
Zpráva z Filipín 2010, část druhá – opět od Petra Horáčka:
Další den na Filipínách nám umožnil nahlédnout do několika domácností, jejichž děti jsou podpořené dárci 
z ČR v programu Dálková adopce PLUS®. Byli jsme u 4 rodin ve dvou oblastech; s dalšími třemi dětmi 
jsme se setkali tak, že v plánovaný čas přišly v doprovodu rodičů do místní miniknihovny v oblasti Santa 
Rosa. Tato oblast dostala také těžký zásah při loňských povodních (v září 2009). 

V první oblasti – Pasay – doposud není plně rozvinutý program, chybí především základní prostor, kde by 
vznikla miniknihovna, centrum i církev, chybí také pracovník. Přesto je zde koordinátorka I.N. Network 
Jeanette a také skupinka věřících, kteří se modlí za výše uvedené potřeby. Duchovní zázemí nacházejí ve 
sboru „Milost z nebe“ – hezký a dobrý název. 



Navštívili jsme rodinu Adriana Paula Canonoye, jehož snem je stát se účetním. 
A také rodinu dívky jménem Pauline Lava s dvěma sestrami. Všechna děvčata dobře prospívají ve škole, ale 
rodina si nemůže dovolit financovat pro ně více, než max. střední školu. Otec je námezdní dělník, 
v současnosti nachází práci zejména na stavbách. 

Není snadné popisovat slovy nuzné podmínky života rodin, které navštěvujeme. Filipíny jsou zemí velkých 
sociálních rozdílů – zařadím níže také snímek z dálnice směrem k centru byznysu. Ostatně večer nás 
Floresovi vzali na nákupy do megaobchodu, proti němuž je liberecká Nisa pouhou vesnickou 
samoobsluhou.

Podívejme se tedy spíše na několik snímků z ulic a rodin.





Další, co mi silně zůstává v paměti, je pocit pokoje a radosti z rodin, které spoléhají na Boha a znají milost 
Ježíše Krista. Toto je téměř hmatatelné – všimnul jsem si toho dobře i loni v Nepálu – a také je cítit prostá 
vděčnost a radost z naší návštěvy. Problémem je samozřejmě, že jsme jaksi z jiného světa… je tu bariéra 
cizoty i studu – ale duchovní sounáležitost v Boží rodině láme i tuto bariéru. Také v rodině Pauline Lavy 
měli připravený moc milý uvítací plakát – podívejte:

Všude se zde vyskytuje podivuhodný dopravní prostředek na bázi jízdního kola – pedikab. Je prostředkem 
obživy chudých, jakési taxi. Jednou jsme jeho služeb využili a můžete se s námi podívat z kabiny pedikabu:

www.youtube.com/watch?v=dnbz_yz6uDA

Odpoledne míříme do oblasti Santa Rosa. Mezitím nás filipínští přátelé vzali na oběd do většího obchodního 
centra – hurá, jdeme do KFC. To nám je alespoň známé, jídlo z KFC je fajn a určitě bude i tady. Konečně si 
oddychneme od našeho dalšího úhlavního nepřítele na našich cestách ☺, kterým jsou příliš ostrá, kořeněná 
jídla. Na Srí Lance se někdy opravdu nedalo nic jíst. Objednali jsme si s Jarkem „Zingra“ a po 15 minutách 
čekání říká Jarek: a proč se tomu tady říká fastfood? Nestor pravil: „Dlouho sice čekáš, ale pak to rychle 
sníš.“ Tak nic jiného nám nezbývalo, protože po ochutnání filipínské verze KFC Zingra nám z pusy šlehaly 
plameny ☺. To jsem zvědavý, co tomu řekne žaludek! (Večer dodávám, že to zvládl.)

Setkání s rodinou pana Dona s dcerami Donou, Donitou Isagon (která je podporována z ČR) a Donelinou 
bylo dojemné. Opět ta pohoda uprostřed bídy – ve všech rodinách jsme se před odchodem modlili. Přestože 
otec vydělává jako řidič pronajatého tricyklu velmi málo, domácnost byla prostě vyzdobená a čistá.



Také v další rodině malého Siryla Basbase jsme zažili stejný dojem vděčnosti a radosti uprostřed chudoby.



Zamířili jsme do místní miniknihovny. Nestor Flores nám cestou vykládal, jak vznik miniknihoven výrazně 
pozvedl studijní výsledky dětí, které jsou zapojené do programů I.N. Network, takže velká řada z nich nyní 
dosahuje nejlepších výsledků mezi svými spolužáky. V miniknihovně jsme seděli nějakou chvíli a povídali 
si s třemi z podpořených dětí. Opět ta vděčnost ze strany rodičů, pokoj, který převyšuje lidský rozum. 

Malá Mariella Embodo žije s maminkou a bratrem v provizorním příbytku o rozměru 3x3 metrů poté, co 
jejich dům zničila voda (při záplavách v září 2009) tak, že ho nemohou obývat. Rodiče si velmi váží 
podpory pro studium svých dětí. Znovu a znovu nám to zdůrazňovali.



A ještě jedna věc – budeme přemýšlet o tom, co s tím můžeme udělat – všichni by byli moc rádi, kdyby měli 
fotografii a alespoň čas od času (jednou za rok?) dopis od svého dárce. Většina z navštívených toto nemá a 
přáli by si to. Chápeme je. Určitě tomu bude rozumět i většina dárců! (Slíbili jsme, že jim to povíme!)

Vracíme se zpět do střediska I.N. Network a cestou zastavujeme u kolejí. Ty jsou již delší dobu nevyužívané 
a tak kolem nich vyrostly chatrče. Od ledna se má ale provoz vlaků obnovit. Pořídili jsme několik fotografií. 



Máme zde také foto a video jednoho z nejpodivuhodnějších dopravních prostředků, jaké jsem kdy viděl. 



Je to celé sestavné jaksi „na koleně“ z jízdního kola a jednoduchých tyčí, ložisek, trámků. Podívejte se:

www.youtube.com/watch?v=mR0Wid_8qkQ

A ještě druhá tvář Filipín:

Navštívili jsme 3 rodiny v oblasti Balubad. Jejich domy jsou nebezpečně blízko řeky. Těžko k tomu něco 
dodat – budu vyprávět jejich příběhy tak, jak jsme je postupně vyslechli. 

Přicházíme do oblasti, kde lidem při záplavách v září 2009 nestačily často ani střechy k úniku před vodou. 
Když jsme se odsud vraceli, stavili jsme se na úřadě městské části, kde nás velmi srdečně přijal městský 
tajemník. Úředníci jsou z profese zdvořilí, takže jsem se snažil tvářit rovněž profesionálně zdvořile. 
Postupně bylo jasné, že pan Bal Obama není jen zdvořilý, nýbrž upřímně potěšený tím, že jsou tu lidé 
z I.N. Network, která je v jeho očích pro Balubad požehnáním z nebe ☺. Vyprávěl, že když přišly povodně, 
nikdo nic netušil, byl den jako dnes, ale náhle začalo pršet –to jsme tu zvyklí – jenže tentokrát hodně a 
hlavně to nepřestalo. Nikdo neměl zdání, co se sem řítí. Nikdo nevěděl, co si počít. Pan Obama s velkou 
vděčností hovořil o rychlé a trvalé pomoci, která sem začala okamžitě proudit a které jsme i my z ČR byli 
malou součástí. Moc ho mrzelo, že nám nemůže dát fotografie, které pořídili (ovšem už v té fázi povodní, 
kdy bylo nejhorší za nimi…), protože v hlavním sále úřadu právě probíhalo školení dobrovolníků pro 
krizové situace a jeho PC se používá (ještě večer jsem je od něj dostal, poslal je po někom na USB kartě). 
Viděli jsme asi 30 lidí za prosklenou stěnou, jak sleduje výklad. Mezi nimi byli také maminky tří dětí, 
podporovaných v programu Dálková adopce PLUS® (ne ale z ČR, ale z jiných zemí) a tyto se nám přišly 
představit a pozdravit nás…



Tak takové přijetí jsme tedy nečekali.
Nebyl tu ovšem právě starosta (tady říkají kapitán) městské části s cca 45 000 obyvateli. O to více nás 
překvapilo, když se pan Phillip Urrutie (čti uruša) objevil asi za hodinu v místnosti, kde I.N. Network 
provozuje počítačovou učebnu pro veřejnost, a strávil s námi dobře půlhodinu. Místního pastora Lito označil 
za jejich důležitého poradce s tím, že jim dává nejen rady, ale ukazuje především Boží vedení. Hm, nechtěli 
byste také takového starostu?

Zleva: pastor Lito, já, pan Urrutie, Jarek



A ještě abych Vám představil muže jménem Lito. Vypadá jako pouliční povaleč a pijan, kterým také byl, 
než uvěřil v Krista. 

Kamkoliv jsme přišli, Lito se zastavoval s lidmi a oni s potěšením pokřikovali: „Ááááá, pastor!“ Hm, to není 
špatné. Přímo v městské sportovní hale provozují 
nyní již 3 měsíce nedělní bohoslužby s asi 
200 lidmi – nic za to neplatí a město jim dává 
k disposici také ozvučení. Pastor Lito začal tuto 
práci před 3 lety s dvaceti rodiči, kteří znali 
I.N. Network díky podpoře dětí ve studiu. Jeho 
manželka Osie pracuje jako dobrovolná 
koordinátorka programu Dálková adopce PLUS®

a celou dobu nás doprovázela. Bylo vidět, že má 
přehled.

První zastávka naší cesty byla v místní 
miniknihovně. Je to krásná budova uprostřed 
bizarní čtvrti. 



Osie nám v horním patře knihovny ukazovala, kam sahala při loňské povodni voda… Začali jsme tušit, že 
jsme se ocitli na divném místě…

Někam sem patří v mém vyprávění velké poděkování četným dárcům, díky kterým jsme na pomoc těmto 
lidem a projektům získali 458 226 Kč. Z těchto prostředků se obnovila také střediska, jako je toto, které 
místní úředníci označují jako požehnání shůry…



Projděte se s námi čtvrtí, kde žijí rodiny uklizečů, řidičů jeepneyů, námezdních dělníků… Místní lidé se 
k nám chovali tak neuvěřitelně mile a přátelsky – při fotografování jsme si užili mnoho legrace. Obecně se 
dá říci, že Filipínci se rádi fotografují, zde ale o to více, že jsme byli doprovázeni lidmi z I.N. Network.





Na Youtube si můžete prohlédnout místní rozvody elektřiny a vychutnat kousek z atmosféry této čtvrti:
www.youtube.com/watch?v=7Rvg6E2WK5M

Rodiny podpořených dětí nás přijaly s láskou a i v jejich očích bylo znát upřímnou radost a vděk. To už 
známe, že? I zde měli přichystané pohoštění, které bylo zjevně nad jejich možnosti a bohužel i nad možnosti 
naše – omluvili jsme se oba, že my Evropané uvyklí jiným standardům nemůžeme riskovat – i s ohledem na 
moje nedávné potíže. Bylo to přijato se smíchem, zvláště když to naše průvodkyně Rebecca a Jamaima 
vzaly za nás a vypily džus na naše zdraví. 

Maminka dívky jménem Danie Ann Olvega vyprávěla (s neuvěřitelným pokojem…), že před vodou (v září 
2009) musely vylézt na střechu a i tam stály ještě ve vodě. Dva dny byly bez jídla. Dopisy od dárců jim 
sebrala povodeň a rády by dostaly další, hlavně foto…



V rodině dívky Jecelle Toledo museli vylézt na střechu vedlejšího domu, protože ta je vyšší. Nyní má 
Jecelle dopis svého dárce schovaný hodně vysoko – přinesla nám jej ukázat. 
Div jsme neupadli, když jsme se ptali maminky, zde i někdy dříve přišly nějaké povodně (žijí zde 6 let). 
„Ne, kdepááák!“ Za chvíli říká: „No, trochu vody tu už předtím taky bylo,“ a když jsme chtěli vědět více, 
ukázala rukou tak metr. Tak takhle se tu měří voda… v Balubadu, kde lidé čekali dva dny na střechách 
domů a kde se brodili blátem – prý až po prsa. 

Na kraji čtvrti je vyvýšenina. Dříve to tam prý bylo ploché a to, co vidíme, je val hlíny a odpadu, který sem 
lidé vyvezli po povodních. 



Odpoledne máme chviličku času na odpočinek. Tentokrát usnul jako dřevo můj kolega. Večer jsme strávili 
s Nestorem a Beth Floresovými, kteří řídí místní práci I.N. Network, asi dvě hodiny v rozhovoru o jejich 
projektech, finančních otázkách, fungování služby. Byly to cenné chvíle, zakončené upřímnou modlitbou.

Odpoledne jsme zažili bohoslužbu v hale a můžete se podívat, jak to vypadá, když začne na Filipínách silný 
déšť – pro bohoslužbu trochu problém: 
www.youtube.com/watch?v=2B9kgluofEQ

Uvidíte zde, jak Filipínci uctívají Boha zpěvem. Jarek i já jsme měli krátký pozdrav a nakonec kázal pastor 
Lito (v místním jazyku tagalog), Nestor nám sem tam shrnul, o čem káže (o rodinných hodnotách, prioritách 

v životě atd.).


