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Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

Milí přátelé, 

Čerstvé zprávy jsou nabité bohatými událostmi, ve kterých přichází 
do lidského života něco nového a dobrého. Je pro nás zvláštní ctí, 
že smíme být nápomocni dobrému dílu. Vy jste na něm partnery 
spolu s námi. 
Ve dnech 28. 8. – 13. 9. 2010 jsem spolu s členem správní 
rady Ing. Jaroslavem Plevou navštívil práci našich kolegů v I.N. 
Network na Srí Lance a Filipínách. Viděli a zažili jsme tam toho 
mnoho. Zúčastnili jsme se mezinárodní konference I.N. Network 
ve srílanském hlavním městě Colombu. Na Srí Lance jsme strávili 
další 4 dny a prohlédli jsme si podporované projekty. Potom jsme 
byli 5 dní na Filipínách a podívali jsme se na tamní programy 
i do rodin některých podporovaných dětí. 
 Sestavil jsem pro Vás proto zvláštní zprávy s mnoha unikátními 
fotografiemi. Vznikaly během cesty jako pracovní deníček a nyní 
je najdete na našich webových stránkách v částech: 
Země, kde pracujeme – Filipíny – Návštěva Filipín 2010: 
www.incz.info/navsteva-filipin.htm, 
Země, kde pracujeme – Srí Lanka – Návštěva Srí Lanky 2010: 
www.incz.info/navsteva-sri-lanky.htm. 
V dnešních Čerstvých zprávách najdete také nové tváře lektorů, 
kteří s naší podporou přednášejí na českých školách o etických 
tématech. Prosím, myslete i na tento program, vždyť přináší 
mladým lidem v naší zemi životodárné podněty do jejich chaosu. 
Nedávno jsme úplně obnovili naše webové stránky a zveme 
Vás, abyste navštívili sekci „Zdravá mládež v ČR“. Najdete zde 
nový a aktuální odkaz „Podpořte program“. Prosím, věnujte mu 

pozornost. Pro práci na školách potřebujeme Vaše dary a právě 
tady uvidíte, kolik prostředků jsme již letos od dárců získali a kolik 
jich ještě chybí.
Rád bych Vám dnes poděkoval nejen naším jménem, ale vyřizuji 
vřelé díky opravdu mnohých lidí, které jsem potkal tisíce kilometrů 
odsud, pro které jsou Vaše dary skutečným dobrodiním. Kéž Vám 
Bůh žehná,

Váš Mgr. Petr Horáček, 
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

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.

Podzim 2010

NOVINKY A INFORMACE Z NAŠÍ KANCELÁŘE
Potvrzení o darech – změna – ČTĚTE!
Od tohoto roku nás čeká zásadní změna ohledně vydávání 
potvrzení o darech. Nadace má ze zákona povinnost odevzdávat 
finančnímu úřadu přiznání k dani darovací. K přiznání patří 
jmenný seznam dárců i s hodnotou peněžitého daru celkem (platí 
již za rok 2010). Seznam dárců musíme k určitému datu uzavřít 
a po uzávěrce už nebude možné přesouvat dary mezi osobami 
a měnit již vydané potvrzení.
Proto je na každém dárci (zejména jde o manželské páry, rodiny, 
skupiny dárců nebo kolektivy), aby se včas rozhodl, které osobě 
má být který dar potvrzen, a včas nám tyto údaje sdělil.
Uzávěrka darů a seznamu dárců za rok 2010 bude 10. 1. 2011. 
Po tomto datu již nebudou možné žádné zpětné změny darů, 
dárců-příjemců potvrzení apod. (vzhledem k roku 2010).
Desátý leden bude hrát tuto roli každoročně, s přihlédnutím 
k rozložení víkendů. Přesné datum této uzávěrky Vám budeme 
vždy každý rok sdělovat.
Prosíme také všechny dárce, kteří změnili adresu, aby nám to 
sdělili nejpozději do 10. 1. 2011. Prosím připište, zda se jedná 
o trvalou, nebo zasílací adresu. Používáte-li obě tyto adresy, 
potřebujeme od Vás obě.

Děkujeme Vám za Vaši podporu i za pochopení!

Nadační jmění slouží k podpoře programu
Velkou kapitolou naší práce se pro nás načas stala činnost, kde 
jsme se dosud necítili příliš doma. V postupných krocích jsme 
přeinvestovali téměř polovinu našeho nadačního jmění.
Nadační jmění je vlastně majetek vložený do nadace, který 
dává trvalý výnos. Zatímco jmění je nedotknutelné, výnosy z něj 

Foto: Lektorka Jitka Kultová z Plzně s žáky deváté třídy ZŠ
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Novinky v zemi
V červnu 2010 se stal novým prezidentem pan Benigno Aquino. 
Na jeho inauguraci se sešlo na půl milionu příznivců oblečených 
ve žluté barvě. Je to barva revoluce z roku 1986, která svrhla 
diktátora Ferdinanda Marcose a dosadila do čela státu Aquinovu 
matku. Aquinův tatínek býval opozičním senátorem, zavražděným 
během Marcosovy diktatury v roce 1983. Aquinovi jsou 
na Filipínách vnímáni jako hrdinové demokratického boje.
Také naši filipínští partneři vnímají novou tvář v čele země kladně, 
jako naději na zlepšení správy veřejných věcí.

Dramatické změny po povodních v r. 2009
V životech mnoha filipínských rodin, podpořených v programu 
Dálková adopce PLUS®, se po katastrofálních povodních 
z loňského podzimu udály dramatické změny. Velké povodně 
obvykle následuje tzv. „relocation“, vládou řízené přesídlení 
celých oblastí na jiné místo. Viděli jsme Manilu na vlastní oči 
a musím říci, že toto město nemá mnoho vyvýšenin… zato jsou 
zde ohromná území blízko hladiny protékajícího toku. Tam nikdo 

bydlet nechce. Chudí ale nemají na výběr a musí snášet rizika 
povodní.
Po loňské povodni byly přemístěny rodiny z oblasti Labas 

ZPRÁVY Z PODPOROVANÝCH ZEMÍ

můžeme použít na podporu projektů.
Ve výsledku jsme zakoupili dva menší byty v Brně a jeden Praze 
a založili několik termínovaných vkladů. Zbavili jsme se podílových 
listů ve fondech, které příliš reagují na ekonomické výkyvy. Výnosy 
z nadačního jmění nám pomáhají financovat program Zdravá 
mládež, jehož podpora ze zahraničí se pomalu snižuje.

Nadaci bylo 15 let a dostala nové logo
Desátého října 2010 bylo naší nadaci 
15 let. K narozeninám dostala nové 
logo a novou úpravu webových 
stránek. Děkujeme bývalému řediteli 
Ing. Pavlu Marešovi, který se o nadaci 
staral, když byla v samých počátcích.

Další možnost kontaktu na nadaci
Chcete-li nám sdělit něco krátkého, co se týká veškeré podpory 
do zahraničí, můžete nám poslat sms zdarma (z ČR) na tuto 
e-mailovou adresu: nadace.adopce@vodafonemail.cz. 
Jednoduše ze svého počítače napíšete e-mail v délce max. 160 
písmen na uvedenou adresu. Prosím pište bez háčků a čárek. 
Předmět e-mailu nevyplňujte, počítá se do počtu znaků.

Dálková adopce PLUS®
Před časem jsme požádali o úřední zápis ochranné známky 
k našemu projektu Dálková adopce PLUS a nyní ho už máme. 
Osvědčení o zápisu ochranné známky na Úřadu průmyslového 
vlastnictví je datováno 9. 6. 2010. Teď připisujeme k názvu 
projektu ®, což je tradiční symbol registrované ochranné 
známky (Registered Trade Mark). Tato ochranná známka přesně 
identifikuje náš projekt.

Dopisy a dárky dětem, návštěvy – aktualizované
Pro všechny dárce podpory do zahraničí jsme připravili nové 

přehledné informace o této problematice. Jde o obecnou (pro 
všechny země platnou) část a konkrétní část pro jednotlivé země 
(podle toho, z které země podporujete dítě nebo studenta). 
Nechceme Vás zahlcovat množstvím papírů, proto jsme vše 
umístili na náš web do části Více o adopci – „Dopisy a dárky 
dětem, návštěvy“. Prosím seznamte se s nimi dříve, než budete 
dítěti psát. Těm, kdo nemají internet, je přikládáme vytištěné. 
Pokud v informacích najdete nejasné části, prosím ozvěte se 
nám, takové ohlasy nám vždy slouží ke zlepšení naší práce. 

Vánoční pozdravy dětem a studentům
Chcete-li, aby je podporovaní dostali před Vánocemi, zasílejte je 
s velkým předstihem. Nejvhodnější je, když kancelář I.N. Network 
dostane předvánoční poštu nejpozději ve 2. listopadovém týdnu. 
V 1. prosincovém týdnu mají obvykle v zahraničí předvánoční 
setkání s dětmi a studenty. Ideální je předat jim Vaši poštu tam 
(vše musí být předem zpracované, přeložené do mateřštiny apod.).

Výslovnost jmen dětí a studentů
Petr Horáček přivezl našim dárcům z cesty 
na Srí Lanku a Filipíny speciální dárek: 
požádal rodilé mluvčí, aby nám namluvili 
výslovnost vybraných jmen dětí a studentů 
z těchto dvou zemí a také z Nepálu 
(na konferenci I.N. Network byl i nepálský 
zástupce). Nahrávky si poslechněte 
na našem webu v těchto částech: 

Země, kde pracujeme – Filipíny – Výslovnost filipínských jmen: 
www.incz.info/vyslovnost-filipinskych-jmen.htm 
Země, kde pracujeme – Srí Lanka – Výslovnost srílanských jmen:
www.incz.info/vyslovnost-srilanskych-jmen.htm
Země, kde pracujeme – Nepál – Výslovnost nepálských jmen: 
www.incz.info/vyslovnost-nepalskych-jmen.htm

Z FILIPÍN

Na fotografii hovoří pastor Lito s ženou, jejíž rodina utrpěla povodněmi.
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Bakod do Southville Sta Rosa a Southville Binan. Před demolicí 
stávajících příbytků svolal ředitel I.N. Network, pan Nestor Flores, 
zvláštní schůzku s obyvateli Labas Bakod, aby s nimi probral plán 
přemístění. Mnoho z nich se cítilo bezradně. Nestor všechny 
ujistil, že jestliže se všichni přesunou jako skupina, I.N. Network 
je stále bude doprovázet a pomáhat jim i na novém místě. Toto 
ujištění jim pomohlo a rodiny se přesunuly všechny: 16 rodin 
z Labas Bakod a 6 rodin z Balubad do Southville Sta Rosa, 
zatímco 16 rodin z Labas Bakod a 9 rodin z Balibad do Southville 
Binan. Naši filipínští partneři jsou stále s nimi a podpora tak 
může pokračovat. Také pastor Lito, kterého tak důvěrně znají, 
za nimi jezdí každý týden a sleduje, jak se jim daří a jak se se 
změnou vyrovnali. Jako dobrovolnice zde pracuje též manželka 
pastora Lito, Josie San Jose, a koordinuje pomoc poskytovanou 
v programu Dálková adopce PLUS®.
Velmi nás těší, že se mezi rodinami dětí, podpořenými v programu 
Dálková adopce PLUS®, a pracovníky I.N. Network vytvořila tak 
silná vazba důvěry. 

Vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků
Během posledních let se práce filipínských partnerů rozrostla 
na dvojnásobek. V současné době se podpory v programu 
Dálková adopce PLUS® dostává celkem 1300 dětem. Přesvědčili 
jsme se zároveň na vlastní oči, jak komplexní a obsáhlá je tato 
práce ve prospěch chudých rodin. Líbí se nám, že je zapojeno 
velké množství dobrovolníků. Roste též počet zaměstnanců. Pro ně 
všechny proto I.N. Network připravila kursy o formách křesťanské 
práce, vzdělávání a zdravovědě. Vyučovali Nestor a Beth Floresovi 
a kursy se postupně konaly v jednotlivých oblastech, v nichž I.N. 
Network pracuje. Další pracovníci jeli na kursy jiné respektované 
organizace „Filipínská služba dětem“ , s níž I.N. Network udržuje 
vřelé vztahy.

Studenti univerzity učí podporované děti
Zajímavé partnerství s I.N. Network navázala filipínská univerzita. 
Na Filipínách nově patří mezi povinné předměty „Výuka služby 
občanům“. Smyslem tohoto programu je přispět ke zlepšení 
života všech, zejména znevýhodněných skupin obyvatel.
Při výuce tohoto předmětu musí škola spolupracovat 
s organizacemi, které na tomto poli působí, a proto se obrátila 
na naše kolegy.

Od ledna do dubna 2010 pořádalo osm studentů univerzity 
vyučování pro děti z oblastí Balubad a Olandes. Vyučovali je 
angličtinu, matematiku a přírodní vědy. Bylo to přínosné jak 

pro studenty, tak pro jejich žáky. Studenti poznali radost z toho, 
že mohou někomu pomoci, a nadšení ze služby dětem ze 
znevýhodněných komunit. „Učitelé“ (studenti z univerzity) děti 
velmi nadchli a podnítili jejich touhu po studiu, aby se jednou 
také mohly stát studenty univerzity.

Lékařská mise nás přivedla do nové komunity

Mohli bychom vyprávět ještě mnoho potěšujících detailů 
z rozsáhlé práce filipínských partnerů. Po loňských povodních se 
práce rozšířila na další oblasti a skupiny.
V jednom místě bylo patrné, že místní komunita potřebuje mnoho 
lékařské péče. Kolegové se proto spojili s lékaři z organizace 
„Kristovo slitování s potřebnými“ a s matkami z křesťanského 
sboru v Marikině. I.N. Network zajistila potřebné léky pro 
lékařskou pomoc, které se dostalo 150 dospělým a 50 dětem. 
Lékařská péče a zdravotní kontroly se budou opakovat každého 
čtvrt roku. I.N. Network se i v této komunitě pokouší rozvinout 
takové projekty, které pomohou akutní nouzi a přitom také 
problémům dlouhodobě předcházejí: vzděláváním, prevencí 
a řádnou hygienou.
 
Z práce křesťanských pracovníků

Francisco Bonito: Bůh změnil její život
Pastor Francisco vypráví: „V křesťanském sboru v někdejší drogové 
čtvrti Tanglaw vyprávěla s radostí o svém životě starší paní jménem 
Charity. Bůh změnil její život, když na našich shromážděních 
naslouchala poselství Bible. Bývala křesťankou jen podle jména, 
ale to se pak změnilo. Nyní pomáhá jako učitelka ve sborové 
službě dětem. Velkou změnu prožil i její otec, který ve své rodině 
dříve způsoboval mnoho trápení, protože udržoval poměr s jinou 
ženou. Ale i on vydal svůj život do rukou Pána Ježíše a stal se z něj 
opravdový křesťan a manžel. Dnes někdy káže v našich veřejných 
programech. Charity ještě vyprávěla, že nedávno přišla o práci, 
ale modlila se s důvěrou k Bohu. Ke své radosti zanedlouho 
dostala lepší práci, která je blízko jejímu domovu. Její vedoucí 
je křesťan, zatímco v předchozím zaměstnání byl vedoucí velice 
komplikovanou osobností. Charity je opravdu vděčná za tyto 
změny ve svém životě a životě své rodiny.
V květnu jsme organizovali dvoudenní kemp pro mládež. Kempu 
se zúčastnilo 95 lidí a z toho 25 bylo během kempu pokřtěno. 
Mnozí zažili duchovní posilnění, vysvobození z různých hříchů 
a zlozvyků a obnovu vztahů. Dalších z nich se dotklo biblické 
slovo, které poukazovalo na hodnotu vlastních rodičů. Když se 
vrátili domů, jejich chování a postoj k rodičům a sourozencům 
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Z NEPÁLU
Situace v zemi
Ani dva roky po svobodných volbách nenašly hlavní politické 
síly schopnost k dohodě a politickému vládnutí. První premiér 
Práčanda byl z Komunistické strany Nepálu (maoistické), zatímco 
protivníci z nejsilnější parlamentní strany si říkají Komunistická 
strana Nepálu (marxisticko-leninská). Maoista Práčanda musel 
po roce vlády odstoupit. Ale i jeho následovník, komunista Madhar 
Kumar Nepal, se se svou vládou stal terčem silných demonstrací 
a stávek. Stávky nakonec skončily, premiér rezignoval, ale zemi 
dál vládne vláda v demisi. Parlamentní strany neumí najít shodu, 
aby zvolily nového premiéra.
Lidé jsou z dob někdejší občanské války přivyklí na nestabilní 
situaci. Život v zemi a životodárný turistický ruch nejsou naštěstí 
zásadně ochromeny. Nepál jde svou svéráznou cestou lopotně 
vpřed. Je to hinduisticko-maoistická demokracie, která se až příliš 
často mísí s prvky terorismu.

Nepál – země levice a prastarých kultů
Nepálský kolega Murary Pandey je mladý muž s vysokým 
vzděláním, pocházející původně z vysoce postavené rodiny 
hinduistických kněží. V poslední zprávě nám mimo jiné barvitě 
přiblížil mohutný hinduistický festival Dashain, který na 10 dní 
mění tvář země v jedno velké obětiště. Nabízíme Vám několik 
úryvků:
Během měsíce Kartik (pozdní září a začátek října) slaví hinduističtí 
obyvatelé Nepálu největší festival roku, Dashain. Je to nejdelší 
festival v nepálském roce, který slaví hinduisté ze všech kast. 
Patnáctidenní oslava probíhá v období jasného měsíčního svitu 
a končí úplňkem. Koná se nespočet hinduistických obřadů 
a tisíce zvířecích obětí pro rituální očistu. Socha bohyně je 
po několik dní promáčená krví.

Pří přípravě na festival Nepálci nádherně vyzdobí domy, protože 
věří, že tak od mateřského božstva obdrží požehnání štěstím. 
Během tohoto období se v každé domácnosti scházejí vzdálení 
i blízcí příbuzní. Trh je naplněn nakupujícími, kteří shánějí nové 
oblečení, dárky, luxusní a často bohaté dodávky pro chrámové 
oběti bohům, stejně jako potraviny pro rodinné hodování. Chystá 
se velké krveprolití a jsou připraveny tisíce ovcí, koz, kachen 
a vodních buvolů.
Při festivalu se postupně střídají ritualizované úkony, obětní 
obřady, procesí, rituální žehnání. Vrchol přichází v devátý den, 
který se nazývá Nawami. Chrámy mateřských božstev jsou 
od úsvitu do soumraku plné lidí. Hinduisté věří, že mohou získat 

se zlepšil. Rodiče nám říkali, že vůbec nelitují, že svým dětem 
dovolili účast na kempu.“

Alfredo Capus pomáhá odlehlému kmenu
Pastor Capus se rozhodl věnovat svou péči skupině, která žije 
na okraji: „Mangyaové“ zahrnují sedm etnicko-lingvistických 
skupin obývajících horský region ostrova Mindoro. Je to pátý 
největší ostrov Filipín, ležící na severu Suluského moře. V jednom 
z mangyaských kmenů organizuje pastor Capus studium Bible, 

jehož se účastní čtyři rodiny. Připravuje také biblické příběhy pro 
děti, které to nadšeně přijímají.
„Ani Mindoro není mezi filipínskými provinciemi výjimkou 
v nelegální těžbě dřeva a v porušování zákona. Při návštěvě 
vesnice osídlené mangyaskou etnickou skupinou mi bratr Jun 
vysvětloval, jak získává zaopatření pro svou rodinu.
Jako zdroj živobytí tu lidé často nelegálně využívají přírodní 
zdroje. Vyrábějí dřevěné uhlí, ale nevysadí ani strom. Ač to není 
dovoleno, prodávají celé pytle dřevěného uhlí. Překupník s uhlím 
prohlašuje, že prý pomáhá Mangyanům přežít, ale je to zástěrka 
svědomí, ve skutečnosti jde o jeho chamtivost. Máme sice přísné 
zákony proti zneužívání přírodních zdrojů, ale úřady nemají dost 
informací a kapacity, aby tyto obchody postihly.
Také bratr Jun se živí nelegální výrobou dřevěného uhlí. 
Vysvětloval jsem mu důsledky nekontrolované výroby dřevěného 
uhlí. Řekl mi, že s tím rád přestane, pokud by našel jiný zdroj 
příjmu. Navrhl jsem mu tedy, že by mohl pro svou obživu vyrábět 
mýdlo, prostředek na mytí nádobí a aviváže. Vysvětlil jsem mu, 
jak se to dělá. Rádi bychom Mangyanům pomohli zcela prakticky 
a zahájili projekt této výroby – modlete se, prosím, za finance…“
Pastor Capus končí své vyprávění slovy: „Raduji se, když vidím, 
jak naslouchají a poznávají, co Ježíš znamená pro jejich životy. 
Přestože toto místo je daleko v horách a cesta tam je velmi 
složitá, je to veliké požehnání, že zde smíme pracovat. Prosím, 
pokračujte v modlitbách za naši službu. My se za vás také 
neustále modlíme.“Pastor Capus (vlevo na snímku) vypráví jeden z mnoha prostých příběhů ze své 

práce

Foto: Jedna z mnoha zvířecích obětí



5

Nadace Mezinárodní potřeby - Čerstvé zprávy

požehnání síly od své bohyně, a proto porážejí zvířata, většinou 
černé buvoly. Vojenské kapely hrají válečné písně, duní zbraně, 
důstojníci zde stojí v uniformách vyzdobených medailemi. Když 
rituál končí, nádvoří je po kotníky naplněno krví. V tento den také 
hinduisté uctívají vše, co zajišťuje obživu: továrny, vozidla, veškeré 
strojní zařízení a nástroje. Obětují oběti pro všechny pohyblivé 
stroje a jejich posádky, pro osobní i nákladní automobily 
a letadla, aby byly požehnány od jejich božstva. 

Ve svátek se scházejí i křesťané

V těchto dnech národních svátků se ve svých budovách společně 
scházejí také křesťané. Shromáždění je zvlášť důležité pro nové 
věřící, jejichž celá rodina bývá obvykle na festivalu. Na některých 
místech církve pořádají věřící společná shromáždění, která trvají 
2–3 dny. Věřící přispívají na jídlo a další nezbytné výdaje. 
Modlitby jsou pro nepálské křesťany naprosto klíčové. Hinduisté 
chápou tento festival nejenom jako kulturní a společenskou 
událost, ale tento festival je hluboce spojený s duchovním 
světem. Pouze několik kilometrů od hlavního města Nepálu sídlí 
sekta Malis kmene Newari, kde každý dvanáctý rok konají lidské 
oběti. Další stovky tisíc zvířecích obětí jsou obětovány ženskému 
božstvu, které je ověnčené věncem z lidských lebek.
„Modlete se za lidi z Nepálu, aby našli pravou Boží cestu 
ke svému spasení. Modlete se také za křesťany, kteří zde vyznávají 
víru v Boha Stvořitele a víru ve Spasitele Ježíše Krista,“ dodává 
náš kolega z Nepálu.

Nepálští pracovníci cestují za rodinami dětí
Dva pracovníci, kteří pečují o koordinaci programu Dálková 
adopce PLUS®, se v říjnu 2010 vydali na cestu do vzdálenějších 
míst Nepálu, kde žijí rodiny podporovaných dětí. Během téměř 
měsíční cesty se koordinátoři Rabindra Subba a Dilliram Basnet 
osobně seznámí s podmínkami, v nichž žijí rodiny podpořených 
dětí. Těšíme se na podrobnější zprávy o jejich cestě.

Noví studenti teologie pro nepálskou církev
Už 13 let existuje náš projekt „Podpora studia biblických 
škol Nepál“. Hledáme dárce pro dospělé studenty biblické 
(teologické) školy, kteří chtějí po absolvování studia pracovat 
jako profesionální služebníci v církvi, případně v církevních 
organizacích. Křesťané v Nepálu jsou jednou z nejrychleji 
rostoucích církví na světě. Naprostá většina z 22 studentů, kteří 
byli podporováni z ČR a od r. 1997 až dosud absolvovali toto 
studium, pracuje v nepálské církvi. 
Výše plné podpory studenta je 1400 Kč měsíčně, je možné 

podporovat i poloviční podporou 700 Kč měsíčně (pak hledáme 
druhého dárce). Výjimečně umožňujeme i nižší podporu tak, 
aby 1 student měl maximálně 3 dárce – o výši se však musíme 
společně dohodnout vzhledem k dalším dárcům. Nejnižší možná 
podpora jednoho dárce je 350 Kč měsíčně. Studenti posílají 
dárcům osobní dopisy. 
Více o studiu a podpoře najdete na našem webu v části Studenti 
biblických škol – O studiu biblických škol – Nepál (www.incz.
info/04-03-09.htm).

I tento student z Nepálu hledá 
svého dárce
Yam Bahadur Shreshta se narodil 
a vyrostl v hinduistické rodině. Než 
před 11 lety přijal Krista, měl vždycky 
psychické problémy a neklid v životě. 
Jednou potkal křesťana a zeptal se ho, co 
mu dává Kristus. Ten muž mu odpověděl, 
že v Kristu má odpuštění, spásu, pokoj 
a radost. Yama se tato slova dotkla. 
Uvědomil si, že Ježíš Kristus je cestou 
k věčnému životu a odevzdal mu svůj život. V roce 1999 se 
nechal pokřtít. Má velkou touhu sloužit Bohu mezi svými přáteli 
a příbuznými a chce proto vystudovat biblickou školu. Připravuje 
se na profesionální službu v církvi. Nyní je v 1. ročníku biblické 
školy a studium by měl ukončit v roce 2013.

Svědectví ze střediska Lydia
Paní Junu Tamang je jednou z žen, které během půlročního kursu 
v „Odborné výcvikovém středisku Lydia” získají nové dovednosti 
a znalosti, které využijí po návratu do svých vesnic. Nepálské 
dívky a ženy se zde učí praktickým dovednostem, jako je šití, 
vaření, základy hygieny, preventivní zdravotní péče, výživa, péče 
o děti, gramotnost, křesťanský život.
Také ona vypráví, jak těžko si na počátku zvykala na nové prostředí 
kursu: „První týdny byly pro mne opravdu složité, neboť to je 
poprvé, co jsem na tak dlouhou dobu opustila své děti. Poté, 
co jsem přijela do centra, dostal i můj manžel příležitost odjet 
pracovat do Malajsie a naše děti zůstaly v péči prarodičů. Často 
jsem při vzpomínkách na ně plakala. Pozvolna jsem se ale začala 

zklidňovat a byla jsem silnější. Nyní vidím, že vše běží tak rychle... 
Až si myslím, že zbývající čas nebude stačit na to, co jsme se 
chtěly naučit, neboť cítím, že je tu tolik věcí, které se musím 
naučit, a času je tak málo. Lidé v mé vesnici často říkávají, že ženy 

Foto: Ženy ze střediska Lydia
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by neměly studovat a že nemůžeme dělat nic. Ale od té doby, co 
jsem sem přijela, jsem poznala, že my ženy jsme Bohu obzvlášť 
na zřeteli a že jsme schopny naučit se dovednostem, které nám 
Bůh dal, abychom mohly sloužit jemu i našim rodinám. Cítím se 
zde jako doma a učí mě tu mnohým užitečným věcem pro náš 
každodenní život. Poznala jsem společenství, kde chválíme Boha 
a slyšíme poselství Bible. Po skončení bych chtěla jet zpátky 
do své vesnice a povzbudit tamní ženy, aby se naučily tolik, kolik 
jen dokážou, aby mohly pomoci svým rodinám. Prosím, modlete 
se i za manžela, který je za prací v Malajsii. A modlete se i za lidi 
z mé vesnice, aby přišli ke Kristu.“

Z vyprávění křesťanských pracovníků

Dambar K. Thapa mluvila s lékaři i policisty
Tato pracovnice, kterou podporujeme z ČR, vypráví: „V prvním 
týdnu minulého čtvrtletí vyšel náš tým do vesnice Rajarani 
v distriktu Dhankuta. V mnoha domácnostech a úřadech a také 
s policisty místní policejní stanice jsme mluvili o Kristu. Stovkám 
lidí jsme věnovali Nový Zákon.
Také jsem sloužila lektorům a účastníkům týdenního 
dobrovolnického zdravotního kursu pro ženy z této oblasti. Pozvali 
mě, abych jim řekla o své víře, a tak jsem s radostí povídala 
o Božích pravdách doktorům a sestřičkám.
Na počátku srpna přišla do sboru nová rodina. Matka rodiny byla 
uzdravena a celá sedmičlenná rodina se rozhodla následovat 
Ježíše. Paní Mana Rani ještě není uzdravena kompletně, tak se 
prosím za ni modlete.“

Bipin Shrestha se modlil za nemocné
Bipin je nám důvěrně znám z minulých zpráv. Příběhy tohoto 
prostého mladíka, který byl kdysi jako alkoholik a nezvladatelný 
raubíř na konci sil, by se mohly vydávat jako samostatná kniha… 
Tentokrát dostal Bipin nový úkol – píše:
„Poté, co jsem v distriktu Dhading a Nuwakot úspěšně založil 
tři místní sbory, mě můj vedoucí poslal na jiné místo, které se 
jmenuje Hetauda, abych sloužil tamním lidem. Přesunul jsem se 
tam před třemi měsíci a nyní už je zde 12 věřících. Všichni jsou 
noví.
Ve vesnici Padampur blízko města Hetauda jsem promítal film 
Ježíš a přišly na něj stovky vesničanů. Byla mezi nimi jedna 
mladá dívka. Prosila mě, abych se modlil za jejího otce, který už 
dva měsíce ležel nemocný v posteli. Byl to šaman, který s pomocí 
démonů uzdravil mnoho lidí. Přicházelo za ním mnoho jiných 
šamanů a pokoušeli se ho vyléčit, ale nic se nestalo. Jeho dcera 
za mnou přišla, když ve filmu Ježíš viděla vysvobození muže, který 
byl posedlý tisíci démony.
Udivený její vírou jsem ji následoval za jejím otcem. Byl ve stavu, 
kdy nemohl říct ani slovo. Potom jsem mu řekl o Ježíši a zeptal 
jsem se ho, jestli se za něj mohu modlit ve jménu Ježíše. Pokývl 
hlavou a v slzách řekl, že ano.
Když jsme se za něj začali modlit, bylo vidět, že se s tímto mužem 
něco stalo, byl jiný a nyní mohl i mluvit. Klekl si, vyznal své hříchy 
Bohu a přijal Ježíše jako svého osobního Pána a Spasitele. Celá 
rodina se také rozhodla po zbytek svého života následovat Ježíše. 
Díky Pánu za jeho mocné činy.
Při mé službě se stalo mnoho pozoruhodných věcí, tohle byla jen 
jedna z nich. V příštích zprávách napíšu ještě zajímavější věci. 
Prosím modlete se za Boží moc pro mou službu.“

Situace v zemi
Srí Lanka se objevovala na předních místech světových deníků, 
když vrcholila občanská válka s menšinovými Tamily. Ta skončila 
před více než rokem a hlavní konflikty se nyní spíše odehrávají 
mezi vládou prezidenta Rajapaksy a zástupci OSN, která se 
marně domáhá vyšetření zločinů spáchaných v této válce.

Zákon proti konverzím ke křesťanství
Stranou pozornosti se dostala bitva o takzvaný „Zákon proti 
konverzím ke křesťanství“ (Anticonversion Bill), který se 
vehementně pokoušejí prosadit v parlamentu strany militantních 
buddhistů. Podrobnosti jsme psali v Čerstvých zprávách na jaře 
2009: riziko představuje nejasné znění zákona, které umožňuje 
široké spektrum výkladu a zneužití zákona. Jako trestné uvádí 
použití násilí, ale také „lákadel či jakýchkoliv podvodných 
prostředků“ k tomu, aby někdo přestoupil k jinému náboženství. 
Paradoxně by tak bylo lépe nechat hladové hladovět a nemocné 
umřít, kdežto křesťanské služby lásky by se mohly stát kriminálním 
činem se sazbou sedm let.
Dnes Vám můžeme přinést dobrou zprávu: parlament zákon 
odmítl právě s poukazem na jeho nejasnost a zneužitelnost. Tato 
bitva je nyní vyhrána. Zákon je ovšem vrácen k doplnění a může 
se vrátit opět do hry.

Opatrnost ve službě lásky
Kvůli rizikům falešných obvinění postupují naši srílanští partneři 
ve službě s opatrností. Každá rodina, která posílá své dítě do jejich 

vzdělávacích programů, je výslovně seznámena s křesťanským 
charakterem našeho zařízení a s tím, že na rodinu není vznášen 
žádný náboženský nárok. Rodiče nakonec písemně stvrzují toto 
prohlášení:
„Plně chápu a akceptuji, že každá podpora (jako je předškolní 
vzdělání / speciální výuka / učební kursy / duchovní vedení / 
potraviny / oblečení / školní potřeby / boty), kterou moje rodina 
obdrží od této křesťanské organizace, je poskytována bez jakékoli 
výhrady nejchudším z chudých a potřebných rodin jako sociální 
služba společnosti.“

ZE SRÍ LANKY

Foto: Srílanské děti z výukových programů I.N. Network
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Program Dálková adopce PLUS®
Srílanští partneři poskytují vzdělání a rozmanitou praktickou 
pomoc více než 2000 dětí z nejchudších vrstev ve třech velkých 
vzdělávacích centrech. My z ČR podporujeme děti z jednoho 
z nich, Harrisonova centra péče o děti, které navštěvuje okolo 
700 dětí. Děti a jejich rodiny dostávají také dobře promyšlenou 
potravinovou pomoc. Nic není zadarmo, nýbrž za úhradu, která 
představuje jen část obvyklé ceny. Tato práce je vysoce ceněná 
rodiči a často i úřady, ačkoliv obecně je společnost naladěná 
spíše proti.
Vzdělávací programy centra jsou na takové úrovni, že sílí volání, 
aby zde vznikla malá soukromá škola určená platícím rodinám. 
Pokud se tak stane, tato sekce bude výdělečná a pomohla by 
k financování celé práce. Šlo by opět o školu s křesťanským 
charakterem.

Kontrola vlády v I.N. Network
Nedávno do centra zavítal vládní zmocněnec provádějící kontrolu. 
Z kontroly se vyvinula schůzka starých přátel, protože i on prošel 
jako dítě výukovými programy našich srílanských partnerů!

Osobní příběhy dětí
Učitelé předávají dětem vědomosti a také je doprovázejí do jejich 
osobních problémů a životních těžkostí. Zde jsou příklady:

Chlapci už nemají vadu řeči
Saghilan a Sughilan chodí do centra již od školky a nyní jsou 
ve 2. třídě. Oba měli vadu řeči a některá slova nedokázali správně 
vyslovit. To je izolovalo od ostatních dětí, neměli kamarády a byli 
trochu na okraji třídy.
V druhé třídě je učitelka po hodině biblických základů 
povzbudila, ať se za svou vadu řeči modlí k Pánu Ježíši. Modlily 
se za ně i všechny děti ve třídě – vlastně se za tím účelem začaly 
s učitelkou scházet každý den. Po třech měsících oba chlapci 
mluví skvěle. Získali mnoho nových přátel a někdy je pro učitelku 
obtížné udržet je potichu, stali se z nich pořádní štěbetálci!

Naděje pro Rimzana
Rimzan je ve druhé třídě. Vždy býval uzavřený a s nikým ve třídě 
si moc nepovídal. Téměř nemá přátele. Také jeho docházka 
do centra není příliš pravidelná. Učitelka jej obvykle vídá sedět 

o samotě v hlubokém zamyšlení a chlapec na její otázky sotva 
odpovídá. Proto se za něj začala pravidelně modlit. Když 
po několika dnech přestal chodit do centra úplně, učitelka si 
začala dělat starosti. Modlila se ještě intenzivněji. Po několika 
týdnech opět přišel.
Opatrně se jej ptala, proč byl tak dlouho pryč. K jejímu překvapení 
se Rimzan rozpovídal a vyprávěl, že jeho starší sestřička ze 
4. třídy se musí starat o maličkého bratra. Maminka je ve vězení 
kvůli prodeji drog a tatínek se o ně nestará vůbec. Prý na ně už 
několik týdnů nepromluvil ani slovo, a proto je Rimzan tak smutný 
a s nikým se nepřátelí. Také říkal, jak se mu těžko studuje, když 
je to doma takové. Učitelka mu vyprávěla o Boží lásce a o tom, 
jak zvláštní osobou je on v Božích očích. Rimzan jí naslouchal 
s radostnýma očima plnýma slz. „Stále se za Rimzana modlíme, 
věříme, že i pro něj je naděje na změnu v jeho životě i životě 
rodiny,“ dodává učitelka.

Jeff žije novým životem
Jeff je patnáctiletý student. Jeho učitel informatiky, Timothy, se 
mu věnoval osobně. Ani život Jeffa nevypadal vesele: více než 

doma byl na ulici, kde vládly drogy. Začal jim také propadat, 
začlenil se do pouličního gangu a v jeho životě přibývalo zlých 
věcí. Protože měl rád fotbal, Timothy mu půjčil DVD, kde několik 
fotbalových hvězd hovoří o své víře. Jeff měl astma a někdy mohl 
sotva dýchat, občas nemohl hrát svůj oblíbený fotbal. Timothy 
mu řekl, ať se modlí. On to udělal a nyní je úplně zdráv. Byl 
osvobozen od drog a vydal svůj život Bohu.
Ředitel nadace Petr Horáček k tomu dodává: „Timothy mi při 
zářijové návštěvě Srí Lanky Jeffa osobně přišel představit. Moc 
mě tím potěšil!“

Letní biblické kursy pro děti
Léto přineslo mnoho zvláštních událostí do všech center I.N. 
Network na Srí Lance. V pohádkově krásné oblasti pěstitelů čaje 
(ve skutečnosti patří k nejchudší vrstvě společnosti) se konala 
třítýdenní letní biblická škola. Děti si moc užily krásné programy, 
které pro ně učitelky pečlivě připravovaly dlouho dopředu. 
Ještě dlouho si děti budou pamatovat hrané scénky, ve kterých 
vystupoval jejich učitel Timothy v různých převlecích.
Timothy o letních kursech vypráví: „Starší kluci se většinou neradi 
zapojují do biblických klubů, ale letos jsme byli na vedení dva, 

Foto: Zleva Petr Horáček, vedle něj Jeff, úplně vpravo Timothy
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ještě s dalším vedoucím Hillarym, a klukům se to líbilo. Mnozí 
prožili důležité změny svého života. Byli tam chlapci, kteří 
utekli z domova kvůli rodičům, ale po tomto dni se vrátili domů 
a požádali své rodiče o odpuštění. Jiní měli problémy ve škole, 
s drogami, pitím, s gangy a mnoho dalších problémů, ze kterých 
se chtěli osvobodit. Srpen byl pro nás skvělý měsíc! Školy byly 
zavřené a my jsme si mysleli, že kvůli prázdninám děti nepřijdou, 
ale přišly a mohly zažít tolik dobrého! Chlapci v mé skupince 
navrhli trička s křesťanskými nápisy, která bychom mohli vyrobit. 
Jsou opravdu velmi talentovaní. Děkuji Bohu, že mi dal možnost 
tyto chlapce učit a ukazovat jim při tom na něj.“

Z UGANDY
Situace v zemi
Uganda se v posledních měsících těší relativnímu klidu. 
Povstalecké armády byly vytlačeny na sever země.

Rozšíření křesťanské práce
V minulých Čerstvých zprávách jsme Vám představili dva 
nové pracovníky, které podporujeme z ČR, a kteří započali 
průkopnickou křesťanskou službu. Jednomu z nich, Stephenovi, 
jsme mohli pomoci v jeho práci také příspěvkem na motocykl. 
Časté cestování je součástí činnosti těchto služebníků.
Ředitel ugandské I.N. Network Justus Miwanda v letošním roce 
osobně navštívil většinu těchto pracovníků a vyjadřuje obdiv nad 
jejich statečnou a vytrvalou prací navzdory obtížné dopravě, 
fyzickým schopnostem a chudobě. Justus také dodává, že byl 
povzbuzen, když viděl mnohé ovoce jejich práce.

Náplň i těžkosti služby
Ve svých zprávách popisují oba pracovníci, Stephen i Samuel, 
prostými slovy realitu pionýrské práce ve vesnických oblastech 
Ugandy. Stephen ztratil v tomto období sestru, babičku a zemřela 
také jeho tchyně. On sám se potýkal se zdravotními potížemi, 
trpěl bolestmi v paži.
Zprávy popisují rozmanitou službu křesťanských služebníků: cesty 
za věřícími, sdílení dobré zprávy o spáse v Kristu, vyučování 
a napomínání mnohých lidí k čistému životu. Hrozba AIDS je 
zde všudypřítomná a mladí lidé potřebují, aby jim někdo kladl 
na srdce, jak vést svůj život v moudrosti.
V nově vznikajících křesťanských sborech se formují noví budoucí 
vedoucí, kterým je třeba věnovat zvláštní péči a starat se o jejich 
rozvoj.

Rozvoj učňovského školství
Velký zájem zaznamenali naši ugandští kolegové v oblasti 
odborných učebních oborů. Zaregistrovalo se velké množství 
studentů a byl otevřen nový obor automechanik. Ve společnosti 
o něj byl totiž ohromný zájem, protože pro mladé muže je to 
potřebný obor, který skýtá dobré perspektivy výdělku.
Naši kolegové v I.N. Network zároveň zvažují, jak moudře nastavit 
výši studijních poplatků. V některých případech je rozumné 
požadovat od studentů celou potřebnou částku, protože jde 
o atraktivní učební obory. Tím se získá část místních prostředků 

a je možno pak pomoci jiným rodinám v jejich nouzi.

Projekt prevence AIDS
Jak víme, Uganda je zemí těžce postiženou AIDS. Je ale 
také zemí, která se z této rány aktivně zotavuje a ministerstvo 
zdravotnictví podporuje také činnost našich kolegů v I.N. Network. 
Ve spolupráci s 13 sbory se v letošním roce dostala kvalitní 
osvěta ke křesťanům i k nevěřícím. Toto jsou právě aktivity, které 
odborníci považují za důvod, proč se situace s AIDS v Ugandě 
natolik zlepšuje.

Foto: Timothy v hrané scénce na letních biblických kursech

Foto: Ugandské děti z programu 
Dálková adopce PLUS®
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Je to program naší dlouholeté podpory přednášek na etická 
témata (včetně sexuality) na českých školách.

Program Zdravá mládež na našem webu
Zveme Vás k návštěvě našich webových stránek. Všechny sekce 
týkající se Zdravé mládeže máme obnovené. Nově jsme přidali 
sekci „Dříve jsme podpořili“ – je to přehled všech 22 lektorů 
programu Zdravá mládež, které jsme od r. 1999 podpořili. Devět 
dalších podporujeme nyní.

Granty – můžeme Vás podpořit
Možná jste právě Vy těmi, kdo se chtějí věnovat službě mladým 
lidem a sdílet s nimi svůj vlastní život formou přednáškové práce 
na školách. Jsme tu, abychom Vám pomohli. 
Vyhlašujeme veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků 
s uzávěrkou od 3. ledna 2011 do 23. února 2011. V uvedené 
době můžete podávat Vaše žádosti o podporu.
Informace potřebné pro případné žadatele najdete na našem 
webu v části Granty (www.incz.info/granty.htm).

Noví pracovníci
Minule jsme psali, že letos chceme podpořit práci nových lektorů. 
Dnes Vám představíme dvě nové tváře v týmu podporovaných 
lektorů:

Michal Malina
Michal je nový blízký spolupracovník Romana Želonky z Havířova, 
kterého jsme v jeho práci podporovali do konce dubna 2010. 
Nyní jsme po vzájemné dohodě převedli podporu naší nadace 
z Romana na Michala. Smyslem změny je naše společná 
dlouhodobá touha, aby se v Havířově opět rozvinula práce 
křesťanů na školách, která tu dříve byla, ale na poslední dva roky 
ustala. Roman zůstává nadále v klíčové roli vedoucího celého 
místního týmu a Michal je tím, kdo bude pracovat ve školách. To 
odpovídá i jeho osobnímu obdarování a temperamentu. Michal 
je mezi žáky a studenty jako doma, jak jsem se mohl přesvědčit 
při návštěvě jeho práce. Michal vypráví o situaci, která mu silně 
potvrdila, že bylo načase začít s prací na školách: když začal 
navštěvovat školy s opětovnou nabídkou přednášek, jistá učitelka 

jej přivítala se slovy: „Před týdnem jsem o vás mluvila s kolegyní, 
já jsem si vás snad přičarovala...“

Jitka Kultová
Jitku podporujeme v programu Zdravá mládež od června 2010. 
Jitka je vůdčí osobností Národní iniciativy pro život, o.p.s. (www.

niz.cz), a zkušenou lektorkou na citlivé téma prenatálního vývoje 
člověka. Jitka má nevšední schopnost přiblížit toto téma s mnoha 
fakty a detaily posluchačům tak působivě a přirozeně, že během 
přednášky sotva dýcháte. Každému vřele doporučuji navštívit 
reportáž z její nezapomenutelné přednášky na 
www.incz.info/jitka-kultova-cerven-2010.htm .

Jitka mluví o své práci takto:
„Místní školy jsou zvyklé na vysokou úroveň našich přednášek, 
a proto je každoročně objednávají pro žáky 8. a 9. tříd nebo pro 
1. ročníky střední školy. Obsahem základní přednášky je základní 
informace o lidské plodnosti, o početí a prenatálním vývoji 
člověka až do porodu a také situace neplánovaného těhotenství 
a jeho alternativy – adopce a potraty včetně jejich následků 
pro ženu. Patří sem i závěrečný apel na zodpovědnost a úctu 
k lidskému životu. O týden později se s posluchači setkávám 
znovu a přináším sebou model 10týdenního plodu, který putuje 
mezi nimi. A já se každého ptám, co je minule zaujalo. Je to 
můj komunikační prostředek, jak děti rozpovídat. Potom společně 
vyplňujeme anketu, 6 otázek nejen o faktech, ale i o názorech 
a postojích. Provokuji své posluchače, aby nejen vyjádřili svůj 
názor, ale aby ho také obhájili. Mluvíme také o tom, jak by 
neplánované těhotenství řešili oni. Je přitom moc dobře vidět, jak 
silný dopad měla přednáška na jejich názory.“

PROGRAM ZDRAVÁ MLÁDEŽ

Foto: Michal Malina a Roman Želonka
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Lektoři jako lékaři duší
Lektoři při své práci vyslechnou množství pohnutých příběhů. 
Jsou to střípky mozaiky neutěšeného života a rozbitých rodinných 
vazeb, ve kterých mladí žijí. Zařadíme zde několik z nich bez 
uvedení jména lektora či města:
„Po jedné besedě, kterou jsem měl o alkoholu, za mnou přišla 
jedna dívka v doprovodu své kamarádky a chtěla se mnou mluvit. 
Má otce-alkoholika a ona k němu za těch několik let ztratila 
důvěru. Sliboval jí, že půjdou na nějaký výlet a pak přišel domů 
opilý a nešli nikam. Dívka nevěděla, co má dělat, a asi 20 minut 
mi vyprávěla o tom, co prožívá.“
„Jiná dívka mi vyprávěla, že se její matka zahleděla do jejich 
souseda, se kterým nakonec odcestovala do jiného města. Matka 
nechala děti ve věku 12, 8 a 3 let v péči otce a zmiňovaná dívka 
musela několik let zastávat roli matky pro nejmladší sestru.“
Funkční rodiny jsou čím dále tím více pouhým mýtem. Je to 
žalostný pohled na naši společnost.
V mnoha takových případech není jiné rady a pomoci, než to, 
že se lektoři za mladé lidi modlí. Když se pak situace v jejich 
životech mění, je to důvod k mnohé vděčnosti.

Martin Stavjaník na školním výletě
„Asi největším zážitkem pro mě bylo pozvání jedné 9. třídy 
na školní výlet. Je to třída, se kterou jsem zažil několik programů 
včetně zážitkové cesty kanálem. Měl jsem u nich též program 
na zpracování zármutku, protože do třídy chodí sestra kluka, který 
přišel o život při pádu stromu. Teď mě ve spolupráci s třídním 
učitelem pozvali jako druhý pedagogický dozor na svůj třídenní 
výlet do Jeseníků. Nejprve jsem si lámal hlavu s tím, jak co 
nejlépe připravit nějaký program. Po rozhovoru s učitelem jsem 
dostal na věc jiný náhled. Nebylo totiž potřeba vytvářet nějaký 
program. Ten se nabízel sám: vycházky do okolních hor a exkurze 
do památek či jeskyní. Což jsem nejprve bral jako něco, s čím 
jsem nepočítal. Říkal jsem si: „Proč bych tam tedy měl jet, když 
je program zajištěn a o nějaký můj tam nikdo nestojí?“ Ale záhy 
– a hlavně na výletě samotném – mi to vše došlo. Pokud bych 
totiž znovu vytvářel nějaký program, tak bych se na něj musel 
připravovat, cítil se zodpovědný za zábavu a také neměl čas 
být s nimi. Takto jsem byl ale osvobozen od programů (ostatně 
15letí puberťáci už nepotřebují, aby je stále někdo zabavoval) 

a měl konečně čas přímo a osobně na ně. Být s nimi, povídat si 
s nimi, trávit s nimi volný čas a naslouchat jim. Což se později 
ukázalo jako ten nejlepší plán pro tento výlet. Už dlouho jsem 
si tak moc neužil času se svými klienty jako tam a měl jsem 
spoustu času na dlouhé osobní hovory s jednotlivci o tom, co 
v životě prožívají, jak se mají a co řeší. Myslím, že kdybych je 
zahltil programem, na tak důležité věci, které jsme si mohli 
v průběhu těch tří dní říci, by vůbec nedošlo. Byl to pro mě jeden 
z nejsilnějších a nejkrásnějších zážitků z mé práce. Modlím se 
za to, aby i v budoucnu mohla práce s některými jednotlivci té 
třídy pokračovat. Někteří z nich se chystají na náš letní English 
camp.“

Michal Malina: Některé děti byly v létě jen na naší akci
„V létě jsme pro děti uspořádali tři dvoudenní klubové akce 
s přespáním. Myslím, že se vše povedlo – od počasí přes 
atmosféru, program. Dětí bylo na všech třech akcích průměrně 
15. Téma jsme nazvali „SOS“: Strach, Odvaha, Stres. Hry, zábava, 
diskuse, besedy, táboráky, osobní rozhovory, rožnění, spaní pod 
širákem atd. Toto vše a mnoho dalšího bylo pro některé z dětí 
JEDINOU AKCÍ A ZÁŽITKEM během jejich 2 měsíčních prázdnin. 
Mluvil jsem osobně s několika z nich: kam jedou, za kým atd., 
a mnoho z nich říkalo, že nikam – o to víc jsem si uvědomil, 
jak jsou pro ně naše akce s přespáním na jednu či dvě noci 
cenné. Přemýšlím, jaký mají vztah s rodiči, kdo se o ně vůbec 
zajímá? Většině těch dětí je okolo 15 let a asi všichni kouří a pijí 
alkohol. Měl jsem delší rozhovor s jedním klukem o jeho pití. 
Bylo neuvěřitelné, kolik toho s kluky v partě vypije. V 15 letech 
mu selhávají některé tělesné funkce. Pijí hlavně hodně tvrdého 
alkoholu, ne pivo nebo víno, a to je šokující. Takovéto osobní 
rozhovory mají pro mě obrovský význam a modlím se, abych pro 
tyto mladé mohl mít Boží srdce a mohl přinést naději do života 
bez naděje.“

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 „f“ dole na 
titulní straně). Facebook nám umožňuje zveřejňovat aktuální novinky z naší činnosti. Můžete se na něm zaregistrovat a pak vedle 
našeho názvu kliknout na nadpis „To se mi líbí“.


