7. února 2009
1.

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v malých skupinách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

Uvádí / Kučera D.
Společná píseň č. 221
Sborová oznámení
Společná píseň č. 216
Přímluvná modlitba / Haluzová H.
Vzpomínka na s. Kubíkovou / Jonczy R.
Sborová píseň - „Dobrořeč duše má“ / G.F. Handel
Čtení z bible – Jan 11,17-25 / Kloudová K.
Modlitba / Sokol D.
Kázání – Jonczy R.
„Jak se stát nesmrtelným?“

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží náš kazatel Radek Jonczy. Ihned po skončení
dopolední bohoslužby proběhne krátké sborové shromáždění. Prosíme členy našeho sboru o
účast.

2.

Sboroví zpěváci se sejdou po členském k nácviku písní.

3.

Dnes máte možnost odevzdat mimořádné dary na potřeby AWR rádia.

4.

Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a
dnes bude kázat bratr Hampacher. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.

5.

U naší sestry Marušky K. si můžete zakoupit nový Advent a publikaci "Boží stopy na cestě
církve" od Jiřího Drejnara.

6.

Zítra v neděli 8. února se v Jizerských horách uskuteční 7. ročník Běhu Járy Krále. Všichni lyžaři
a lyžařky jsou srdečně zváni. Začátek akce je v 10,00 a bližší informace s mapkou naleznete ve
zpravodaji.

7.

Výbor sboru se sejde k mimořádnému jednání v pondělí 9. února v 18,30 Nad Petruskou.

8.

Příští sobotu nám Božím slovem dopoledne poslouží bratr Vladimír Král.

9.

Nadační fond „Umění doprovázet“ a sbor Praha – Smíchov Vás zvou v rámci projektu " Dveře
dokořán" na benefiční koncert, který se uskuteční příští sobotu 14. února v 17,00 na Smíchově.
Vystoupí zde houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a klavíristka Markéta Cibulková. Pozvánku
naleznete ve zpravodaji.

10. Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc prosinec navýšila o 105 000,- Kč, celková částka
tedy činí 4 052 723,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187
136 9/0800, variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat na sborový účet a rádi
byste finančně přispět na rekonstrukci, můžete tak učinit do označené obálky, kterou vhodíte do
kasičky určené na desátky. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme Vás, abyste pamatovali na
to, že by náš sbor měl na rekonstrukci přispět částkou 5 000 000,- Kč. Aktuální fotky z
rekonstrukce si můžete prohlédnout na stránkách sboru na adrese: www.sborvinohrady.cz.
11. Minulou sobotu činily dary na sbor 9 626,- Kč a na misii 1 126,- Kč. Ochotným dárcům děkujeme.

Hudební ztišení – Petřvalský L.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 234
Závěrečná modlitba / Jonczy R.
Společná píseň č. 280

12:00 hod.
14:00 hod.
15:30 hod.

Sborové shromáždění
Odpolední bohoslužba, kázání – Jonzcy R.
Modlitební chvíle

12. Vstupní dveře do budovy ECM z ulice Malá Štěpánská jsou již opraveny a funkční prosím,
abyste v rámci dohody mezi sborem Praha Vinohrady a místním sborem ECM dále používali pro
příchod a odchod z budovy pouze vstup z ulice Malá Štěpánská.
13. Pokud někdo z vás nalezl v sobotu 17/1/2009 v sále modlitebny sešit velikosti A4 s názvem
"Životní problémy očima křesťanů", nechť ho prosím odevzdá u správce sboru, sešit je učební
pomůckou sobotní školy.

"Prosíme účastníky bohoslužby, aby zachovali během jejího průběhu i při hudebních přednesech
důstojný klid a zůstali na svých místech. Tento klid bychom měli využít i při závěrečných tónech
varhan k přemýšlení o tom, co jsme slyšeli. Vstáváme z místa až po samotném ukončení.
Děkujeme za pochopení, že osobní věci si vyřizujeme mimo modlitebnu, ne během bohoslužeb."
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Vážení členové sboru,
přináším vám nové informace týkající se postupu stavebních prací rekonstrukce sboru CASD Praha
Vinohrady a domu Londýnská 30
pro větší přehlednost textu vám doporučuji sledovat postup prací na nových fotografiích s daty
20081220, 20090110 a 20090128 uložených tento týden na webové stránky sboru
každá fotografie je opatřena datem jejího pořízení a průvodním komentářem
dům 1.PP, 2.NP - 6.NP
jsou dokončeny všechny zděné a sádrokartonové příčky jednotlivých místností
ve všech místnostech bytů a kanceláří jsou již hotové podlahy a nataženy rozvody silnoproudu,
slaboproudu a topení
jednotlivé koupelny, toalety a kuchyně mají hotové přípravy pro připojení vody a odpadu
dokončují se úpravy vnější podoby lodžií jednotlivých podlaží
postupně se betonuje výtahová šachta - dnes se již vyzdívá její poslední 6. podlaží
ve sklepních prostorách domu jsou již hotové podlahy, staví se příčky místností vzduchotechniky a
kotelny
sbor:
v bytě kazatele ve 3.NP jsou osazené všechny sádrokartonové příčky
v bytě jsou nataženy rozvody silnoproudu, slaboproudu a topení
v bytě a v kanceláři kazatele jsou hotové přípravy pro připojení vody a odpadu
byt kazatele a balkon sboru již má osazena všechna okna a venkovní dveře
pro usazení nové křtitelnice bylo vybouráno schodiště modlitebny
Setkání KD1 proběhne:
27.2.2009 Dusan Kucera od 18.30 Nad Petruskou
13.3.2009 Dusan Kucera od 18.30 Nad Petruskou
27.3.2009 Jiří Beneš od 18.30 Nad Petruskou

Poděkování
Naše diakonie měla radost, že mohla předat našim sestrám dary, které jim darovala organizace
Maranatha. Dojaté sestry tímto chtějí poděkovat zmíněné organizaci Maranatha, která pomáhá
potřebným. Ať vám Bůh žehná, milé sluníčko lidem v duši toliko sluší. A vězte, že hezky žít se musí,
jinak to člověka zadusí.
Za diakonii Marie Králová

Maranatha Gospel Choir si na tento měsíc nachystala další pražské vystoupení, které proběhne 28.
února v komunitním Centrum Mariapoli v Praze - Vinoři od 19:30 hodin. MGC tímto vystoupením
podpoří charitativní projekt MAGDALA, jehož cílem je pomoc obětem obchodu s lidmi a domácího
násilí. Tento projekt je koordinován Arcidiecézní charitou Praha.
Vstupné na koncert, který bude doprovozen živou kapelou, bude zcela zdarma, ovšem možnost
podpořit tento charitativní projekt jistě bude.
V rámci vystoupení proběhne představení projektu a projekce tématického, krátkého filmu Solidarida.
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atrium sboru:
byla osazena síť střešní hliníkové konstrukce světlíku (stropu) atria, konstrukce se bude postupně
pokrývat skleněnými tabulemi tvořícími strop atria
na podlahy ochozu se pokládají izolační vrstvy
dokončují se úpravy bočních stěn světlíku atria
společenské centrum sboru 1.NP - čajovna + pravá část SC:
v prostoru čajovny se provádí přípravné práce pro usazení točitého kovového schodiště vedoucího do
podzemního patra SC
staví se příčky zázemí čajovny
pravá část SC zatím slouží jako sklad materiálu
společenské centrum 1.PP - sál:
konečnou podobu má dispozice sociálního zázemí SC
jsou hotové podlahy sálu
byly nataženy rozvody zapojení audiotechniky sálu a scénického osvětlení
byla postavena dřevěná konstrukce k podepření klenby v místě probourání stropu pro osazení točitého
schodiště z čajovny v 1.NP
Tomáš Chytrý
správce sboru
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1.část - Červánky národa
Náš nový cyklus jsme nazvali "Kroky české historie". Ano, budou to jenom velice letmé kroky, ve kterých se však s
pomocí Boží budeme snažit postihnout to důležité v dlouhých dějinách našich zemí, zemí, jak se dříve říkalo, Koruny české.
Byly to v různých dobách i jiné části našich sousedních zemí, ale jádrem byly vždy a zůstaly dodnes Čechy, Morava a
Slezsko. Tak jsou seřazeny i jejich znaky na dnešním znaku České republiky.
Vládcem tohoto území byl od konce 9.stol. po Kr. kníže, později král. Ale dějiny, a vpravdě české, mají o hodně starší
původ. A za těmito dávnějšími našimi předky se nyní krátce vypravíme. Až půjdete na výstavu o sv.Václavu do kláštera
sv.Anežky České, všimněte si, prosím, v jednom místě na náhrobní desce v podlaze nápisu "Venceslaus rex Bohemicarum".
Bohemicarum, Bohemie atd. Jak přišla naše vlast k tomuto latinskému názvu? Za jeho původem se vypravíme až daleko za
hranice našeho věku, který počítáme od narození Syna Božího Ježíše Krista. Nepůjdeme sice zase tak daleko, jak bychom
mohli, protože naše území bylo trvale obydleno již v 6.tisíciletí před Kr. Nám stačí vrátit se do posledního půl tisíciletí této
doby. Okolo roku 500 před Kr. vstupují do dějin našeho území a celé střední Evropy kmeny, které řečtí historikové nazvou
Keltoi - čili jak my dnes říkáme Keltové. Ti Keltové, které později Římané budou nazývat Galy, ti Keltové čili Galové, jejichž
jeden kmen se usadí až v dalekém Turecku a vytvoří území zvané Galicie, kam bude v polovině 1.století po Kr. sv.Pavel
adresovat jednu ze svých četných epištol, která se stane dokonce dodnes součástí Nového zákona Božího, tzv. List
Galatským.
Ale nepředbíhejme! My jsme se ptali, proč se české země jmenují Bohemia, pamatujete? Někdy mezi 4. a 2.stol. před Kr.
přichází na naše území keltský kmen, jehož příslušníkům se říkalo Bojové, což znamenalo "strašný".
Ve 2.stol. před Kr. již tento kmen, který si vytvořil mocná oppida (města) a síť zemědělských center (vesnic) propojených
zpevněnými cestami podle římského vzoru, byl na vysoké kulturní, řemeslné, hospodářské, ale i duchovní úrovni (jejich
kněžím se říkalo druidové). V této době již intenzivně obývali tito naši dávní předkové celou českou kotlinu od Krkonoš
(Sudety - země kanců) až k Šumavě (Gabreta - země kozorožců). Jejich oppida pak objevují odborníci i na území dnešní
Moravy, takže lze bez veliké nadsázky říci, že Bojové, obyvatelé země Bohemia, byli prvními, kdo dal našemu území jméno
a vpravdě světový (Řecko, Římská říše) ohlas! Kdybychom si nyní chtěli vyprávět podrobněji o těchto lidech, bylo by to na
jiný cyklus. Takže my půjdeme rychle dál. Opravdu rychle. Už víme, proč je naše země Bohemia. V době, o které jsme
mluvili, se současně s keltskými kmeny ve střední Evropě na jejím severu formují jiné, čím dál početnější kmeny. Tyto
kmeny mají společné historické jméno Germáni. Nejdříve to byly kmeny Markomanů a Kvádů. Od markomanského kmene
žijícího na našem území se dokonce zachovalo i nejstarší jméno vládce, Marobud. Podle římských zpráv z té doby vytvořil
tento člověk a vládce silný středoevropský kmenový svaz se sídlem někde na našem území. Ale kde? To se zatím dodnes
neví. Že byly kmeny na našem území silné, bojovné, ale i dobře chráněné pohraničními horami a pralesy je příznačné i z
toho, že v té době "světová" velmoc Římská říše nikdy naši jižní hranici nepřekročila a to ani za Keltů ani Germánů.
Nyní zase uděláme jeden krok; bude asi dlouhý cca 3 století. Na konci 4.stol. po Kr. prožívá Evropa velký nápor. Z
východu se ženou staroturečtí kočovníci z mongolských stepí - Hunové. Začíná období, které odborníci nazývají Stěhování
národů! V této době se "etnická mapa" Evropy, smíme-li to tak říci, několikrát mění, až se ustaluje na víceméně dnešním
obraze.
Naší zemí, o kterou nám především jde, procházejí další germánské kmeny, Kvádové, Vandalové. Markomani nakonec
odcházejí z Čech do dnešního Bavorska, i když to není jediný názor odborníků. V 5.stol po Kr. se v Dolním Pomoraví usadí
další germánský kmen Langobardi a Herulové. Jenom maličká zajímavost : na Moravě zůstala po Langobardech velká
mohyla zvaná Žuráň - ano právě ta Žuráň, ze které bude v prosinci 1805 řídit Napoleon bitvu u Slavkova. Pod tlakem Avarů
odchází z našeho území po roce 568 i tento germánský kmen a to jižně do území dnešní severní Itálie, aby mu dal dodnes
platné jméno Lombardie. Odešli tedy Keltové, jež dali naší zemi jméno, odešli Germáni. Tak, kdo zůstal? Snad naše země
nezůstaly pusté? Nikoliv! Právě v této době v polovině 6.stol. přicházejí na naše území naši hlavní pokrevní příbuzní a to
jsou slovanské kmeny. Slovanských kmenů bylo velice mnoho. Od kronikáře Iordanise víme o Venetech, Sclavenech a
Antech. O Slovanech a jejich bojové síle píše i jiný byzantský historik 6.stol. Prokopios. Koncem 9.stol. Slované měli již
obsazenou celou někdejší Germánii, ale i Balkán, Panonii a další oblasti. Byli asi velmi výbojní a stateční tito naši předkové,
že? Ale nás zajímá jedině území Čech, Moravy a Slezska, takže se tam vypravíme. I když dodnes není jediná hypotéza
směru příchodu slovanských kmenů na naše území, přesto neuděláme velkou chybu, když si tento "vandr" popíšeme takto :
První příchozí Slované vstoupili do českých zemí Moravskou branou (to je stejné místo, kudy se za 700 let k nám budou valit
mongolské kmeny zastavené u Hostýna) a podél řeky Moravy zamířili na jih. Na Dunaji narazili na Langobardy a stočili se na
východ na území dnešní Nitry a na západ Dyjsko-svrateckým úvalem podél Svitavy do Polabí a kolem této řeky až k
Baltickému moři. Z těchto slovanských kmenů k nám v brzké budoucnosti (za 300 let) přijdou i dvě velice důležité dívky,
jejichž jména nám již nejsou utajena - budou se jmenovat Ludmila a Drahomíra. Takže "červánky národa" jsou v polovině
6.století! Naši slovanští předkové postupují podél řek a potoků a hledají nejvhodnější místa k usazení a založení nových
domovů. Vedle několika jízdních bojovníků, kteří zajišťují bezpečný postup vpřed a ochranu před případným útokem, jdou ve
větším nebo menším houfci muži se zbraněmi, ženy, děti a starci. Na vozech tažených voly vezou svůj majetek, nechybí
mezi nimi ani klece s drůbeží. Někde uprostřed, poháněno chlapci a štěkajícími psy, jde stádo krav s několika býky a
prasaty. Když najdou místo u řeky s úrodnou půdou, část houfce zůstává a ostatní jdou dál, aby se usadili třeba hned za
nejbližším zákrutem řeky nebo naopak putovali ještě dalších několik dnů...
Tak se slovanské kmeny postupně stávají novou civilizací naší krajiny.
V.Linhart
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ADRA otevírá v Ostravě nové Dobrovolnické centrum
Posláním centra bude vysílat dobrovolníky do sociálních a zdravotnických zařízení města Ostravy a
okolí.Již několik let spolupracuje ADRA s Vítkovickou nemocnicí, Dětským centrem Domeček (bývalý
Dětský domov pro děti do tří let) a Bíloveckou nemocnicí. V minulém roce zahájilo spolupráci s dvěma
Domovy pro seniory, IRIS a SLUNEČNICE. Do těchto zařízení dochází víc než 180 dobrovolníků ročně.
Jejich činnost spočívá v návštěvách opuštěných nebo nemocných dětí a seniorů.
„Nedovedu si představit hodnotnější využití svého volného času, než pomáhat lidem, kteří to potřebují,“
říká Andrea Radomská, dobrovolnice, která již několik let navštěvuje pacienty upoutané na lůžko.
Ostravské dobrovolníky doposud koordinovalo Dobrovolnické centrum ADRA ve Frýdku-Místku. „Novou
pobočku jsme se rozhodli otevřít proto, že zájem o dobrovolnickou službu ze strany přijímajících
organizací neustále narůstá a rovněž přibývá lidí, kteří se chtějí touto činností zabývat ,“ uvedla vedoucí
ostravského Dobrovolnického centra Dagmar Hoferková.
Víc se o aktivitách centra dozvíte na stránkách www.adraostrava.cz.
Falešné dobrovolnice Adry byly chyceny
Policii se podařilo zadržet dívky, které se před Vánoci vydávaly za dobrovolnice Adry a neoprávněně
vybíraly od lidí peníze na postižené děti. Policejní hlídka 23. 12. 2008 kontrolovala osoby konající na
Praze 1 veřejnou sbírku. Byly to 3 dívky ve věku 14-15 let a jedna dospělá žena. U sebe měly 3
pokladničky, z nichž ani jedna nebyla zapečetěná. Protože dámy neuměly podat uspokojivé vysvětlení
ke sbírce, policisté jim věci zabavili a zapsali si je, s tím, že celou věc prošetří. Kromě pokladniček měly
u sebe dívky 326 rolniček, které rozdávaly lidem jako poděkování za příspěvek. Rolničky byly označeny
jmenovkou Centrum postižených dětí ADRA. V pokladničkách se dohromady napočítalo 1976,- Kč.
Dívky se však přiznaly, že již den před tím vybraly asi 1700 Kč. Tvrdily, že tuto sbírku dělají pro paní
Kostkovou, o které se dozvěděly z letáku který nabízel "rychlý přivýdělek". Paní jim údajně slíbila, že za
každých vybraných 500,- Kč od ní dostanou 150,- Kč odměny. Policejní vyšetřovatel se domnívá, že
paní Kostková je vymyšlená osoba, protože se mu o ní zatím od dívek nepodařilo nic zjistit. Pracovník
Adry, pan Daniel Hrdinka, který s policií jednal, do protokolu uvedl, že se jedná o podvodné jednání.
Nakonec bylo navrhnuto, aby správní orgán rozhodl o propadnutí finanční částky, která byla vybrána při
této neoprávněné sbírce a byla poukázána na konto o.s. ADRA.
Případ bude dále řešit Úřad městské části pro Prahu 1 (Vodičkova 1), odbor správní.
ADRA vyhlásila veřejnou sbírku pro Zimbabwe, zasažené epidemií cholery
Projekt, uskutečňovaný Adrou Zimbabwe, spočívá v zajištění nekontaminované vody pro postižené
skupiny obyvatel. Půjde o vyvrtání studní a jejich osazení ručními pumpami, distribuci kanystrů pro
odnos a skladování vody a distribuci tablet na vyčištění vody. Tato opatření budou podpořena osvětou o
hygieně na školách a rozdělováním léků a zdravotnického materiálu do středisek boje s cholerou.
Cholera sužuje zemi od podzimu 2008 a podle zpráv OSN si vyžádala už přes tisíc obětí. Šíření nemoci
napomáhá špatné zásobování vodou, nedostatečná hygiena, hroutící se systém zdravotnictví i
omezená schopnost vlády čelit aktuální hrozbě. Vypuknutí epidemie může být tragické pro zemi, jejíž
ekonomická úroveň strmě klesá, nezaměstnanost dosahuje 80 % a vznikají i problémy se zajištěním
dostatku potravin pro obyvatele. Pomoc Adry se zaměří na tři místa – předměstí metropole Harare a
druhého největšího zimbabwského města Bulawayo a na oblast Chendambuya v okresu Makoni.
Číslo účtu veřejné sbírky je 99619961/0300, v. s. 321
Začala nová mise Aleše Bárty v Keni
V neděli 4. ledna se opět vypravil na cestu do Keni Aleš Bárta, manažer projektu rekonstrukce
zdravotnického střediska a jeho transformace ve standardní nemocnici. Středisko se nachází v obci
Itibo na Keňské vysočině na západě země. V rámci projektu „Rekonstrukce zdravotnického zařízení v
Itibo, Keňa“ již vznikla rekonstruovaná a vybavená ambulance sloužící spádové oblasti o 200 tisících
obyvatelích, budova porodnice, a na konci loňského roku také zubařská ordinace. V roce 2008 také měli
možnost ve středisku pracovat čeští studenti medicíny a to v rámci stáže probíhající o akademických
prázdninách v letních měsících.
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Současná mise manažera projektu je asistence při výzkumu Světové zdravotnické organizace (WHO)
týkající se výživových doporučení pro děti do 2 let, který bude provádět prof. MUDr. Zuzana Brázdová,
DrSc z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na konci ledna do Itiba opět přijedou studenti
medicíny se specializací na tropickou medicínu. Zkušenosti v reálných afrických podmínkách budou
získávat pod vedením MUDr. RNDr. Františka Stejskala, Ph.D., specialisty na tropickou medicínu z
Infekční kliniky Fakultní nemocnice Na Bulovce a přednášejícího stejný obor na 1. lékařské fakultě UK,
a MUDr. Jarmily Klieščikové, parazitoložky a přednášející tamtéž.
Studenti se budou věnovat ambulantním a ležícím pacientům, budou sledovat klinické projevy
onemocnění, budou testovat pacienty a provádět základní chirurgická ošetření - vše pod vedením
zmíněných expertů. Součástí stáže budou teoretické a praktické instruktáže. Touto stáží začíná velmi
vítaná a české i keňské straně prospěšná spolupráce projektu s 1. lékařskou fakultou Univerzity
Karlovy.
Vánočka pro bezdomovce
Poslední předvánoční sobotu 20. prosince se uskutečnil další
ročník akce "Vánočka pro bezdomovce".
Stejně jako v předešlých letech se více jak 20 mladých lidí vydalo do centra Prahy, aby rozdali lidem
bez domova vánočky a věci, které je v zimních měsících zahřejí. Vánočky i ostatní potřeby a finanční
prostředky na jejich zakoupení nashromáždili jak sami mladí lidé a jejich známí, tak členové
křesťanských společenství a přispěla i ADRA.
Bezdomovci tak dostávali šály, čepice, rukavice, ponožky, spodní prádlo a také hygienické potřeby. Jak
se mladí lidé přesvědčili, bezdomovci tyto věci opravdu uvítali, protože je často postrádají. Lidé bez
domova byli za dárky nejen vděční, ale byla na nich viděti opravdová radost.
Vánoční setkání na geriatrii
Vánoční setkání pro pacienty z Geriatrické kliniky VFN Praha 2 připravilo dobrovolnické centrum Protěž.
Tak jako v minulých letech děti z Vinohradského sboru pod vedením Pavly Kloudové nacvičily vánoční
koledy, se kterými přišly seniorům zprostředkovat vánoční atmosféru do nemocnice, ve které jsou
nuceni svátky prožívat. V každém patře kliniky byl připraven ozdobený stromek, u kterého se sešli
pacienti a společně s dětmi a dobrovolníky zpívali vánoční koledy a vzpomínali na to, jak trávili Vánoce
ve svém dětství. Za pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko, zašli zpěváci na pokojů a také tam jim
přinesli kouzlo Vánoc. Pro všech sedmdesát pět pacientů připravili dobrovolníci s dětmi drobné dárky.
Uskutečňujeme v Srbsku projekt informační platformy o problematice domácího násilí
Po dokončení projektu na pomoc obětem domácího násilí v Srbsku (podpora domu pro tyto oběti ve
městě Kragujevac) realizuje ADRA od konce roku 2008 projekt navazující.
Jeho cílem je vytvořit nástroje na sdílení informací o problematice domácího násilí pro všechny
současné a budoucí subjekty, které se tímto tématem zabývají: nevládní organizace, státní úřady
(příslušná ministerstva, městské úřady), policii, mezinárodní organizace, současné a potencionální
donory a také širokou veřejnost. Sdílení informací bude umožněno založením webového informačního
portálu a vydáváním čtvrtletního odborného periodika. Obě média budou obsahovat informace o první
pomoci při bezprostřední zkušenosti domácího násilí, informace o státních i nevládních organizacích,
vzdělávání souvisejícím s problematikou, informace o legislativě, diskusní fóra atd.
Projekt se opět realizuje ve spolupráci s Pyramidou pomoci, poradnou ADRA pro oběti domácího násilí
a trestné činnosti v Hradci Králové, a je financovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR částkou
dva miliony korun.

of Teaching Practice), což je Ministerstem školství vanuatské vlády respektovaný dokument dokazující
formální pedagogické vzdělání.
Kurs sestával z předmětů zaměřujících se na rozvoj osobnosti žáků, metodiky, tvorby osnov pro
jednotlivé předměty a používání technologií ve vyučování. Kurzy byly vedeny školiteli z Austrálie, kteří
mají dlouholeté zkušenosti s prací ve vanuatském školství. Tito školitelé budou nadále sledovat a
mentorovat učitele, kteří se kurzu zúčastnili.
Druhou částí projektu byl nákup dřeva na výrobu školních lavic a polic (do výroby budou zapojeni i žáci)
a nákup počítačů do šesti škol, kde takové vybavení chybělo.
Díky grantu Ministerstva zahraničí ČR ADRA podpořila projekt částkou 500 500,- Kč, příspěvek z
vanuatské strany byl ekvivalentem 415 000,- Kč.
ADRA zapojila do firemního dobrovolnictví stovky zaměstnanců společnosti Arcelor Mittal
Ostrava
Díky vzájemné spolupráci DC ADRA Frýdek Místek, DC ADRA Ostrava a společnosti Arcelor Mittal
Ostrava se podařilo zorganizovat v Ostravě a v Pržně jedinečnou akci firemního dobrovolnictví.
Do tohoto pilotního projektu, který byl načasován na Mezinárodní den dobrovolníků, se zapojilo přes
300 zaměstnanců, kterým zaměstnavatel umožnil v rámci jejich pracovní doby pomáhat ve více než
dvaceti neziskových a příspěvkových organizacích.
A kde konkrétně se například pomáhalo? V Domově pro seniory IRIS sekácely dřeviny a upravovaly
keře na zahradě. V Centru pro rodinu a sociální péči prováděli dobrovolníci úklid po rekonstrukci objektu
určeného pro tělesně postižené děti. V Dětském centru Domeček deset mužů čistilo koberce, mylo okna
a hrabalo listí na rozlehlé zahradě. Ve Slezské diakonii, na středisku Siloe a v Základní škole v OstravěMariánských Horách, se vymalovaly veliká jídelna, kuchyň, resp. třídy.
Ve Vítkovické nemocnici se hrabalo listí a myla okna.
Asi třicet zaměstnanců se zapojilo v centru pro mentálně postižené Náš svět – malovali místnosti, čistili
a uklízeli. Několik zaměstnanců se rovněž zapojilo do přípravy programu Mikulášské nadílky v Mateřské
školce, ve Sdružení pro sociální asistenty a v o.s. Bílý nosorožec, kde udělali radost a nadělili balíčky
desítkám dětí.
„Máme velikou radost, že jsme měli možnost být u organizace tak veliké akce, v našem regionu zatím
ojedinělé, a věříme, že i v příštím roce se podaří uskutečnit několik podobných aktivit, ať už s Arcelor
Mittalem, nebo s jinou společností v našem regionu. Když jsme mluvili s lidmi, kteří se aktivně zapojili do
pomoci, byli jsme překvapeni z jejich nadšení. Neziskové organizace byly na druhou stranu velice
vděčné za tuto pomoc, kterou by si mnohdy ani nemohly dovolit zaplatit,“ říká Dagmar Hoferková,
vedoucí DC Ostrava.

ADRA jako první česká organizace pomáhá v Tichomoří
ADRA Česká republika podpořila kvalifikační kurs učitelů na souostroví Vanuatu v Tichém oceánu.
Kurz pro celkem 60 učitelů ze zejména malých venkovských škol měl za cíl zvýšit kvalitu a standardy
výuky na těchto školách a zároveň učitelům umožnil získat certifikát o učitelské způsobilosti (Certificate

ADRA pomáhá uprchlíkům v Gruzii
Ve dnech 18. - 26. 11. podnikla pracovnice Adry Martina Součková monitorovací cestu do Gruzie, kde
právě probíhá humanitární projekt na podporu vnitřních uprchlíků.
„Hlavním problémem je teď blížící se zima, proto pomoc Adry spočívá hlavně v rozdávání dek, matrací,
vařičů a topení,“ říká Martina. Následkem ozbrojenému konfliktu, který propuknul v Gruzii v oblasti Jižní
Osetie 8. srpna 2008 a následně pak i v Abcházii, muselo uprchnout ze zmíněné oblasti okolo 192 000
lidí. Většina z nich si hledá dočasné přístřeší ve shromažďovacích centrech (kterých je jen v hlavním
městě Tbilisi na dvě stovky), táborech pro vnitřní uprchlíky a u hostujících rodin v různých oblastech
Gruzie. Vzhledem k současné politické situaci je velmi nepravděpodobné, aby se všichni uprchlíci mohli
vrátit domů ještě před zimou. Navíc mnoho obydlí bylo značně poničeno.
Humanitární projekt organizace ADRA, financovaný ministerstvem zahraničí a částečně z veřejné
sbírky, je zaměřený právě na pomoc těmto uprchlíkům, kteří žijí ve shromažďovacích centrech, ale
nemají prakticky žádné věci potřebné k běžnému životu. ADRA proto v několika desítkách táborů již
dokončila distribuci teplých dek s povlečením, plynových vařičů, ohřívačů vzduchu, sad na nádobí a
hasicích přístrojů a připravuje se na distribuci matrací.
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Zveme Vás na již 7. ročník

Běhu Járy Krále
v Jizerských horách 2009
Termín: 8.2.2008, začátek v 10,00
Sjezdaři se sejdou na Tanvaldském Špičáku, kde je nová čtyřsedačková lanovka.
Běžkaři pozor !!! Tentokrát se vydáme jinou trasou. Sejdeme se na parkovišti na Jizerce pod Bukovcem.
Je tam velké parkoviště, platí se 40 Kč na den v automatu.
GPS souřadnice parkoviště jsou: 50°48'41.062"N, 15°21'8.035"E.
Trasy jsou 10, 15 a 22 km. Trasa je tentokrát velmi příjemná – vyjíždí se po rovině a větší kopce na
základní trase 10 km nejsou. Na všech trasách jsou místa pro občerstvení, 10 km se otáčí u „Bufetu, kde
si ceny určuje zákazník“, 15 km u Smědavy, kam je možné zajít na oběd a 22 km vyjede až na bufet
Knajpu.
Sraz běžkařů je na parkovišti u východu na „promenádní cestu“.
Trasa 10 km: (modrá) Jizerka, promenádní, bunkr, bufet, rašeliniště,
Panský dvůr, Jizerka.
Trasa 15 km: (zelená) stejně jako trasa 10 km, jen s prodloužením na
Smědavu, kam je možné zajít na občerstvení. Ze Smědavy pak ještě
směr na Smrk, ale na rozmezí doprava do kopce a napojí se za chvilku
na trasu 10 km.
Trasa 22 km: (červená) se ze Smědavy vydá ještě dokopce na Knajpu
a odsud po občerstvení po kasárenské cestě příjemnou cestou zpět
z mírného kopce.
Komu by i toto bylo málo, ozvěte se pořadatelům…
Pro pěší je možné jít proti směru trasy k Panskému domu resp. k muzeu.
Chceme tímto způsobem vzpomenout člověka, kterého jsme měli velice
rádi.
Jára miloval Boha a svou rodinu, miloval staré Peugeoty a pak miloval
hory.
Chceme vzpomínat na našeho bratra a kamaráda a přemýšlet o tom,
kolik udělal pro ostatní, jak běžel, aby zachoval víru a dokončil svůj život. Jsou lidé, kteří do našeho života
přijdou a zanechají v něm velkou nesmazatelnou stopu. Tím pro každého z nás Jára jistě byl.

Za pořadatele: Královi, Bouškovi
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