
Inzertní příloha Katolického týdeníku 18/2016 26. dubna – 2. května 2016

Léta běží a škola krásně roste

Most 
k  lepšímu 

životu

Hledáme
tisíc
Marií

A my máme radost, že škola roste ne-
jen jako stavba, ale hlavně že roste po-
čet jejích návštěvníků.

Díky migrační krizi se dnes více dis-
kutuje o tom, jak správně pomáhat li-
dem v těžkostech. Souhlasíme s ná-
zorem, že se to má dělat především 
v jejich zemích. Jsme rádi, že nám byla 
před 5 lety vnuknuta myšlenka pomo-
ci velmi chudým lidem právě u nich 
doma.

Dobře si uvědomujeme, že vzděla-
ný člověk se nenechá tak lehce mani-
pulovat ani vydírat, že nehledí jen na 
své zájmy, že dovede vnímat názory 
druhých a komunikovat s nimi, že se 
umí postavit k životu, že dovede po-
máhat druhým a být velice milosrd-
ný. 

Také si dobře uvědomujeme, že 
naši podporovatelé jsou vzdělaní lidé 
a nejen za to jim moc děkujeme!

A vše další o na-
šem snažení se do-
čtete na následují-
cích stránkách.

ANTONÍN 
NEKVINDA,

předseda Výkonné
rady PONS 21

JOSEF
SUCHÁR
je nejen
farářem 
v Neratově, 
ale také

členem Výkonné rady 
PONS 21. Ptali jsme se 
ho na to, jak bude
nadále podporovat
společné projekty.
A jak hodnotí štědrost
dárců?

  „Tisíce Marií“ způsobily, že od 
letošního června bude chodit do 
školy 358 žáků. Co pociťujete?
Především cítím radost a vděčnost vů-
či všem lidem, kteří se o to zasloužili. 
Je to pro mne další naplnění proroc-
kých slov archanděla Gabriela, která 

řekl Marii: „Neboť u Boha není nic ne-
možného!“

 Co se ještě musí stát, abyste
si mohl říci: „A je hotovo?“
Konec světa. Do té doby bude pořád 
co dělat.

 Jak bude dále pokračovat „most“ 
Mansapur – Pons – Neratov?
Pořád stejně. Budeme se snažit co 
nejvíc naslouchat a vnímat jejich po-
třeby a po dohodě s biskupy hledat 
možnosti, jak po tom našem „mostě“ 
přepravit co nejvíce pomoci. Věřím, že 
díky šlechetným dárcům jí bude dost 
na další zázraky.

 Domníváte se, že v Roce
milosrdenství budou někteří dárci
ještě štědřejší než dosud?
Nemusí být více štědří. Pro mne je už 
nynější štědrost nad rámec toho, co 
vyjadřuje slovo více. Jsem velmi vděč-
ný za nynější stav.

Přesto věřím, že do srdcí nás všech 
promlouvá Bůh a zázraky jeho milosr-
denství jsou krásné. Všichni jsme pře-
ce stvořeni jako živý obraz Boha, pro 
kterého není nic nemožné. Takže, kdo
ví? 

(nek)

Všem podporovatelům bychom přáli být v pozici fotografa.

Štědrost lidí je obrovská. Cítím radost a vděčnost

Přestávky milují děti po celém světě.

Když tisíc Marií daruje po tisíci ko-
runách, pomohou postavit novou 
školu pro chudé děti v Indii.

Když tisíc Marií poprosí své 
blízké o pomoc, pak jistě doplní-
me, co schází, a dostavíme celou 
školu. Škola již stojí. Díky vám, Ma-
riím, je symbolem naděje v nový 
život skoro čtyřem stovkám dětí.

Díky vám se tyto stovky dětí 
denně modlí za hodné lidi v da-
leké zemi, kteří se s nimi rozděli-
li o své peníze, za které si mohli 
pro sebe pořídit cokoliv, ale dali je 
jim na školu. Modlitby dětí a chu-
dých má Bůh před sebou na prv-
ním místě. Škola  sice již stojí, ale 
úvěr, který si sestry musely vzít na 
dokončení stavebních prací, ještě 
splacen není. Pomozte nám pro-
sím, vyplnit modlitby dětí i sester 
směřující k dokončení celého díla. 
Letošní rok je Rokem milosrden-
ství. Stále ze všech stran slyším 
výzvy, jak mají být lidé milosrdní 
a štědří ke všem v nouzi, až mám 
strach, že na to začneme být aler-
gičtí. Prosím, abyste v této záplavě 
možností, jak a komu pomoci, ne-
zapomněli na naši školu pro děti 
v Mansapuru. P. JOSEF SUCHÁR

1000 Marií
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Na krátký rozhovor
si našel čas i biskup
PETER MACHADO,
v jehož diecézi působíme.

 Podporu vzdělávání nazýváte 
„vzdělávací revolucí“ v Indii. Mů-
žete nám tento termín objasnit?
Vzdělávání dětí je nyní v Indii povin-
né a vláda se ho snaží podporovat. 
Privátní školy jsou na mnohem vyšší 
úrovni a rodiče jim dávají přednost. 
Dobrá výuka angličtiny je měřítkem 
úspěšnosti školy. Angličtina oteví-
rá brány k lepším učebnicím, vyšším 
studiím, k IT oborům, ale i k lepšímu 
obecnému přehledu. Pomáhá odstra-
ňovat sociální nerovnosti a kastovní 
systém. Jsem pevně přesvědčen, že 
vzdělaná mládež změní Indii!

 Jaké jsou hlavní znaky pro 
školy, které provozujete?
Hlavním znakem je základní přístup 
k dětem – každé dítě je jedinečné a po-
třebuje dostat šanci rozvinout svoje 
dovednosti. K tomu vedeme naše uči-
tele. Dále se naše školy vyznačují ran-
ními shromážděními všech žáků, uni-
formami, kresbami na stěnách tříd, 

zajištěním obědů pro děti z velké dálky, 
oslavami významných svátků hlavních 
náboženství, pracovním vyučováním, 
pořádáním mimoškolních programů 
pro děti, všeobecným tlakem na osob-
ní hygienu a společenské chování.

 Evropa řeší migrační krizi. Jakou 
formu humanitární pomoci byste
lidem v Evropě doporučoval?
Podporovat v méně rozvinutých ze-
mích na prvním místě vzdělání, pak 

potravinovou pomoc a bydlení. Vzdě-
lání posiluje novou generaci a dává 
možnost nezávislosti a soběstačnosti. 
Potravinová pomoc a bydlení zlepšují 
životní podmínky a snižují onemocně-
ní lidí. Vzdělaní a zdraví mladí lidé pak 
mohou pracovat na zlepšování život-
ních podmínek, nevyhledávají konflik-
ty a dovedou se o sebe postarat. 

Jsem velmi vděčný za pomoc chu-
dým dětem v mé diecézi, dárcům dě-
kuji a vyprošuji Boží požehnání. (nek)

Vzdělaná mládež mění celou Indii

Na stavbu 
a provoz
školy dohlíží 
i provinciál-
ka kongrega-
ce Panny

Marie, Královny apoštolů, 
sestra Zeena D. Souza.

 Jaké jsou novinky z výstavby
a provozu školy?
Stavební firma chce stihnout všechny 
stavební práce do června, než přijdou 
monzunové deště a začne nový školní 
rok. Studenti měli velmi dobré výsled-
ky v uplynulém školním roce a v na-
šem regionu je již nyní škola považo-
vána za nejlepší. 

Je to dáno do velké míry i přístu-
pem našich učitelů ke studentům, 
zvláště k těm, kterým učení moc ne-
jde. A samozřejmě i vlivem mých spo-
lusester na výuku i mimoškolní akti-
vity. Tato činnost se projevuje i velmi 
pozitivně na celém životě vesnice. Dě-
ti zůstávají doma, pomáhají rodičům 
a roste zájem rodin z okolí o přestě-
hování do naší vesnice.

 Z čeho máte největší radost?
Naše kongragace je velmi ráda, že 
může provozovat školu sv. Josefa 
v Mansapuru. Máme velký sen o roz-
voji vesnic, kde působíme. Stále více 
dětí může naplňovat své základní lid-
ské právo na vzdělání. 

Zvláště u dívek je tato skutečnost 
velkým přínosem, protože díky vzdě-
lání se zvedá jejich společenské po-
stavení. To je základem přeměny ves-
nic, kde se dosud uplatňuje kastovní 
systém, na vesnice s budoucností pro 
mladé lidi bez rozdílu pohlaví. Vzdě-
laní lidé i lépe nacházejí práci, a tak 
mohou líp pečovat o své rodiny. V té-
to činnosti cítíme Boží požehnání a to 
nás činí šťastnými.

 Co je třeba ještě pro školu udělat?
Je ji potřeba ještě dostavět (poslední 
patro) a pak splatit všechny závazky 
vůči stavební firmě. To bude ještě vel-
mi těžký úkol, při kterém se můžeme 
spolehnout jen na milosrdná srdce 
dárců. Školu provozovat umíme, ale 
bez pomoci PONS 21 a lidí z České re-
publiky bychom ji nikdy nevybudova-
ly. Mockrát děkujeme za všechny dary 
a prosíme o pomoc při dokončení ško-
ly. Bůh vám žehnej!
 (nek)

Indii nedáv-
no navštívil 
i královéhra-
decký biskup 
JAN VOKÁL. 
Jak na něj 

návštěva zapůsobila?

 Viděl jste někde horší pod-
mínky pro život a vzdělání 
než v oblasti Mansapuru?
V lednu jsem navštívil Kalkatu, jednu 
z největších indických metropolí. Bída 
je i tam velmi silná, skličující. V tom-
to ohromném městě jsou navíc pod-
mínky zhoršené neuvěřitelně silným 
smogem, přes který není téměř vidět, 
a především obrovskou hustotou za-
lidnění. V Kalkatě žije na jednom čtve-
rečním kilometru téměř 30 tisíc lidí, 
v takové situaci pochopitelně není 
možné, aby například všichni pracova-
li, chodili do školy nebo se jim dosta-
lo adekvátní lékařské péče. Mnoho lidí 
žije přímo na ulici, nebo ještě hůře – 
na rušné silnici. Tamní veřejné nemoc-
nice jsou pro Evropana místy hrůzy.

 Hodně se mluví o migrační
krizi. Týká se i Indie?
Nezaznamenal jsem, že by se nyněj-
ší migrační krize nějak významně do-
týkala Indie. Do budoucna však tako-
vé prognózy jsou – právě v souvislosti 
s přelidněním. Obyvatel Indie rok od 
roku přibývá, brzy pravděpodobně 
předežene i Čínu a skutečně existu-
jí odhady, že z přelidněných zemí se 
část lidí bude chtít v určitou chvíli stě-
hovat do jiných, daleko méně zalidně-
ných částí světa. I s takovouto migrací 
by pochopitelně bylo spojeno nemálo 
problémů a jistě by zhoršila humani-
tární situaci ve světě.

 V naší zemi je vidět strach z mig-
rantů a jejich náboženství. Co dopo-
ručujete proti tomu strachu dělat?
Jasnou odpovědí je evangelium. Ví-
me, jak se Kristus choval k cizincům, 
k jinověrcům, k chudým, k lidem na 
okraji společnosti. V tehdejší době 
přitom platila mnohem striktnější pra-
vidla než dnes – se samařskou ženou, 
s níž v Janově evangeliu Ježíš hovořil 
u studny, by se podle vžitých zvyků 
neměl ani bavit. Podobně to vidíme 
i v dalších případech. Právě postava 
cizince se velmi často objevuje v Je-
žíšových podobenstvích jako příklad 

člověka, o kterého se spravedlivý člo-
věk bez zaváhání postará. Samozřej-
mě – názory na to, jak konkrétně situa-
ci migrantů řešit a jak jim pomáhat co 
nejúčinněji, se liší a tato diskuse, je-li 
vedena dobrým úmyslem, je správná 
a potřebná. Laik by v ní měl naslou-
chat odborníkům. Například otázka, 
jak účinně by Evropané mohli pomá-
hat v zemích, odkud běženci pocháze-
jí, aby nemuseli opouštět svoje domo-
vy, stojí stále poněkud stranou. Jestliže 
zůstaneme věrni Kristu, své víře, pak 
nemáme žádný důvod obávat se ji-
ných náboženství.

 Papež zve mladé lidi do Krakova.
Kam byste vy pozval naše indické
žáky ve vaší diecézi?
Kromě katedrály Svatého Ducha, kte-
rá je matkou chrámů a duchovním 
centrem celé diecéze, máme mno-
ho velmi krásných poutních míst. Za 
všechny bych chtěl jmenovat napří-
klad Chlumek u Luže, Králíky nebo 
Neratov, který je zároveň jakýmsi cha-
ritním centrem naší diecéze a ukáz-
kovým příkladem, jak účinně mohou 
v mnoha životních situacích pomáhat 
skutky křesťanské lásky, pokud je pro-
vází láska k lidem, organizační nadání 
a pastorační píle. (nek)

Naše škola 
je nejlepší 
v regionu

Jasnou odpovědí je evangelium

Ani vzdálenost 8000 km nebrání biskupům ve spolupráci.
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Jedním z členů Výkonné-
ho výboru PONS 21 je 
i KAREL KRATOCHVIL. 
Na stavbu školy dohlížel
přímo na místě – v indic-
kém Mansapuru.

 Co tě přivedlo k myšlence
pomáhat v Indii a proč zrovna tam? 
Na mé soukromé pouti na horu Zvir na 
východním Slovensku jsem prosil P. M. 
Litmanovskou, se kterou mě seznámil 
kamarád Tonda, o radu a pomoc. Po 
padesátce jsem totiž přemýšlel, co mů-
žu ještě dělat užitečného pro lidi, když 
už děti odrostly, politika mě už nenapl-
ňovala a já cítil, že můžu být ještě ně-
jak užitečný. Asi měsíc po návratu se 
mě zeptali kamarádi Josef a Tonda, zda 
nechci s nimi do Indie. Aniž jsem o In-
dii něco věděl, okamžitě jsem souhlasil, 
což mě samotného velmi překvapilo.

 Nedílnou součástí vaší práce se
staly také samotné cesty do Indie,
vzpomeneš si ještě na dojmy ze své
první cesty?
„Incredible India“ (úžasná Indie – re-
klamní slogan tamní vlády – pozn. 
red.)! Směs vůní, kouře, tepla, barev 
a obrovské zářivé oči tamních dětí. 
Tuto zemi a lidi v ní jsem si hned za-
miloval.

 Jaký byl váš prvotní cíl a jaká oče-
kávání? 
Kamarád Josef Suchár se již v Indii 
angažoval, navázal kontakty s kato-
lickým biskupem Petrem Machadem 
a jeho spolupracovníky, pomohl se-
hnat peníze a také jeho zásluhou tam 
postavili kostel sv. Josefa.

Chtěli jsme s nějakou pomocí po-
kračovat a oni si sami vybrali školu. 
Myslíme si, že je lepší jim pomáhat 
u nich doma, aby nemuseli odcházet 
do cizích zemí. Očekávali jsme, že bu-
dou stavět malou školu pro potřeby 
vesnice a blízkého okolí. Nakonec se 
buduje s naším souhlasem velká škola, 
která splňuje požadavky na pokračová-
ní dalšího studia absolventů této školy.

 Proč jste se rozhodli zrovna pro
školu a ne třeba pro nemocnici nebo
sirotčinec?
Pro stavbu školy jsme se rozhodli pro-
to, že si to přáli sami Indové. Zní to 
pro naše mladé lidi možná legračně, 
ale oni prahnou po vzdělání. Vědí, že 
bez něj nemají v životě šanci. V Indii je 
až polovina lidí bez vzdělání.

 V jakém stavu je projekt nyní? 
Biskup Machado za naší účasti posvě-
til základní kámen na jaře 2012. Stav-
ba školy začala v roce 2013 a o rok 
později se již během stavby otevře-
ly první dvě třídy, v r. 2015 další dvě 

a nyní bude do školy chodit 358 dětí. 
Po dokončení bude školu navštěvovat 
500 dětí.

Důležité pro nás je, že je zajištěn 
provoz školy do budoucna. Biskup 
Machado pověřil vedením a provo-
zem školy sestry z kongregace Panny 
Marie, Královny apoštolů, u kterých je 
záruka nejen kvality, ale také zajištěna 
udržitelnost celého projektu.

 V záplavě různých sbírek a dob-
ročinných projektů je jistě stá-
le větší problém získávat finanč-
ní prostředky. Na jaké způsoby 
oslovení dárců se spoléháte?
Spoléháme především na vyhláše-
ní sbírky „Hledáme tisíc Marii“ v pří-
lohách Katolického týdeníku, na klub 
přátel a osobní oslovování firem a dár-
ců. Také jsme rozjeli půjčovnu zdra-
votních pomůcek (www.anpora.cz), 
která nám pomáhá získávat prostřed-
ky na stavbu školy.

 A jaké byly reakce ve vesnici 
a v jejím bezprostředním okolí?
Při našich návštěvách nás celé rodiny 
z vesnice Mansapur a okolí obřadně 
vítají a všichni chtějí, abychom je na-
vštívili v jejich domečcích. I bez toho 
je ale dosah vzniku školy pro celé okolí 
obrovský. Do vesnice je například při-
slíbena nová elektropřípojka a v oko-
lí školy vznikají nové domky. Zájem 
o studium mnohonásobně překračuje 
kapacitu školy.

 Jak jste konkrétně postupovali,
abyste zajistili co největší transpa-
rentnost a zároveň maximální
využití získaných financí a kolik
se vlastně již podařilo vybrat?
Založili jsme transparentní sbírko-
vý účet, který každoročně kontroluje 
krajský úřad a je z něj možné zasílat 
peníze do zahraničí. Garantujeme, že 
všechny získané peníze z darů a sbí-
rek jdou beze zbytku na školu. Provoz 

spolku a cesty do Indie si proto hra-
díme sami.

Také na našem webu pravidelně in-
formujeme o průběhu stavby, naší čin-
nosti a výši částek zaslaných do Indie. 
Díky štědrým dárcům se ke konci roku 
2015 podařilo vybrat 3 249 152 Kč.

 Projekt školy se již blíží k úspěšné-
mu završení. Jaké plány má
vaše sdružení do budoucna?
Budou se týkat opět Indie?
Protože se nám Indie a Indové dostali 
pod kůži, chceme po dokončení školy 
v budoucnu pokračovat v projektech 
pomoci v Indii. 

 Pracujete nějak i se zájemci
o problematiku pomoci v Indii 
i v České republice? Třeba v rámci
osvěty, besedy či dobrovolnictví?
Pořádáme pro zájemce besedy s pro-
mítáním fotek. Velkou radost máme, 
že zájem o tyto besedy mají také zá-
kladní školy. Je důležité, aby se dě-
ti z naší bohaté země dozvěděly, že 
i ony mohou pomáhat v daleké zemi 
chudým vrstevníkům. Třeba tím, že 
společně sponzorují v rámci projek-
tu Adopce na dálku nějakého školá-
ka. Mohou například přispívat ze své-
ho kapesného nebo přesvědčit rodiče.

 Mohl bys uvést jednu věc,
která v souvislosti s vaším půso-
bením v Indii nejvíc ovlivnila tvůj 
život nebo tě nejvíce zasáhla?
Matka Tereza, které si osobně nesmír-
ně vážím, je v miliardové Indii velice 
uctívána a brzy bude svatořečena. 
Ona při nějaké příležitosti řekla: naše 
pomoc je jako kapka v moři, ale bez té 
kapky by bylo moře chudší – to mě asi 
nejvíc ovlivnilo.  TOMÁŠ VALEŠ

Pomáháme tak, jak si to přáli sami Indové

Kněz Maxim se má na pokyn pana biskupa naučit česky. Našel nejlepší učitele. 

Karel Kratochvil si užívá překvapivou a nezapomenutelnou uvítací ceremonii vesničanů. Incredible India!
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KRISTÝNA
STEJSKALOVÁ znala
Indii z fotek a vyprávění. 
Osobní zkušenost na ni 
ale zapůsobila
mnohem silněji. 

 Jak hodnotíte vaši stáž v Indii?
Byla to zkušenost k nezaplacení! Jsem 
za ni hodně vděčná, protože tady 
v Evropě, kde máme všeho dostatek, 
si pořád stěžujeme a nejsme spoko-
jení. Pořád vzpomínám na ty šťast-
né tváře lidí, kteří neměli tolik, co my, 
a přesto si nestěžovali na nic. Brali ži-
vot, jaký byl.

Zároveň mi moje indická zkušenost 
dala hodně i do mé pedagogické pra-
xe. Zkušenosti z indických škol – školy, 
základní a střední, jsou úplně jiné než 
ty u nás. Musela jsem se hodně rych-
le učit. Ze začátku to byl šok a překo-
návání sebe samé, ale o to víc si toho 
cením.

 Můžete porovnat největší
rozdíly ve výuce proti našim
školám?
Děti sedí ve škole od 9 do 4 pouze se 
dvěma přestávkami na jídlo. Množ-
ství žáků v jedné třídě pro mě bylo ta-
ky překvapující – 50 až 80 na jednoho 
učitele. Díky skvělé kázni se ale v tako-

vémto prostředí dá učit. Učitel je tam 
chápán jako člověk, který může žá-
kům otevřít cestu k lepší budoucnosti, 
a proto je toto povolání prestižní. Dě-
ti si opravdu váží možnosti chodit do 
kvalitní školy.

 Jak na vás působily životní
podmínky vašich žáků?
Ze začátku krutě – holky na interná-
tu měly jednu kovovou postel a jednu 
krabici pod oknem na svoje věci. Ro-
diče za nimi mohli jen jednou za mě-

síc. Ale jsou tak zvyklí a nepřišlo jim to 
divné, pro vzdělání jsou ochotné obě-
tovat hodně. Proto vidím velký smysl 
v této formě pomoci. Líbilo se mi, že 
dost často něco slavili – národní, ná-
boženské svátky. Děti měly pořád na 
co se těšit a ty oslavy je pojily dohro-
mady. Ať už v rodinách, ve školách ne-
bo ve farnostech.

 S jakými kulturními a jinými
rozdíly jste byla konfrontována?
Těch rozdílů jsem sama vnímala dost 
a holky na internátu taky. Už jen bar-
va mé pleti pro ně byla atraktivní, a tak 
mi často mačkaly ruce a zkoumaly, jak 
mění barvu do červena. Také jídlo by-
lo hodně jiné, mnohem ostřejší. Do-
konce měli i bonbony s příchutí chilli! 
Když šel zrovna proud, mohla jsem si 
vyfénovat vlasy – holky snad poprvé 
v životě viděly fén. Na konci pobytu 
mě přemlouvaly, ať tam zůstanu, od-
pověděla jsem, že nemůžu, že na mě 
už doma čeká celá rodina, a holky se 
divily: „To musíš být pořád u mamin-
ky?!“ Ony jsou zvyklé žít na internátu 
odmalička.

 Doporučila byste takovou 
praxi vašim vrstevníkům?
Určitě! Bylo to hodně i o poznávání 
sebe samé, na co mám, na co nemám. 
Ale myslím, že takováto zkušenost 
změní člověku pohled na svět aspoň 
v něčem a ty zážitky už mu nikdo ne-
vezme.

(nek)

Královéhradecká
diecézní charita
podpořila stavbu školy 
částkou čtyři sta tisíc
korun – z výnosu
Tříkrálové sbírky.
Dcera ředitele se
pak vypravila do Indie
jako dobrovolnice.

„Škola je v Mansapuru velmi potřeb-
ná nejen pro vesnici samotnou, ale 
i pro široké okolí a pan biskup Macha-
do je pro nás zárukou, že vše poběží, 
jak má,“ popisuje ředitel královéhra-
decké charity Jiří Stejskal a přidává 
osobní pohled: „Museli byste vidět 
oči a úsměvy dětí, které se (na rozdíl 
od našich dětí) na vyučování v novém 
opravdu těší.“ Jeho dcera Kristýna mi-
nulé léto pomáhala jako dobrovolnice 

s výukou na školách v diecézi biskupa 
Machada. 

„Trochu jsem se o ni bál. Ale vě-
děl jsem, že pokud v pořádku dole-
tí, že tam už se o ni postarají. Bydlela 
na internátě, staraly se o ni sestřičky 
a celá farnost, myslím, že její bezpečí 
bylo vyšší než tady u nás,“ připojuje 
ředitel, který takovou zkušenost vel-
mi doporučuje i dalším starostlivým
rodičům. 

„Vidím, jak ji ta zkušenost změnila. 
Co mě pobavilo – po svých cestách do 
Indie jsem holkám vždycky promítal 
fotky a vyprávěl, co jsme zažili, o dě-
tech, školách, těžkých životních pod-
mínkách. A najednou Kristýnka přije-
la s očima navrch hlavy, jak těžký život 
tam mají lidi a děti, s nimiž na inter-
nátě žila. Jako kdyby si nic z toho, co 
jsem vyprávěl, nepamatovala. Prostě 
není nad osobní zkušenost. Chce to 
taky trochu odvahy, přizpůsobivosti 
a kreativity, protože byť měla řadu vě-
cí připravených, musela se hodně při-
způsobovat realitě,“ dodává Jiří Stej-
skal.

(red)

Ředitel charity: Chce to i trochu odvahy

Být učitelem je v Indii prestižní povolání

Děti se rády fotí i s řediteli charity.

Kristýna Stejskalová ještě před testováním od indických dětí.
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Školu bude od letošního června navštěvovat už 358 
dětí, přestože stavba ještě není dokončena. Je to dáno 
tím, že indické státní úřady mohou takový provoz ško-
ly povolit a v našem případě to pod tlakem místních 
politiků, rodičů a řádových sester udělaly. Chceme 
se s vámi podělit o radost z toho, jak škola postupně 
rostla – díky dárcům a neúnavné práci a vytrvalostí 
řádových sester Panny Marie, Královny apoštolů.

Jak postupně rostla škola v Mansapuru

Ani období dešťů nemůže zastavit stavební práce. Zvláště, když se jich
mohou účastnit i ženy z vesnice, a tak dostávat každodenní mzdu.
Kromě užitečné práce tak získají i peníze, které jim pomohou postarat
se o svou rodinu a nakoupit vše potřebné.

Dům sester Panny Marie, Královny apoštolů, je na stejném pozemku jako
škola, a tak dohlížejí na stavební práce doslova dnem a nocí. A protože
vědí, že k lidskému konání je nutné Boží požehnání, „jistí“ celé dílo
svými přímluvami u Nejvyššího stavitele.

Následující rok se podařilo sehnat první peníze na stavbu a ta mohla
být zahájena. Takže místní mladík mohl sledovat stavebního dělníka, jak se
vyznačují základy, a pak položit i základy své lepší fyzické kondici.

A tak následně po posvěcení kostela byl posvěcen otci biskupy Vokálem
a Machadem základní kámen školy a hlavní starost o dílo svěřena řádovým
sestrám Panny Marie, Královny apoštolů, a PONS 21.

V květnu 2012 byl v Mansapuru posvěcen nový kostel sv. Josefa. Mohlo se
tak stát díky mimořádné sbírce „Hledáme 1000 Josefů“, kterou zorganizovala
královéhradecká charita na základě popudu P. Josefa Suchára. A už při do-
stavbě kostela přišli místní s prosbou o podporu při vybudování školy.
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Jak postupně rostla škola v Mansapuru

Základy jsou hotovy, slunce svítí, dřeva z džungle je také dost, sbírka
„Hledáme 1000 Marií“ jich našla dostatek – může se jít do pater. Platí tu
indické stavební normy a bezpečnost práce je hlavně zajištěna
modlitbami sester.

Je rok 2014 a už se rýsuje celá stavba. Po dostavění celkové hrubé konstrukce
se může začít s budováním jednotlivých pater a postupným zaplňováním
dětmi, které se do školy opravdu těší (což pro některé členy PONS 21 je 
nepochopitelné dodnes…). Ovšem ještě musí být hotova jedna věc…

Je červen 2014, v přízemí se na fotografa usmívají nejmenší žáčci a těší se
z toho, že mohou chodit do nové místní školy, která je křesťanská, a tedy má 
vysokou úroveň vzdělávání. A protože se vzdělává bez rozdílu náboženství, 
pohlaví a kast, tak je škola dobře přijata i majoritní hinduistickou společností.

Materiálem pro stavbu je hlavně beton, cihly, železné dráty. Základy a nosné
zdi musí být velmi kvalitní, aby v období dešťů a následných veder unesly nejen
všechny otřesy a další záludnosti počasí, ale především i dovednosti
velmi živých žáčků.

... a to jsou toalety, které jsou v Indii stavěny vedle škol. Jsou trochu jinak
pojaté než v našich poměrech, ale to hlavní splňují a také učí děti
hygieně, která je ve většině indických vesnic na velmi nízké úrovni
(řečeno velmi diplomaticky).

Ve vyšších patrech školy stále probíhají další a další práce. Místní ženy
jsou velmi zručné, a tak jsou zaměstnány nejen na nošení stavebních
materiálů, prosívání písku, natírání rámů a dveří, ale také při pracích
na mnoha vnitřních prostorech.
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Jak postupně rostla škola v Mansapuru

Je rok 2015 a do školy přibyly další děti. Režim školy začíná být „klasický“.
Každé ráno žáky čeká nástup před školou, krátký ranní program, krátká
modlitba. Za malou chvíli už je ve třídách soustředěné ticho, které
dynamicky střídá hluk přestávek.

Je duben 2016 a další patro školy už je připraveno na používání. Ve škole
nemusí být topení nebo skleněná okna, ale uklizeno musí být dokonale.
Je to z toho důvodu, aby všichni žáci mohli sedět i na zemi kdekoliv
a kdykoliv, jak je v Indii zvykem.

1. června se všechny dobudované třídy zaplní dětmi, pro které je možnost
navštěvovat školu v místě bydliště požehnáním. A ony jsou si toho přes svůj 
věk vědomy a každý den ráno děkují za tu možnost a modlí
se za všechny, kdo jim to umožnili. A nevadí jim v tom žádné rozdílnosti.

Děti se rády fotí, zvláště když fotky dělají „divní“ lidé z nějaké vzdálené
Evropy. Jejich školní uniformy jsou pozůstakem britské vlády v Indii
a umožňují nedělat rozdíly mezi dětmi. Nejen to bychom si mohli
vzít do našich škol jako zajímavý vzor.

V Indii jsou v dubnu a květnu prázdniny, a tak se mohou dokončovat
některé práce bez „všudypřítomné pomoci“ zvědavých žáků. Zvenku se škola
ještě natře a už bude hotová. Uvnitř ještě zbývají práce na posledním patře
a také bude třeba se postupně vypořádat s úvěrem u stavební firmy.

Doufáme, že i z těchto fotografií je patrno,
že finanční dary opravdu putují k sestrám
do Mansapuru a ty za ně stavějí
tolik potřebnou školu. Provoz školy
je už hrazen z příjmů sester a není závislý
na podpoře od dárců ze zahraničí.
Musí se ještě dokončit poslední patro školy
a ještě několik let potrvá doplacení všech
půjček na její výstavbu. Ale to hlavní již bude plnit!
A my doufáme, že pomoc „Marií“
neustane do ukončení celého projektu.

Snímky a text PONS 21
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Někteří klienti Sdružení 
Neratov se v rámci pro-
gramu Adopce na dálku 
rozhodli podporovat 
žáky školy v Mansapuru.

1. Proč jste se rozhodl/a
podporovat školáky v Indii?

2. Co byste jim popřál/a do života?

Eva Koďousková
1. Protože z vlast-
ní zkušenosti vím, 
že když pomůžu 
druhým, dělám 
správnou věc. Sa-
ma nevím, kdy bu-
du potřebovat po-
moc i já.

2. Popřála bych jim, aby si jednou 
mohli říct, že něco dokázali. Aby se 
mohli vyučit a vstoupit do života jako 
lidé, které druzí potřebují.

Danuše Věžníková
1. Pomáhám jim 
proto, aby se moh-
ly vzdělávat a spl-
nit si  svá přání 
a své sny. Už dáv-
no jsem chtěla po-
máhat druhým li-
dem. Neumím být 

lhostejná k trpícím a k těm, kteří to po-
třebují.

2. Popřála bych dětem v Indii, aby 
měly mír, a hlavně aby nemusely hla-

dovět a nežily v bídě. Přeji jim, aby 
mohly žít tak jako děti u nás.

Martin Nikel
1. Dobré je to pro-
to, aby mohli cho-
dit do školy a něco 
naučili.

2. Přál bych dě-
tem v Indii, aby ne-
musely hladovět 
a nežily v bídě. Aby 

se jim dařilo a mohly vyrůstat v rodině.

Děkujeme vám.

Mansapurští školáci 
a Výkonná rada PONS 21

�  Podpořte sbírku 
„Hledáme 1 000 Marií“ 
finančním darem na účet 
258254075/0300.

�  Sbírka je určena nejen pro Ma-
rie a můžete ji podpořit jakouko-
liv částkou podle svých možností.

�  Rádi vám na požádání vystavíme 
potvrzení o daru.

�  Staňte se členem Klubu přátel 
PONS 21 a pravidelně měsíčně 
přispívejte částkou 50 Kč a více. 
Podporovat nás a naše přátele 
v Indii můžete i dalšími možnými 
způsoby. 

  Více na našich webových stránkách.
�  Všem laskavým dárcům děkujeme.

JAK 
MŮŽETE 

POMOCI?

INFORMACE A KONTAKT:
E-mail: pons21@email.cz, mobil: 724 643 102, 603 558 260, 

adresa: PONS 21, o. s., Chodská 489/1, 602 00 Brno.
www.pons21.cz

ČIKO BRNO 
MIROSLAV HONZÁK

Čištění kanalizace a odpadů |
havarijní služba – instalatéři |

 | průtočníci |

NONSTOP
KONTAKT: 
Blažkova 15/3, 638 00 Brno 38
Mobil Vodafone: 775 383 383
Mobil O2: 724 127 778
E-mail: cikobrno@c-box.cz

LAMAR Trading, s. r. o.

Provádění staveb, jejich změn a od-
straňování. Nabízíme zemní práce, 
zakládání, svislé a vodorovné kon-
strukce pozemních staveb a mono-
litické stropy. Na prvním místě je 
u nás spokojenost zákazníka.

Adresa: Horníkova 2059/2 
628 00 Brno-Líšeň 
Jihomoravský kraj 
okres Brno-město
Mobil: +420 777 899 831
E-mail: kozubik@lamartrading.cz

Ač sami handicapovaní, pomáhají druhým

PŮJČUJEME V BRNĚ A OKOLÍ ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY:

• lůžka elektrická polohovací;

• antidekubitní matrace s kompresorem;

• invalidní vozík – mechanický;

• ostatní dle dohody.

NABÍZÍME K PRODEJI:
• antidekubitní matrace s kompresorem;

• Lůžka elektrická polohovací.

PROVÁDÍME VÝKUP ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
Kontaktujte nás na tel. 775 948 955, 515 548 566

www.anpora.cz
Rozvoz a montáž: PO–PÁ 9.00–19.00 hod.
Pomůcky půjčujeme na základě sepsání smlouvy.
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