příběh Timothyho za Srí Lanky, který někdy při
práci s dorůstajícími chlapci zažívá horké chvilky.
• Představujeme Vám dalšího lektora přednáškové práce
na školách v ČR: Radek Pospíšil z Kolína (na fotografii).

Poděkování

Když jsme uzavřeli účetnictví loňského roku, zajásali jsme.
V loňském roce jsme vydali více než 4 000 000 Kč nadačních
příspěvků, z toho cca 1 500 000 Kč zde v ČR. Máme z toho
radost. Děkujeme Vám, dárcům, bez Vás by to nebylo možné!
Váš Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁŘE
Překlady zpráv dětí a studentů

Dárcům, kteří to potřebují a požádali nás o to, zajišťujeme překlad
zpráv dětí z angličtiny do češtiny. Pokud je to pro Vás mezitím
zbytečné, např. jste se anglicky naučili, nebo Vám třeba doma
z Vašeho vlastního dítěte vyrostl zdatný angličtinář, dejte nám,
prosím, vědět. Překlady nám většinou zajišťují naši dobrovolníci
zdarma, ale jejich kapacita je omezená. Dárců nám stále přibývá
a tím roste i potřeba překládat. Děkujeme za pochopení.
Potřebujete-li od nás překlady i do budoucna, nemusíte nám nic
psát, budeme Vám je poskytovat i nadále.

Potřebujete se učit anglicky a nemáte čas?
Aneb kupte si slovníček do počítače a podpořte tím
naši činnost
Rád Vám poradím něco, co opravdu funguje:
Angličtinu nutně potřebuji, ale při náročném zaměstnání už mi
ve volných chvílích nezbývá mnoho energie na to, abych se učil
nová slovíčka.
Jedna věc mi ale pomohla a s nadšením ji předávám dál. Mluvil

jsem s přítelem, který se také
učí anglicky a jako počítačový
expert si vyvinul šikovný
program k výuce slovíček.
Pojmenoval ho Driller - jak jinak
- když slovíčka se člověk musí
nadrilovat.
Jak program funguje
Když pracujete u počítače,
každých 5 minut (nebo v jiném
intervalu, který si nastavíte)
Vám na obrazovce vyskočí
malá tabulka s anglickým slovíčkem. Vy v tabulce odpovíte, zda
slovíčko znáte, nebo si nejste jisti či jej dokonce neznáte – vždy
Vám program hned ukáže jeho význam, příp. výslovnost. Po této
Vaší odpovědi tabulka na dalších 5 minut zmizí.
Program si „pamatuje“, která slovíčka znáte a která ne, nebo si
nejste jistí – a podle toho Vám je pak v příslušných intervalech
znovu nabízí.
To samozřejmě trochu ruší při práci, ale člověk si zvykne, a to rád
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– pokud to opravdu potřebuje. Za pár týdnů už mi Driller prakticky
nevadí a naučil jsem se mnoho desítek nových slov. Tak to se
opravdu hodí! Driller přitom nepřeruší Vaši práci v programu,
v kterém zrovna pracujete, pouze se Vám objeví na obrazovce
v popředí.
Drilleru mohu také dát na chvilku pauzu, popř. změnit frekvenci,
ve které program nabízí slovíčka.
Slovíčka si do Drilleru musí každý „nasázet“ sám, popř. lze
zkopírovat sadu slovíček od někoho, kdo již program používá. Lze
sem také přenést celý text a Driller jej rozdělí na slova, k nimž si
dopíšete významy.
Driller se jednoduše ovládá, dobře funguje a na webu http://
driller.luwi.net/cs je také velmi přehledný návod. Z uvedeného
webu si můžete program nainstalovat a 14 dní zkoušet verzi
zdarma. Pokud Vám vyhovuje, zaplatíte pak prostřednictvím karty
10 dolarů (asi 185 Kč) za licenci a Driller je Váš.
Jak tím podpoříte naši nadaci
Pan Bc. Ludvík Wiejowski, který si program původně vyvinul pro
vlastní účely, je i naším dárcem v programu Dálková adopce
PLUS. Nyní chce zároveň Drillerem podpořit práci naší nadace.
Z každé zakoupené licence přijde 20 % na podporu činnosti
Nadace Mezinárodní potřeby.
Výhody oproti programům zdarma
Existují i volně dostupné programy, které slouží k výuce slovíček.
Pan Wiejowski si Driller původně vytvořil prostě proto, že všechny
freewary měly nějaká omezení. Tak vznikl Driller, který vyhovuje
ve všech ohledech, má intervalové zobrazení, je maximálně
uživatelsky jednoduchý a funguje ve všech operačních systémech.
Mgr. Petr Horáček

Můžete o nás dát vědět dál:
Letáky a plakát

Pokud s námi máte dobrou zkušenost a chcete nám pomoci,
aby se o nás dověděli další lidé, můžete někomu ve svém okolí
dát naše letáky. Se svolením majitele, nájemce či vedoucího by
se mohly dát i na veřejná místa, jako např. knihovna, fitness,
čekárna lékaře, škola, cestovní kancelář...
Máme zvlášť leták k programu Dálková adopce PLUS a k programu

Zdravá mládež.
K programu Dálková adopce PLUS nabízíme i plakát ve dvou
rozměrech: A4 a A3.
Prohlédnout si materiály a přečíst si jejich obsah můžete
na http://www.incz.info/04-13.htm.
Tyto materiály Vám zašleme na vyžádání – uveďte druh, počet,
u plakátu i požadovaný rozměr.

Nadace Mezinárodní potřeby je na facebooku

Naše nadace má stránku na internetové sociální síti facebook:
www.facebook.com/nadacemezinarodnipotreby
(dostanete
se na ni také z naší webové stránky www.incz.info kliknutím
na ikonku „facebook“ na titulní straně).
Facebook nám umožňuje zveřejňovat
aktuální novinky z naší činnosti.
Můžete se na něm zaregistrovat
a pak se stát fanoušky naší nadace.
Mezi fanoušky najdete i nás,
zaměstnance nadace.
Výhody postavení fanouška:
• když si pak facebook otevřete, zobrazí se Vám automaticky
informace, kterou jsme na facebookovou stránku nadace
přidali my,
• o tom, že jste se stali našimi fanoušky, se dovědí i Vaši přátelé
zaregistrovaní na facebooku. O nadaci se tak můžou dozvědět
další lidé.
Úplní začátečníci najdou rady zde: http://www.lupa.cz/clanky/
facebook-pro-zacatecniky/.

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2009
Šestý ročník této sbírky se konal od 28. 11. 2009 do 31. 1. 2010.
Velice děkujeme Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli!
Výsledky sbírky:
ČR – program Zdravá mládež:
30 141 Kč
Nepál – Odborné výcvikové středisko Lydia:
27 625 Kč
Filipíny – pomoc postiženým povodněmi:
72 505 Kč
(část od 4. 12. 2009 do 16. 2. 2010)
Srí Lanka – garáž, která je určena lidem:
7 300 Kč
Uganda – budovy pro nové církve:
5 120 Kč
Celkem:
142 691 Kč
(Tato částka zahrnuje zčásti i dary pro sbírku Pomozte Filipínám
– ty, které jsme obdrželi od 4. 12. 2009 do 16. 2. 2010, tedy
v období konání Vánoční sbírky.)
Celkem bez darů pro sbírku Pomozte Filipínám: 70 186 Kč.
Podrobnosti o sbírce najdete na http://www.incz.info/Vanoce09.htm.
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SBÍRKA „POMOZTE FILIPÍNÁM 2009“
Na konci září 2009 zatopily záplavy některé části centrálních
Filipín až 5 metry vody. Záplavy zasáhly Manilu i další oblasti země,
poškodily kanceláře, techniku, knihy a další věci nutné k práci
naší partnerské organizace I.N. Network. Rodiny v zasažených
oblastech musely trávit týdny v evakuačních zařízeních.

Z dopisů dětí zasažených povodněmi:
Moje rodina byla velmi zarmoucena kvůli tomu, co se stalo
s naším domem. Byl zničený povodní, která vypukla po tajfunu.
Téměř 3 měsíce jsme bydleli v domě našich příbuzných. Díky
Bohu, protože jsme všichni přežili a jsme v pořádku.
Děkuji za Vaši podporu ve studiu, kéž Vám Bůh stále žehná.
S láskou Maria Angelica Reyes

„Novější zprávy z postižených míst“ jmenné seznamy.
Povodněmi bylo zasaženo 30 rodin.
Dalších 26 rodin žije v oblastech, kde živel způsobil škody, ale
tyto rodiny přímo zasaženy nebyly.

Výsledek sbírky „Pomozte Filipínám 2009“

Několik dnů po tajfunu začala v ČR naše mimořádná sbírka, která
trvala (souběžně s Vánoční sbírkou 2009) až do 31. 1. 2010.
Do této sbírky přispělo 61 dárců a celkový výnos dosáhl pro
nás neuvěřitelné výše: 458 226 Kč. Vaše dary jsme na Filipíny
odesílali průběžně 1x měsíčně. Všem Vám mnohokrát děkujeme!

Pomoc I.N. Network na Filipínách pro stovky rodin

Tato organizace poskytla mnoha stovkám rodin potravinovou
pomoc a podle možností také oblečení, školní uniformy pro děti
a potřebné pomůcky, podložky, deky na spaní a sítě proti hmyzu.
Pomoc dostala i řada rodin, které nejsou zapojené do programu
Dálková adopce PLUS. Postupně byly obnoveny a znovu otevřeny
mini-knihovny. I.N. Network pečovala také o duchovní a duševní
pomoc postiženým rodinám i dětem, podle možností také poskytla
i lékařskou pomoc zdarma.

Přesídlení rodin z nejvíce postižených oblastí

Během povodní a tajfunu byl zasažený také náš dům. Bydlíme
velmi blízko jezera. Povodeň zatopila náš dům až úplně nahoru
a s rodinou jsme museli utéci do domu mé babičky. Zůstali jsme
tam téměř 3 měsíce.
Děkuji za Vaši vytrvalou podporu, Bůh Vám žehnej.
S láskou Abbiegail Cruz

Rodiny ze slumů v oblastech Labas Bakod a Balubad, které přišly
o své chatrče, dostaly od filipínské vlády jednoduché náhradní
domky – přístřešky (viz foto). Asi rok je budou využívat zdarma,
později za ně budou platit nízký nájem. Každé obydlí má plochu
26 m2 a patří k němu 5 m2 pozemku. I.N. Network pomáhá tyto
nedostatečné a nedokončené stavby dovybavit střechou, příčkami
atd.
Na našem webu http://www.incz.info/fil-povodne.htm je v části
„Novější zprávy z postižených míst“ zajímavá „Zpráva o přesídlení
rodin z nejhůř postižených oblastí Labas Bakod a Balubad“.
Z dětí podporovaných z ČR byla přesídlena jen rodina jedné
dívky.
Další podrobnosti a zprávy o povodních najdete na výše
uvedeném odkazu.

Postižené rodiny – jmenné seznamy

Z rodin podporovaných v programu Dálková adopce PLUS
byla hlášena jen jedna ztráta života: zemřel jeden tatínek dítěte
podporovaného z Nového Zélandu.
Děti podporované z ČR:
Na našem webu http://www.incz.info/fil-povodne.htm jsou v části

Foto: blok domů v Southville Santa Rosa pro obyvatele z Labas Bakod

3

Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ
Z FILIPÍN
Na Filipínách se chystají volby

Přípravy na květnové volby začaly registrací kandidátů na více než
17 800 funkcí na národní i místní úrovni. Volby na Filipínách jsou
obvykle provázeny násilím, hlavně na jihu, kde bezpečnostní síly
bojují s komunistickými rebely, islámskými radikály a rivalskými
klany. Nejinak tomu je i nyní. Rivalita v několika jižních provinciích
přerostla koncem listopadu v masakry, při nichž přišlo o život
přibližně 100 lidí. Byl zde vyhlášen výjimečný stav a stanné právo.

Živelné pohromy nepřestávají

Pomoc I.N. Network se osvědčila

Ještě dlouho po podzimních povodních byla práce našich
filipínských kolegů poznamenána touto mimořádnou událostí.
Živelná pohroma jakoby prověřila – s dobrým výsledkem –
schopnost tamních pracovníků cíleně pečovat o potřeby těch,
kdo jsou v nejrůznějších praktických problémech. Místní
pracovníci jsou pocvičeni ve věcech jako je potravinová pomoc,
zdravotnická péče, kurzy praktických dovedností a mnoho jiného.
Nyní se do jejich obzoru s větší naléhavostí dostávají otázky
včasného varování a krizový plán pro případy živelných pohrom.
Naši kolegové na Filipínách spolupracují s řadou neziskových
organizací podobného charakteru.

Akreditace ministerstva sociálních věcí a rozvoje

Filipínské ministerstvo sociálních věcí a rozvoje poskytlo
23. září 2009 pobočce I.N. Network registraci a akreditaci
pro jejich pomáhající programy na rozvoj místních komunit
a na pomoc znevýhodněným rodinám. Tento krok má výborný
dopad na vnímání práce našich kolegů, na partnerství s dalšími
organizacemi, poskytuje jim dobrý kredit.

Práce křesťanských pracovníků

Na fotografii děti při vánočních slavnostech v místní církvi

Zatímco politické nepokoje jsou spíše lokální a nepředstavují
hrozby velkého rozsahu, živelné pohromy, jak víte, citelně
poznamenaly naše přátele, děti a rodiny, kterým na Filipínách
pomáháme.
Na podzim 2009 zasáhly Filipíny ničivé tajfuny a následné
povodně (viz výše Sbírka „Pomozte Filipínám 2009“). Následky
záplav byly i díky mimořádnému nasazení našich dárců do velké
míry odstraněny.
V první polovině prosince se probudila nejaktivnější sopka Mayon,
která leží asi 325 km jihovýchodně od Manily, a začala chrlit
popel a dým. V období vánočních svátků proto bylo do bezpečí
evakuováno 50 000 lidí. Filipínci tak po podzimních tajfunech
neměli od přírodních hrozeb klid ani o Vánocích. K výraznější
sopečné aktivitě naštěstí nedošlo a sopka se začátkem ledna
2010 zase uklidnila.
Vánoce se pro mnohé z postižených rodin staly pomyslnou
tečkou za těžkými událostmi, když pro ně pracovníci I.N. Network
připravily zvláštní vánoční slavnosti s dárky a potravinami. Opět
prožili radost a uvolnění po přestálých zkouškách.
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Místní křesťanské sbory jsou centrem duchovního života a zároveň
základnou pro mnoho velmi praktických pomocných programů.
Ve sborech probíhají kurzy praktických dovedností pro širokou
veřejnost. Ty mohou pomoci místním lidem lépe zajistit vlastní
obživu, protože zde získají řemeslné dovednosti.
Pastor Francis Bonito, jehož práci z ČR podporujeme, předává
ve své zprávě příběhy lidí, jako je muž na snímku: je to bývalý
narkoman a recidivista, který prožil duchovní obnovu a žije novým
stylem života. Tento muž se setkal s křesťany ne v kostele, ale při
praktické službě potřebným, na ulicích. Nyní je sám upřímným
spolupracovníkem – dobrovolníkem.
Podobné zkušenosti má i další z podporovaných pracovníků, Jun
Capus, který zahájil novou práci v oblasti Ratagnonu.
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Z NEPÁLU
Dopis z velvyslanectví ČR v Dillí

potřeby. Dle mého názoru má i potřebné manažerské a morální
kvality, aby svých cílů v nelehkém prostředí Nepálu dosáhl. Nepál
je bohužel stále ještě země, která mezinárodní pomoc v mnoha
různých oblastech potřebuje. Lidí, kteří přežívají na okraji
společnosti bez šance na zlepšení situace bez vnější pomoci
a kteří nejsou schopni zajistit vzdělání, ba ani základní výživu pro
své děti, je stále mnoho.
Rád bych vám poděkoval za aktivity, které vaše Nadace v Nepálu
provozuje a podporuje. Jejich výsledky pozitivním způsobem
zviditelňují dobré skutky a odhodlání českých občanů a Českou
republiku jako takovou. Velvyslanectví České republiky v Indii je
připraveno vám v budoucnu, v případě potřeby, být ve vašich
dalších aktivitách nápomocno.
Jan Kreuter
Chargé d‘ Affaires“

Na fotografii vzadu je pan Mgr. Jan Kreuter, vedoucího velvyslaneckého úřadu
(vlevo), a ředitel I.N. Network v Nepálu, pan Bimal Sodemba. Vpředu jsou
pracovnice I.N. Network.

České velvyslanectví v Dillí již několik let zná a oceňuje práci
organizace I.N. Network v Nepálu. Velvyslanectví před dvěma
lety podporovalo naši snahu o získání grantu ze zdrojů českého
ministerstva zahraničních věcí pro podporu Odborného
výcvikového střediska Lydie (ministerstvo ale nakonec omezilo
pomoc českého státu jen na Bhútán).
Návštěva pana Mgr. Jana Kreutera, vedoucího velvyslaneckého
úřadu, byla již druhou cílenou návštěvou práce našich kolegů
v Nepálu. Pan Kreuter nám následně zaslal milý dopis, který pro
Vás přetiskujeme:
„Vážený pane řediteli,
8. listopadu 2009 jsem měl možnost navštívit oblast hlavního
města Nepálu Káthmándú, ve kterém probíhá velká část Vašeho
projektu „Dálková adopce PLUS“. Za doprovodu ředitele nepálské
pobočky Nadace Mezinárodní potřeby p. Sodemby jsem navštívil
rodinu jedné dívky,
která přijímala finanční
příspěvek na svá studia
na základní škole,
a
centrum
místní
Nadace Mezinárodní
potřeby, kde probíhají
odborné
kurzy
zaměřené na podporu
ekonomické nezávislosti
žen z chudých oblastí
Nepálu.
Je pro mě potěšením
poblahopřát
Vám
k
výběru
ředitele
Sodemby, který má jasný
zájem dále pozdvihnout
a rozšířit aktivity místní
Nadace Mezinárodní

Novinky o situaci v Nepálu

Mladá nepálská republika prožívá dříve nepoznaný klid. Pracovníci
programu Dálková adopce PLUS mohli vykonat několik cílených
návštěv rodin podporovaných dětí – jak v centrálních částech
země, tak na východě i západu Nepálu. Toto – jak dodávají – by
dříve nebylo myslitelné, nebo jen za cenu bezpečnostních rizik.

Zemi ovšem neopouštějí nepokoje a politické napětí. Je to již
téměř rok, co maoistický premiér Prachanda podal demisi, když se
marně pokoušel o ovládnutí armády. Stoupenci maoistů zahájili
protestní akce a demonstrace, které pokračují doposud. Maoisté
požadují rozpuštění vlády a zformování nové, kterou povedou
oni. Vyhrožují generální stávkou a to brzdí mírové procesy.
Práce našich partnerů v Nepálu se rozprostírá do různých částí
země. Organizačně náročný úkol je pro nepálské kolegy možný
jen díky partnerství s místními křesťanskými skupinami, které
jsou jejich kontaktními a partnerskými jednotkami. Křesťané jsou
těmi, kdo vydávají svým soukmenovcům svědectví o skutečném
Bohu. Jsou zároveň těmi, kdo pomáhají místním lidem ve zcela
praktických věcech života, jako je zdravotnictví, výukové programy
praktickým dovednostem, hygiena, a mnoho jiného.
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Instruktorky ze střediska Lydia slouží v Birgunj

Odborné výcvikové středisko Lydia (LVTC) vyškolilo během své
existence asi 500 žen cenným dovednostem pro praktický život
a obživu a poskytlo jim i důležitý impuls v jejich duchovním
rozvoji. Každá absolventka kurzu má závazek předat své znalosti
a dovednosti nejméně 5 dalším ženám ve své domovině.

Nyní se instruktorky ze střediska Lydia vydaly do terénu.
Na pozvání místního pastora uspořádaly třídenní kurz na hranici
se severní Indií v městečku Birgunj.
Místní ženy byly pro výcvik zapálené a s velkou horlivostí se učily
novým a užitečným věcem pro jejich každodenní život.
Aktivně docházely po celé tři dny a braly s sebou i své přítelkyně.
Na kurzu se naučily vyrobit květiny z látek, korálkové náramky
a svíčky. Jsou to dovednosti, které jim v turisticky atraktivním
Nepálu pomohou zajistit obživu.
Kromě dvou instruktorek kurzu zde s výukou pomáhaly dvě místní
ženy, které před rokem absolvovaly celý půlroční kurz přímo
v Káthmándú. Obě jsou aktivně zapojené ve zdejší církvi. Byly
šťastné, že se zde mohly ještě více podělit o nabyté dovednosti.
Po třech dnech se 30
účastnic terénního kurzu
cítilo, jako by k sobě
patřily již roky. Na výcviku
byly ženy všech vyznání,
ale všechny byly za kurz
velmi vděčné a dokonce
s ostatními ženami zpívaly
chvalozpěvy a děkovaly
Bohu. Také organizátorky
nešetřily slovy vděčnosti
za to, že mohou být tak
užitečné mnohým dalším
a děkují i dárcům, kteří
jejich práci podporují.

je křesťanským pracovníkem, kterého
jsme (vedle pěti dosavadních)
začali na konci roku 2009
podporovat z ČR. Do svých 33 let
žil v hinduisticky založené rodině,
ale sám o tom řekl: „V náboženství
jsem nezakoušel Boží realitu a mé
pátrání po Stvořiteli vesmíru nikdy
nepřestalo.“ Když se stal křesťanem,
po celé dva roky prožíval těžkosti ze
strany své rodiny. „Dlouhou dobu
jsem nemohl chodit domů. Dva roky
jsem se modlil za rodinu, aby mohla
přijít k Ježíši. Díky všemohoucímu
Bohu za to, že mě dovedl k nejradostnějšímu okamžiku v mém
životě. V roce 1995 se moje žena a děti také rozhodly následovat
Ježíše!“ Lek Bahadur se mohl vrátit do své vesnice a díky jeho
práci zde vznikl křesťanský sbor se 40 lidmi. Konají mnoho
užitečných aktivit, například zajišťují vzdělávání pro 80 dětí
z blízkého dětského domova.

Podpora studia biblických škol Nepál

Církev v Nepálu je stále jednou z nejrychleji rostoucích církví
na světě. Z ČR této církvi také pomáháme.
Už od r. 1997 hledáme dárce pro dospělé studenty biblické
(teologické) školy. Za tu dobu mohlo až dosud díky podpoře z ČR
vystudovat biblickou školu 22 studentů z Nepálu. Naprostá většina
z nich dosud pracuje v nepálské církvi. Nyní z ČR podporujeme
13 studentů z Nepálu. V květnu t.r. dokončí studium dalších 6
studentů podporovaných z ČR.
Studium biblické školy probíhá na třech školách v Dehradunu
v severní Indii (v Nepálu takové školy zatím neexistují). Výuka je
v angličtině a je velmi drahá. Bakalářské studium trvá 3–4 roky
(podle typu školy a vstupních znalostí studenta).
Všichni studenti jsou původem Nepálci. Rodiny některých z nich
však dříve emigrovaly do severní Indie nebo do Bhútánu.
Výše plné podpory studenta je 1400 Kč měsíčně, je možné
podporovat i poloviční podporou 700 Kč měsíčně (pak hledáme
druhého dárce).
V podpoře je zahrnuto: školné, ubytování, strava, kapesné pouze
na školní rok, 1 cesta domů na zimní a letní prázdniny (druhou
cestu hradí rodina), lékařská péče, pojištění, záloha škole
na případné zdravotní výdaje, příspěvek na knihy, malý vánoční
dárek a malý dárek k promoci.
Rodiny studentů kromě toho samy hradí další výdaje: zápis
a související poplatky vždy na začátku školního roku (ve výši asi
1/10 celoroční podpory od dárce), oblečení a další.
Více o studiu najdete na http://www.incz.info/04-03-09.htm –
část Dále podporujeme – Studenti biblických škol – O studiu
biblických škol – Nepál.

Noví studenti teologie hledají dárce

Na našich webových stránkách je v době přípravy těchto Čerstvých
zpráv 1 student, který potřebuje svého dárce. Další potřebné
studenty budeme na web umísťovat průběžně.
Foto: žena s vlastnoručně vyrobenými
svíčkami
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Nový pracovník, podporovaný z ČR:
Lek Bahadur Thakuri
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Arjun Nepali

a příbuznými, aby byli také zachráněni.
Arjun si velmi přeje absolvovat teologické studium, aby se naučil
více a byl efektivnější v šíření dobré zprávy mezi ostatní. Studuje
1. ročník biblické školy a studium by měl ukončit v roce 2013.
Před definitivním rozhodnutím se prosím přesvědčte na našich
webových stránkách http://www.incz.info/04-02-01.htm (část
Studenti čekající na podporu), zda je na nich student ještě
umístěn – tzn. zda je ještě volný k podpoře.

Narodil se 13. července 1991. Arjun
pochází z hinduistické rodiny. O Bohu
se dověděl od kazatele, který přišel
jeho rodině povědět o evangeliu. Bůh
změnil Arjunovo srdce a pomohl mu.
Arjun si uvědomil, že Ježíš Kristus
je cesta k věčnému životu a přijal
jej za svého osobního Spasitele.
Touží sloužit Bohu mezi svými přáteli

ZE SRÍ LANKY
Klid v zemi?

Poslední fáze střetu vládních sil přinesla definitivní porážku
tamilských nacionalistů a dostala Srí Lanku na pár dní na přední
stránky světového tisku.
Občanská válka, která skončila v květnu 2009, přivodila smrt asi
40 000 civilistů. Vláda žel dodnes drží 200 000 civilistů v obřím
utečeneckém táboře Manik Farm (u města Vavunijáva na severu
srílanského ostrova), kteří předtím nedobrovolně sloužili tamilským
povstalcům (tzv. Tamilským tygrům) – ti je hnali jako lidské štíty
proti bombardování.
Jako hlavní argumenty pro jejich zadržování uvádí vláda potřebu
prověřit, kdo z nich patřil k Tygrům. Lustrace ale probíhají už řadu
měsíců a v táborech zůstávají už jen obyčejní civilisté.
Turisté nyní mohou všude a bezpečně. Vláda zrušila zákaz
vyplouvání na moře a někteří říkají, že je to „poprvé od tsunami,
kdy opravdu zase děláme to, co jsme dělali předtím a co dělaly
generace našich předků před námi“. Za ty roky se prý někde ryby
rozmnožily více než předtím.
Prezident Mahinda Rajapaksa využil po ukončení občanské války
své popularity a dva roky před termínem požádal o předčasné
prezidentské volby. V nich zvítězil nad bývalým generálem svých

vojsk Fonsekou, který si rovněž přivlastňoval zásluhy na ukončení
války. Fonseka po volbách odmítl uznat porážku a obvinil vládu ze
zmanipulování voleb. Byl zadržen a má stanout před vojenským
soudem pro obvinění z údajného podvodného jednání a pokusu
o svržení prezidenta.

Předškoláci v programu Dálková adopce PLUS

Předškolním dětem se v programech I.N. Network dostane

láskyplného přijetí. Mnoho programů je zaměřeno na praktické
dovednosti, děti se také učí soužití v kolektivu.
Promyšleným systémem potravinové podpory poskytuje I.N.
Network pomoc také jejich rodinám.
Vzdělávací programy mají tu nejlepší pověst a v některých
případech jsou přijaty i děti
z rodin, které nejsou
na nejnižším stupni
chudoby. Rodiny si
pak
přiměřenou
část
nákladů
podle
jejich
skutečných
možností hradí
samy.
V březnu 2010
bylo v programu
podpory
147
předškoláků.
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Školáci v programu Dálková adopce PLUS

V dalších stupních vzdělání se dětem dostává kvalitní výuky
běžných předmětů s tím, že pracovníci I.N. Network usilují o to,
aby děti mohly být připraveny na pokračování ve studiu. Mají tak
šanci změnit své sociální znevýhodnění (jde o děti ze slumu)
a díky vzdělání v budoucnu dosáhnout lepší pozice v životě.
V březnu 2010 bylo v programu podpory 632 školáků.

Další programy pro děti a rodiče

Vánočního programu se zúčastnilo celkem 670 dětí
od předškolního věku až po poslední 11. třídu základní školy. Děti
se naučily vyrábět hezké barevné ozdoby, kterými mohly zkrášlit
své domovy.
Pracovníci I.N. Network dětem vyprávěli vánoční příběh a vysvětlili
jeho význam.

Rodiče podpořených dětí se setkávají na čtvrtletních setkáních
rodičů. Tato setkání jsou oblíbená a přichází až 90 % rodičů.
Vedle mnoha dalších aktivit připravili pracovníci I.N. Network pro
velikonoční dobu zvláštní prodloužené víkendové akce pro děti
v hornatých oblastech země. Akce budou pořádat ve spolupráci
s místními církvemi. Podrobněji se o těchto aktivitách, na které
se upřímně těší mnoho dětí z opravdu nuzných poměrů, dozvíme
v příštích zprávách.

Křesťanská práce představuje opravdové riziko

V minulém vydání Čerstvých zpráv jsme Vám vyprávěli příběh
Timothyho, jehož práci jsme začali podporovat z ČR.
Timothy je krátce ženatý, s manželkou mají malou dceru Kaitlyn.
Jejich fotografii nemůžeme zveřejnit z bezpečnostních důvodů.
Timothy je jedním z výsledků práce na Srí Lance, jeho život

nabral kurz od živoření mezi popelnicemi a drogami ke studiu
v programech I.N. Network až do momentu, kdy jej čekala
slibná kariéra počítačového experta. Místo ní si vybral práci
ve vzdělávacích programech I.N. Network… A nelituje ani dnes,
ač někdy může jít o život – toto je jeho příběh:
„V této vánoční době jsou všechny děti i učitelé v našem centru
plni očekávání. Děti dokončují přípravy na největší událost
celého roku, jíž je náš vánoční koncert a prázdninová biblická
škola (v dubnu), na které budeme pět dní hrát misionářský příběh.
S chlapci ve věku 9–11 let připravujeme dva tance na vánoční
koncert. Je zábavné a přitom úžasné sledovat, když tito chlapci
tančí. Při přípravách tanečního vystoupení se schází rádi a užívají
si to. Většina z nich patří do nějakého gangu. Já se za ně modlím
a vyučuji je. Pět z nich se už stalo křesťany a gangy opustili.
Jeden chlapec byl stejně jako jeho rodiče závislý na drogách.
Vždy v sobotu mě navštěvoval a hodně jsme si spolu povídali. Také
jsme chodili plavat, hráli kriket a procházeli se kolem obchodů
a koukali do výloh. Po mnoha rozhovorech jednou přišel a řekl, že
chce, aby se Ježíš stal jeho Spasitelem, a modlili jsme se spolu.
Jsem za něho vděčný Bohu.
Jiný z hochů se zapletl do bojů mezi gangy a byl dvakrát
pobodaný nožem. Navštívil jsem ho v nemocnici a jediné, na co
jsem se ho zeptal, bylo, zda se za něj mohu modlit. Souhlasil.
Každý den jsem se za něj modlil, a když už mu bylo lépe, přišel
také on za mnou a společně jsme strávili odpoledne. Říkal, že je
pro něj těžké opustit své staré kamarády. Jednoho dne jsem se
s mnoha modlitbami v srdci vydal k němu domů. Setkali jsme se.
V tu chvíli za ním přišli i jeho přátelé z gangu a chtěli, aby šel
s nimi, ale on odmítl. Chlapci z gangu na mě zírali, protože tušili,
že to souvisí se mnou. Druhý den jsem se k němu vydal znovu, ale
ti kluci z gangu mě zastavili a řekli, ať sem do jejich vesnice už
nikdy nechodím. Vytáhli nože a vypadalo to zle. Přišli ale někteří
chlapci z 11. a 12. třídy školy, kde učím, a řekli jim, ať ode mě
dají ruce pryč a zahnali je. Každý další den jsem ho navštěvoval
doma a modlil jsem se s ním. Jednou po vyučování zůstal ve třídě
a řekl mi, že chce začít svůj život s Kristem a za to jsme se spolu
i modlili. Raduji se z toho.
Je tolik podobných případů jako tento, kde Bůh jedná zázračnými
způsoby. Další chlapec, kterému sloužím, si ve vězení odpykává
trest za vraždu. Je velmi zatvrzelý a vznětlivý. Modlím se, aby Bůh
obměkčil jeho srdce. Podobně už se dotkl tolika jiných. Prosím
modlete se za mě i za mou službu s mladými v naší oblasti. Někdy
je práce s mladými opravdu nebezpečná, ale Bůh mě vždycky
ochránil. Prosím modlete se za Boží ochranu a za to, aby moje
služba byla mladým k dobrému.
Chci Vám mnohokrát poděkovat, že jste tak laskaví a podporujete
mě svou láskou, modlitbami a financemi. Jste velikým
požehnáním pro můj život a doufám, že to, co jsem s Vámi sdílel,
je požehnáním i pro Vás. Ještě jednou děkuji za veškerou Vaši
podporu. Ať Vám Bůh žehná.“

Z UGANDY
Zlepšení života v Ugandě

Jak jsme informovali v dřívějších Čerstvých zprávách, život
v Ugandě probíhá poklidně – vzhledem k tomu, že na africkém
kontinentu není k násilnostem a hrůzám nikdy daleko. Země, která
vystřídala několik diktatur a v mnohých ohledech klesla na dno,
prožívá spíše stabilizaci a ekonomické zlepšení. Pozoruhodná je
klesající úroveň zasažení populace virem HIV a AIDS, protože
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Uganda se před lety ocitla na 1. místě pomyslného žebříčku
nejvíce postižených zemí.
Stále je zde samozřejmě vysoká míra chudoby a zaostalosti
a vysoký počet sirotků.
I.N. Network v Ugandě stále rozšiřuje své aktivity, kterými se
dotýká nouze tam, kde je třeba.
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Nová škola v Biukwe

Nová budova školy zahájila provoz začátkem tohoto roku. Stavbu
financovali naši kolegové z I.N. Network ve Velké Británii v těsném
partnerství se společností Ogilvy (světové firmy se specializací
na komunikaci a reklamu). Otevření budovy se neobešlo bez malé
slavnosti a k tomu v Ugandě patří samozřejmě bubny…

Nové služby v „zemi nikoho“

Běžný návštěvník Ugandy zná nejspíš letiště v Kampale. Mnozí
jiní navštěvují národní parky.
Hned za pomyslnými zdmi hlavního města však leží rozsáhlé
zaostalé oblasti (viz foto). I.N. Network v Ugandě má za cíl

Krásný příběh o tom, jak se Ogilvy stala partnerem této práce,
vyprávěl Peter Staley z Británie při lednovém setkání ředitelů
dárcovských poboček I.N. Network v USA. Velmi stručně řečeno:
někdo z firmy Ogilvy se zúčastnil společenské události, kterou
I.N. Network pořádala pro dárce a partnery. Později zástupci
této firmy projevili zájem o bližší kontakty a vyjádřili touhu zapojit
se do konkrétního projektu v Ugandě. Výsledkem je nová škola,
jejíž stavbu z velké míry Ogilvy financovala a kam především
pravidelně vysílala svoje zaměstnance jednoduše „na brigádu“.
Škola je určena pro žáky 2. stupně a nyní do ní chodí 60 dětí.
Pracuje se na dalších blocích budovy a přibudou další třídy!

rozvinout službu lidem v okruhu 100 km v 5 konkrétních oblastech
kolem Kampaly, které jsou v současnosti mimo dosah jejich práce.
Zde se nyní formují zárodky křesťanských sborů, z nichž se šíří
řada pozitivních vlivů do životů místních lidí.
V současnosti zahajujeme z ČR podporu pro dva služebníky, kteří
neváhali vstoupit do pionýrské práce.

Stephen Bamulabiire

Přehled míst, kde žijí podporované děti
1. školy provozované organizací I.N. Network:
• Buikwe – malé městečko asi 51 km východně od hl. města
Kampaly,
• Kiyindi – asi 58 km východně od Kampaly na břehu
Viktoriina jezera.
2. partnerské školy:
• Lugazi – asi 10 km od Buikwe. Lidé se tam živí prací
na cukrových plantážích a v továrnách. Většina z nich
vydělává málo peněz. Tyto děti nemohou dojíždět do školy
v Buikwe. Proto jsou v této oblasti dvě partnerské školy,
které spolupracují s I.N. Network. Obě školy jsou křesťanské
a zaměstnanci I.N. Network mají s dětmi neustálý kontakt,
setkávají se s nimi.
• Kayunga je oblast asi 55 km na severovýchod od hl.
města Kampaly. Jsou zde tři křesťanské školy (jedna přímo
v Kayunze), které spolupracují s I.N. Network, aby podpora
byla přístupná více dětem. Školy jsou v malých obchodních
zemědělských centrech. Místní lidé jsou drobní farmáři.
Pěstují zeleninu a pak ji prodávají. Většina z nich nemá
vlastní pozemek a na sezónu si nějaký pronajímá. Někteří
lidé také rybaří, ale jen v malém měřítku. Zaměstnanci I.N.
Network zodpovídají za pravidelnou návštěvu těchto škol.
V této oblasti pracuje také nový církevní pracovník, který
duchovně slouží rodinám v okolí.

bude pracovat v oblasti Kayunga mezi
prostými sedláky a farmáři. Narodil se
v polygamní rodině. Kdysi žil dvojím
životem a křesťanem se jen nazýval.
Jeho život změnilo poselství o Kristu
a o odpuštění hříchu. Místo života
v morální nevázanosti a holdování
alkoholu se vydal do služby Božím
cílům.
Oblast Kayunga se nachází asi
55 km severovýchodně od hl. města
Kampaly. Převažuje zde islám a celá
oblast je známá pro své pochybné praktiky jako čarodějnictví
a modloslužba.
Stephen věří, že v budoucnu bude možné rozšířit v „jeho“ oblasti
poskytování školství i další praktické služby.

Samuel Munyaneza

má pracovat v blízkém okolí Buikwe.
Hlavním způsobem obživy je zde
rybolov. Lidé se tu oddávají mnoha
nekalým praktikám.
Také práce jeho křesťanského
společenství má být provázána
s osvětou, výukou praktickým
dovednostem a školstvím.
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PROGRAM ZDRAVÁ MLÁDEŽ
rokem chceme rozšířit podporu nejméně o jednoho dalšího
lektora ročně. Na konci roku 2009 prošlo toto naše rozhodnutí
těžkou zkouškou. Od našich zahraničních partnerů jsme dostali
zprávu, že v roce 2010 bude chybět 1/3 prostředků oproti
plánovanému rozpočtu. Vypadalo to, že naše příjmy mohou
být opravdu ohroženy. Správní rada nadace se v prosinci sešla
na krizovém zasedání, kde jsme po mnohém zvažování rozhodli,
že od své strategie neustoupíme.

Naše opatření

V minulých měsících jsem postupně navštívil přednášky šesti
lektorů na různých školách. Svůj dojem z toho, jak v nich
lektoři působí, shrnu do přirovnání „jako ryba ve vodě“.
Takto se pohybují mezi dětmi na školách – hovoří na různá
témata, vždy však s nadšením a zápalem pro věc. Přednášky
stojí na profesionálním základě, ale mají spád a přitažlivost
způsobenou především osobním obdarováním. Každým rokem
smíme oslovit cca 20 000 studentů a dětí na školách a pomáhat
jim najít hodnotovou orientaci v rozbouřeném světě.
Mgr. Petr Horáček

Financování programu Zdravá mládež
V posledních letech procházíme hlubokými změnami, ač
z vnějšího pohledu ne úplně nápadnými. Již řadu let s námahou
zápasíme o finanční zajištění programu. Když jsme před 11 lety
začínali, měli jsme plně zajištěné zdroje od našich partnerů
v zahraničí. Mezitím prudce klesl kurz dolaru, v němž finanční
prostředky dostáváme, a také už vůbec není snadné získávat
zahraniční podporu pro naši poměrně vyspělou zemi, člena EU.
Vytváříme proto krok za krokem dárcovské zajištění v ČR. Další
budoucnost programu je zcela závislá na zdrojích z České
republiky. Již loni bylo 40 % programu financováno z darů z ČR.
Pro letošní rok potřebujeme pro program Zdravá mládež získat
v ČR ještě 270 000 Kč.
Jsme vděčni za to, že mnozí z dárců programu Dálková adopce
PLUS si také uvědomují zvláštní nouzi mladé generace u nás.
Děkujeme Vám všem, kdo svými dary přispíváte na tuto unikátní
práci.

Růst programu
Je řada míst České republiky, kde nepůsobí žádný lektor, a školy
si přitom žádají přednášky. Rozhodli jsme se proto, že každým
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Pečlivě jsme zvážili, které kroky můžeme podniknout, abychom
pokud možno získali zdroje k zajištění práce do budoucna.
Spolu s našimi zahraničními partnery hledáme řešení, jak pokrýt
alespoň část chybějících zdrojů ze zahraničí.
Dalším krokem má být postupné přeinvestování části nadačního
jmění do nemovitostí. To je jeden z možných způsobů, jak
zhodnotit nadační jmění s větší jistotou, než poskytují běžné
podílové fondy v této době ekonomické krize.

Nadační jmění
je majetek vložený do nadace. Mohou jím být peněžní
prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, které splňují
předpoklad trvalého výnosu. Nadační jmění registrují nadační
rejstříky krajských soudů a nadační jmění nelze podle zákona
snížit. Je nedotknutelné – nelze ho přímo použít k výplatě
nadačních příspěvků a podobně. Slouží jen k vytváření výnosů
(úroků). Z nich – a také z darů – nadace financuje své projekty.
Bližší informace o našem nadačním jmění najdete ve „Zprávách
o činnosti“ na našich webových stránkách www.incz.info.

Nový pracovník programu Zdravá mládež
Od ledna 2010 se k týmu programu Zdravá mládež mohl
připojit nový spolupracovník Radek Pospíšil ve spolupráci se
sborem Církve bratrské v Kolíně.
Radek dříve pracoval v komerční sféře a nyní se rozhodl
dát
svoje
schopnosti
ve prospěch této smysluplné
práce.
Jako
perlička
působí malý příběh z jeho
předchozího
zaměstnání
před řadou let v reklamní
agentuře – měl dělat práci
pro jistou společnost, která
provozovala aktivity spojené
se sexuální a mravní
nevázaností
v
jistých
sklepních
prostorách.

Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy
na etická témata jsme nabídli základní škole, která je vedle
našeho sborového domu. Žáci na ně přišli spolu s vyučujícími
do naší klubovny. Na každý měsíc jsme vybrali vždy jedno
téma, ke kterému je v následných Free klubech nějaká návazná
aktivita, či diskuse. Chceme tímto i místním dětem trochu více
přiblížit prostor naši klubovny. Besedy byly učiteli velice kladně
hodnoceny a druhý den volala učitelka z nedaleké školy, že má
o ně rovněž zájem.“

Ze zprávy Martina Růžičky

Zakázku odmítl a zároveň se modlil, aby ta společnost přestala
dělat to, co dělá. Dnes se v těchto prostorách schází volnočasový
klub pro mládež, který Radek spoluorganizuje a kam přicházejí
i studenti z jeho přednášek – viz fotografie.

Ze zprávy Ivo Neuvirta
„Na začátku ledna jsem byl na ZŠ Vratimov, kde besedy běží
již několik let. Pro tuto školu jsme před 3 lety dělali i adaptační

Martin přednáší v Litoměřicích. V programu Zdravá mládež je
od ledna 2009. Zpočátku se jeho práce na školách rozvíjela jen
pomalu, ale v poslední zprávě píše:
„Přihodilo se mnoho úžasných věcí. Shromáždil jsem kontakty
na všechny základní školy poblíž Litoměřic a zpracoval jsem
srozumitelnou nabídku přednášek primární prevence…
Poté se ozvalo několik škol se zájmem o naše přednášky
a o dlouhodobou spolupráci. Takový ohlas mě velice potěšil
a téměř jsem nestíhal uspořádat si přehledný systém… Máme
nyní dlouhodobou spolupráci v oblasti primární prevence
sociálně negativních jevů s pěti základnímu školami.
Když se to vše v lednu začalo rozjíždět v této nové formě,
měl jsem obavy, zdali to zvládnu, jestli jsem nepřecenil své
schopnosti. Modlím se za svou práci a s vděčností vidím, že
školy jsou z přednášek zpravidla nadšené a projevují veliký
vděk za naši ochotu posloužit tímto způsobem. Na několika
přednáškách jsem byl velmi překvapen, že děti za mnou
po přednášce přicházely s různými problémy, od těch týkajících
se partnerských vztahů, přes pocity viny z rozvodu rodičů
a mnoho dalšího.“

pobyt pro žáky 6. ročníků a tak máme s žáky velice dobré
vztahy. Besedy byly opět pro žáky přínosem a častokrát jsem
si s některými žáky o jejich osobních problémech povídal
i o přestávkách. Měl jsem velkou radost, když se 7 žáků z této
školy zúčastnilo našeho jednodenního výletu na nejvyšší vrchol
Beskyd, Lysou horu.
V devátých třídách mě žáci prosili ještě o jednu besedu – jednalo
se o téma správného rozhodování. Při besedách na této škole
jsem byl konfrontován s jednou skutečností: byl jsem tam jediný
muž!!! Na této škole nemají žádného učitele a ten poslední,
který tam byl, odešel na konci minulého školního roku za lepším
výdělkem. Je to smutný obraz školství v naší zemi. Besedy
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Ze zprávy Martina Stavjaníka
Martin je nejdéle působícím lektorem v programu Zdravá
mládež: Naplno začal přednášet v roce 2001. Při práci si
doplňuje vysokoškolské vzdělání. Píše:
„Když jsem začal dělat tyto přednášky – bylo to někdy před 10
lety ještě jako dobrovolník při práci kuchaře a číšníka – měl

Tento e-mail je pro mě velkou výzvou a uvažuji též, zda je
nepozvat na English camp, který naše mládež organizuje
pravidelně vždy v létě.“
V e-mailu děti zvou Martina, zda by se s nimi zúčastnil rozlučkové
akce. Píšou, že by moc rády zase zažily další sezení, další hry
a další zážitky… Více o tom se dozvíme patrně v dalších jeho
zprávách.

Ze zprávy Romana Kladiva

jsem dojem, že je velkou výhodou být svým posluchačům věkově
co nejblíže. Proto jsem chtěl co nejvíce využít toho potenciálu
mládí a blízkosti věku vzhledem ke studentům, protože jsem si
myslel, že postupem času a s přibývajícím věkem půjde přiblížit
se k nim stále hůře. Dnes s časovým odstupem si uvědomuji,
že to díky Bohu vůbec nemusí být pravda. Že k přiblížení se
studentům jsou důležité úplně jiné věci. A to naslouchat jim, být
jim nablízku… Více než na co jiného spoléhám na Boha, který
dává ke všemu sílu a moudrost. I po tolika letech mohu znovu
mít radost z této práce a důkazy, že má smysl…
Nedávno mi přišel e-mail od žáků jedné třídy, se kterou jsem
dlouhodobě pracoval. Naposledy jsem zde přesně před rokem
dělal program na zpracování zármutku, protože jedna z žaček
přišla tragicky o mladšího bratra (vinou pádu starého stromu
v centru města). Už jsem si myslel, že asi tyto žáky neuvidím
a protože jsme spolu prožili spoustu času, modlil jsem se, aby
to na ně mělo alespoň nějaký vliv. A vtom přišel koncem února
zmiňovaný e-mail:
‚Ahojki, ahojki. Dnes stejně jako i jindy jsme se třídou vzpomínali
na úžasné akce a chvíle strávené s Tebou. Konečně jsme se
rozhoupali Ti napsat. Naše vzpomínky na Tebe jsou jen dobré.
A díky tomu, že se už brzy všichni rozejdeme, bychom se chtěli
s Tebou i vlastně i sami se sebou jak se patří rozloučit.‘

„Nedávno jsem přednášel v blízkém městě na nové střední
škole s technickým zaměřením. Moje vitální přednášky tam
vzbudily u studentů i vyučujících skutečný poprask. Absolvoval
jsem několik rozhovorů se studenty, ale i s učitelkami, které si
mne předávaly jedna po druhé, abych jim poradil, jak na ty
„darebáky“. Poslední rozhovor byl se starší učitelkou, která
měla volnou hodinu. Ptala se mne na svoji třídu. Během pár
minut jsme však začali hovořit o citlivých životních tématech.
Na konci mi řekla, že je to podruhé, co se setkala s křesťanem,
který ji donutil přemýšlet o životě, aniž by jí cokoliv vnucoval.
V minulé zprávě jsem se zmínil o otevření volnočasového klubu
‚Zakopanej pes‘. Nyní, po třech měsících provozu se mohu
podělit o velmi dobré zprávy. Za dlouhou řadu let jsme dělali
spíše nárazové akce – pozvané studenty z přednášek bylo jinak
těžké zachytit. Mladá generace je totiž velmi líná a málo aktivní.
Nyní máme klub se stejnou, pravidelnou otevírací dobou a je
vidět ta ohromná změna. Studenti se mohou sami rozmyslet,
kdy přijdou.
Nyní po několika měsících fungování máme několik skupinek
studentů z přednášek, které nám do klubu chodí.“

Čerstvé zprávy – interní zpravodaj, distribuujeme zdarma našim dárcům. Nadace Mezinárodní potřeby, Hlavní 91, Smržovka,
p. 468 41 Tanvald. IČ: 63836831. Tel.: 483 394 202, 732 373 573. E-mail: incz@incz.info, www.incz.info.
Bankovní spojení: UCB Liberec, č. ú. 139513054/2700. Neprošlo jazykovou úpravou. Za obsah odpovídá: Mgr. Petr Horáček.
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