Nadace při české televizi

Pomoc za 400 000 000

ČLOVĚK V TÍSNI
·"~

Na.dace ťloDik v t{sni pl'i ťeské televizi byla zaloienajako hu~itární orga~aizaee s cílem pomáhat v oblastech sv~ta zasaienjch krizí. Jle.
alizuJe humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporu·
je snahy o demokratizaci a dodriovánt lidských práv. Sou~árttjrjí pníce je zami'eni pozoi'IWsti k problémrlm ,.mén~ lfastných" oblasti •u~ta.
Nadaee se orientuJe pi'eváin~ na pomoc lidem na okraji, tedy u zapomenutých li Uilw dostupných místech, kam neproudí pomoc z mamutích
sDitových humanitárních organizací a která nebýuaji tématem hlovnú:h zpráv. Klasickým pftklademjsou zásilky lékrl pro polní nemocnice v ťein~, potravin pro obkltéené frontoiJé vesnice v Bosn~, základních
poti'eb pro odlo!ené děti v chátrajú:ích dětských rlomovech v BulhartJku
li pomoc kosoDBkým upn;hllkrlm. Humanitární operace jsou zaloleny
na podrobné :malom terénu a fidt se pfísným praDidlem rloprovodu

velke~ pomoci ai na mtsto u~ent (v~etnl kontrolyjrjího rozdlrování).
Za dobu své existence dopravila nadace 1tovky zásilek s pfimou humanitární pomoci a konk~tními projekty podpol'ila disidenty, nezávislé
nouinái'e, obh4jee lidských práiJ ~i pi'edstavitele demokratické opozice
ve vice nei dvaceti zemích sv~ta. Celková hodnota realizované pomoci
dosáhla Dýle 400 milionrl korun.
Projekty, operace a akce nadace jsou financovány z vefejných sbírek,
sponzortJkých a rreelových darrl, pfis~IJkrl státu a grantrl rlomácích
a zahrani~nich nadací. Nadaci ae rlon udriooot nízké provozní nákla·
dy zrjména díky velkorysosti teské televize a v drlsledku 1polupráce
s mnolstvim rlobrovolnlk4; nezanedbatelná je také role pracovnlkrl vykonávajú:ich v nadad náhradní vojenskou sluibu. Vellwu oporou
nadace je novináňlká agentura Epicentrum.

Od Arménie ke Kosovu
Svidectvl ukazují na skutečné vlnfky
De1110krllcle, svoboda slova a lidská práva

Humanitárnl a rozvoJová pomoc
Zpráva o hospodafení
struktura nadace a poděkováni partnerilm
Pofady České televize, které pomáhajl

V horách rumunského Banátu
Po 150 letech z Kazachstánu domll'll
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VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE PŘI ČT ČLOVĚK V TÍSNI

Od Arménie ke Kosovu
V prosinci 1988 otfáslo Arménií ničivé zemětfeseni a z celého pomoci. Byla napfiklad prvn1m civihtim týmem, který projel
světa ~ do posti!ené oblasti proudit pomoc. Jen z Ces~ po znovuotevtení cesty ptea lgman do obkliěenébo Sarajeva,
slovenaka nic. Tehdy udělala skupina pražských studentů ně a Mst! druhého konvoje, který dovezl pomoc do odi'ímuté vý·
co, coném dnes pl'ipedá bětné: vyhlásila sbírku na pomoc Ar- chodohosenské ~ávy Goražde.
ménii. Odezva, asi právě proto, :!e sponténni akce nebyla dal'
ěí vynucenou socialistickou ,.BO!idsritou", byla obrovská; Sanitky, semena, lékaři a ztiřivky
O rok pozdi\ji, koncem studentské stávky, se na palubě letadla s pomoci pro Bukure.§t ocité jeden z členil "arménské sku- Série velkých dodávek pomoci byly financovány ze sblrek
piny" Simon Pánek. Ve stejné době se JII.I1)lll!r Stětina za vo- SOS. tedy z prostředků věnovaných pfevéžně obiiany. Rada
lantem autobusu plného zdravotnických potřeb a potravin zásilsk, jako napi'iklad patnáct starAfch sanitních vozů pro
sna:!! prokliěkovat mezi bojllvkami Securitate do centra Ru- vybrané nemocnioe v B08IIě, zásilka semen zeleniny do odi'izmunska po zemi. r:ásleduj( drobné humanitárni akce v letech nutých oblast!, pomoc vybraným frontovým městllm ve stfed199(}.92, pořádané v podatati! jako OBDbní iniciativy budou- n1 BOBně, program pracovn1ch pobytCI českých lékatll v Saracích zakladatelll nadace.
jevu a Mostaru, vybavení pro sarajevský hasičský sbor, zálivky pro základnl a stfední ikoly v ~evu, SOS Refugees pobyty dobrovoln1ků v uprchlických táborech v Chorvatsku i!i
Tým EPicentrum
konvoj pro Gora:!de, ínkubárory pro Tuzlu a mnoho daliích
a Nadace Udovfch novin
akcí pomoci bylo financováno z pf(•pěvk6 vlády CR, hlavního
Na jaře 1992 pl'icház! Jaromír Stětina, korespondent LN pro města Prahy,n~ měst, instituci a organizaci. Věemjím
oblast Sovětského svazu, s výzvou: "Být novinél'em nestačí, za pomoc civiln1mu obyvatelstvu ve válce náleží úcta a podě
nemMeme jen někam přijet, naaekat pár krvavých fotek, na- kověni.
psat stmy a zase letět v klidu domll.• Vzniká reportér8ký
a humanitární tým EPICENTRUM Lidových novin. Spojen1 Měsíc Bosny a Hercegoviny
válemé novinal'iny s tím, že se budeme snalit také pomáhat.
Epicentrum realizuje z prostl'edkl\ sbírky .SOS Karabach" ,.Měsíc" byl mnobovrstevoým kulturn1m a společenským fes.
tivalem, který představil BOBnu a Hercegovinu na podzim rododávky pomoci do obklíčeného Náborrúbo Karabachu.
Koncem roku 1992 pfevzala humanitární aktivity týmu ku 1995, nadlouho pfed koncem války, jinak než každodenní
Nadace Lidových novin. Do období její aktivní existence v ro- zpravod,gstvť o stl'elbě z jedné ěi z druhé strany. Tedy jako
ce 1993 spadají první velké operace v Bosně, prvni úsp&é kultuml, civilizovanou evropskou zemí. Pod zutitou prazikampan~. Nadace z!skává kontakty ve světě i .JruAenost, :!e
dentů Václava Havla a Aliji Izetbegoviče a předsedy Rady
finanl!ně a rol'!laliem omezená pomoc z malé země, která byla
Evropy Daniela Tarchyse se tehdy v Ceské republice konalo
donedávna spíěe pffjemcem než dáreem, může !llÍt význam, téměř sto padesát nlzných kulturních, spoleěenBkýcb a ínt&je-li Jll'OIIlYilená, ryclllá a přesně. Zásilky jsou stanoveny po- lektuAln!ch akci. Fotografické a výtvarné výstavy, hudba, litedle znalosti potfeb v místě krizs, dopraveny konkrétnímu pi'!- ratura, řada setkání a výměnných schůzek mezi představit&.
jamci, doprovězeny a kontrolovány během pou:!ití. Nadace se li akademického a íntelektuálnfbo života obou zemí, to je jen
profesionalizuje, je oceňována nejen pfljemci, ale i mezinA.. ěást programu, ktsrj skutečně výjimeliný prqjekt přinesl. Pro
rodními organizacemi. Statut .pl'idru!enébo partnera• pro větěínu bosenakýdl umělcll byl "Měs!c" první pi'iletirost!, kdy
operace OSN v bývalé Jugoalávii z!skává jako prvn1 nevládní opustili obklíčené Sarajevo. DevJidesá.t devět ěeských a dvaorganizace z výdtodní Evropy. Tvof! ji dva zaměstnanci a de- cet ěest bosenských instituci, organizad a měst se na ,.Měsl·
ci" podllelo pl'lmo, podpořit průběh festivalu a protiválečné
sftky dobrovolníků.
kampaně phjeli do CR mimo jiné Susan Sontag, George Soros, Hans Koschnik ěi Tadeusz Mazowiecki. To, le Bosna
SpoJenectví s českou televizí
a Hercegovina není jakousi barbarskou balkánskou zBnlÍ, ale
Na podzim 1993, pi'ed zaěátkem druhé váleěné zimy v Sara- evropským stětem s tis!ciletou historii i mnohým, co nám mů
jevu, vyblaěuje nadace s podporou fady noviuětl\ sbírku .SOS le dnes sdělit, se během festivalu v Ceské republice ukbalo
Sarajevo". Klíčová je ůzká spoluprěce s Ceskou televizi, která jako nesporné.
Opaěným směrem, tedy z Cech do BaR, směřovala řada
pfin""e sbíru! velký úspěch a na počátku roku 1994 8e stane
základem pro vznik nové nadace, pracující od té doby pod kulturních a společenských projektll v roce 1996 v rámci fes.
kf!dly Ceské televize - Nadace Clověk v tíani při CT. Ono tivalu ěesl<é kultury .Jaro 96", který probéhl ve čtyřech bo.pti• je ve vztahu nadace a CT přesným. vyjádřením vzájem- senských městech: ~evu, Zenici, Tuzle a Mostaru. Včerst
né opolupráee a symbiózy- Ceská televizsjejedním w zakla- vě pováleěném prosti'edi byly koncerty české hudby (klasické
datelů nadace a podle svých možnoBt.! ji podporuje. N8dace
i rockové) zaplněny, kromě výstav a setkání pl'ineslo "Jaro 96"
vyulivá ",ltl'echy nad hlavou• i spojen! s televizi k uskutečňo do Bosny i pfeblídku české filmové tvorby devadeaátých let.
vání cllll, pro které byla založena.
Film byl dejmě tím, co se bosenskému publiku libilo nejv1ce.

Nadace v Bosni a

HercegoVIně

První konvoje vypravené nadaci na Balkán aměfovaly v :Qmě
1992198 do Sarllieva, Zenice 8 sti'edobosenského Maglaje. Igor
Blaževiě, oám p6vodem SBl'lŮevan, iij!cí od začátku devade·
sátých let v Cecbách, tehdy zorganizoval .Týden Bosny
a Hercegoviny", informaění a sb!rkovou kampaň, zásilky humanitárn1 pomoci byly dopraveny nadaci. Pl'evěW dobrovol·
níci řídili na dobré slovo zapůjčené kamiony 8 hledali cestu do
zapadlých bosenakých vesnic a měst. Tehdy jsme se nauáli
záldadním pravidlům pohybu a života ve válce. Pomoc se
skládala z nejobyl!ejn~§ich potřebných věcí: mouky, konzarv,
přikrývek, svil!ek, obvazů a lélru pro chirurgii. Od té doby dojelo do clle několik set zésilek, která nadace do Bosny vypravila. Stěatí nám skutečně neobyrejuě přálo, nikdo nebyl zraněn ani zabit, žědný z buniouO se nezřítil z improvizovaných
horských cest. Věechny náklady pomoci byly (byt některé se
zdrlováním, vyhrožováním a přes několik pfeklediětl n~
nec dopraveny potfebným.
•
Během kampaně SOS Sarajevo se podařilo sbromáždít 30
milion!\ korun. Humanit;lm! dodávky, největlií z postkomunistických ~. byly během druhé váleěné zimy citelnou pomocí obklllienému městu. Za zm!nku stqjí 25 000 přikrývek,
960 000 kus1l svíček, tři letecké zásilky lék\\ pro sarajevskě
nemocnice, které byly oznaěeny za .nejužiteěnějAí a nejlépe
vybrané" za celé období války Výmluvný je také fakt, ie bě
hem zimy 1993194 byly dodatkové příděly potravin pro 18 000
malých dětí, těhotných a kojíách matek v ~evu tvofeny
téměř z padesáti procent potravinami z Ceské republilr:y. Pomoc z CR se stala pojmem. Díky sbíru! .SOS Ditě v nouzi" pokral!ovala po:moc v roce 1994, jeětě pfed koncem války byla
vybláiena sb!rka .SOS Bosna".
Na f.ádost UNICEF provozovala nadace v BaH od konce
roku S. .Ceskou dopravn1 jednotku", která pfepravovala pomoc pro děti z cenl1'áln1ch okladll do tělko pf(atupných míst.
Jednotka rozvezla v těžkém válečném roce 1995 cca tisíc tun

Obnova zničené země
Po podpisu Daytonské dohody se v roce 1996 pomoc BaR mě
ni v rozvqjové a rskonstrukčn! projekty. Sarajevo se stávě cl-

lem atovek humanitárních organizací, aktivity nadace se př&
souvají do dvou oblastí: do městeěka Maglaje, zničeného, izo..
lovaného a opomfjeného, a do severozěpadní Bosny, ~
unského kantonu. Pnivě tam byly dislokovány ~é jednotky IFOR a odtamtud také pochězela větAina uprdillk(l, ktei'i
pfežili válku v Ceské republice. Celý kraj nesl dů&ledky n~
dávných bojl) i tibu toho, i.e jednotlivé strany si navzájem
vyhnaly statisíce lidi. Vesnice, ve kterých zůstalo méně naž
deset procent obyvatelných domll, celé kilometry trosek, beznaděj. Z prostfedkll uvoldnýcbčeskou vládou realizovala nadace řadu projekt!\ obnovy. Opraveny byly desítky do:m6 pro
vracejíd se uprcbllky (obyvatelné 1+1 a sociálnl zaffzaní pro
každw rodinu), základní ěkola, ve které oe nyní uě! přes 1000
láků, ambulance a Mot nemocnice. Zprovozněna byla ěásteě
ně zni~ná sportovní hala a vybudováno Centrum pro děti
a mláde:!. Pomoc poi<raěovala podporou sdruženi navrátilcll
v prvních obdoblch, psychosociálnún programem pro děti
8 dospělé s posttraumatick;ým. syndromem, humanitárn1nlÍ
dodávkami pro sociálně slabé... Tedy práce směfuj!cl k návratu předváleliného stavu, co ne.ib!í!e k ,.normálnúnu" tivotu,
lz&.li o něčem takovém v rozvrácené a rozdělené Y.emi po ně
kolikalett\ kruté vMce mluvit. Celkový o~em pomoci, kterou
nadace z nlzných zdrojů (veřejných sbírek, příspěvků, financl státu ěi danl. %ll zahraniě() v Bosně a Hen:egovině realisovala, je pl'íbližně 150 000 000,- Kli. A představuje rozhodně
největě! pomoc z východoevropských zemí, souměfitelnou,
alespoň i'ádově, s pomoci malých západních státll.

ČKensko a jiné hrllzy
Koncem roku zabila ruská armáda boje na území Ceěenska.
Nemohli jsme uvéi'ít, le po tku~ostech v Afgběnistánu
a s vědD!llÍm nefe.titelnosti konfliktu v Bosně zo.Bnk dali!
be%východně válka. První zásilky lékll a zdravotnickým potřeb pro ~čenská města GudetinBB, SaJi a Kurěaloj vyjely
v lednu 1995. O několik měsícll později byla otevfena Stálá
IIÚIIe nadace pro Ceěensko a během půl roku se podatilu celkam 57 mstnbucí do 38 nemocnic, pfevátilt a improvizovaných ambulanci v oblasti. Jednotlivé kouvqje, lodni či letecké
sésilky humanitárni pomoci bylyvildyv mínulých letech v o]).
dobí krize vypraveny nadací do těchto oblast!: Něhorní Karabacb I. a II. - potřeby pro nemocnice za vé.lky, Mongoillko potraviny v době hladu po povodních, Ceruobylská oblast dětské domovy, Somálsko- infuzní roztoky pro misfMezině
rodn1ho CK, Albánie- dětaké domovy, Bulharsko - potravino·
vá zésilka pro 34 dětských domovll a ústavů pro mentélně pootižené,Alháníe-po krachu bospodětstvť pomoc pro děti prostřednictvím UNICEF a nemocnice prostřednictvím WHO.

Sblrka SOS Morava a Slezsko,
likvidace následlo1i povodni
V létě 1997 zaěala nadace působit jako humanitárn1 organizace i u nós doMa. Oblaati zasažené povodněmi ai PffiiApfipo!llÍnaly regiony, ve kterých po světil pracujeme. N~dflve to
byla ěerpadla, generá~ nářadí, potraviny a pitná voda. Nadace se tak zapqjila do ohrovoké vlny solidsrity celé republiky. Po prvním období se nadace začala zabývat několika
střednědobými prqjskty ve vybraných okresech. Vy.suěení o]).
jektů bylo prioritou a nadace za finaněníbo pl'ispění CK CR
nasadila jil koncem léta 1997 celkem 85 horkovzduěných
agregátt. Ve spoluprAcl s vedením obd a měst byla vysouě&-
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ny nejprve zdravotnická a Akolská

zafuenť, postupně

i sou-

kromé byty a domky.

Pitná voda, komáři a plísně
Tam, kde se ptevalila povodňová vlna, chyběla po opadnutí
záplav a bahna roimo jiné pitná voda, větiina studni a střed
ních zdro~ byla kontaminována. Vfce nel tři sta zdrojll. pitné
vody bylo monitorováno a oietfeno, čést byla po provedeném
mtění a dezinfekcfch vbodnA pro individuální zásobováni,
některé musely být okti'eny vícekrát v období jednoho roku
a jiné zdroje vykazují - atejně jako pl'ed povodněmi - zvýšanou hladinu bakteriologického znečiětění. &da zdrojll. byla
jeětě více ne! rok po povodních nepoužitelné, proto jsme v ně
kterých lokalitách financovali nový průzkum a zřízení vrtll. či
j!maclch dzeml Vlhko, které zůstalo, pl'ineslo plí811ě, jejicbl
likvidace (dlky prostl'edkúm EU) bylo hlavním .povodňovým"
projektem-nadace at do roku 1998, stejně jako likvidace komáfich &lCplozl na líbnilltích.
Denaokraci~ svoboda
lldskě pnlva

a

slova

Posílat materiální pomoc, aby lidé De2elDi'eli hlad~ prostě neanebo přinejmeniim odsuzqje práci nevládní organizace, které jde o životy lidi v krizových regionech, jen do role
trpných pozorovatelů. Kampaně, výllta")\ setkání, pl'ednáJky
a dalií akce na podporu dodriorini lidských práv ve SYětě,
st.ačí,

Svě.-ectví

kontakty s diaidenty a představiteli protitotalitních skupin
v nl.zných zemi a podpora jejich práce jsou proto ji! několik
let soul!áotí aktivit nadace Clověk v tísni. Prostl'ednietv!m
.Měsice B01111y a Hercegoviny", .Filmového festivalu lidských
práv", .Týdne pro Bosnu•, drobných akd, demoll8trac1 č výstav, jako byly .Město měatu•, "SVět Anny Frankové", .Svobodu Tibetu", .Týdell Barmy", .Běloruské dny", .SOS novinófi",
konference .Ch~ 77 a perspektivy otevřen~ spoleroooti"
a celé řady dalMch_ podniků nadace usiluje o ,.osvětu• v naii
spolemosti, tedy o· to, aby nám život lidi v méně ětastných
lástech světa nebyl lhostejný, i o pl'ímý vliv na sitWici v těch
to zemích. Specifickým prť!iektem byla útast nadace v práci
Mezinárodního tribunálu pro odsouzeni činů proti lidskosti
a válečných zlol!inů v Ůe!eneku v letech 1994-1995. Nadaee
se stala organizátorem tfetího slyAenf tribunálu v Praze, deset svědkťl vypovídalo pied Výborem žalobcll. trihunálu, který
je slo!en z ruských právoíků, poalanců a obhájců lidskýdt
práv a jehož práci jsou pfítomni pozorovatelé ze zahraniti.
Atkoli trihunálllemá oficiální status odv01.ený od OSN, je jeho práce založena na procedurách obdobných trihunálll. a je
podporován takovými osohnosbni,jalro jsou Elíe Wiesel, Jurij
Orlov či Jean-Fran~is Revel, a řadou da!Jlch osobnost! 8 politikú. V rámci dlouhodobého projektu .,Alternativy" organiZIIie nadace náviitěvy představitelů demokratíckých sil
8 obránců lidských práv z celého .věta do CR. Na pozváni tak
v tninulých letech přicestovali mimo jiné Larisa Bognrazovová (Rusko), Emma Boninová (EU), lgnatz Bubis (Německol,
Vja&elav Cernovil (Ukrajina), Mustafa D!amiljev (Krym),

Zdravko Grebo (Bo8na), Sergllj Grigoianc <RWiko), Hans Koschnick (Německo/EU), Sergej KDvaljov (Rusko), Tadeuaz Mazowiecki (Polakol, SWI8D Sontag (USA}, George Soroo <USA>,
Sein Wm (Banna>, Vojín Dimitrijevi! (Jugoslávie), Adam
Michnik (Polsko), Szeto Wah (Honkong), Zenon Pamak (Bělo
rusko), Keyode Fajemi (Nigěrie) a dal!ť.

Cena Homo Homlnl
.Clověk &věku" oe jmenuje cenil, kterou nadace udllí nejvýěe jednou ročně za vý'DwJ:mý osobni přínos k obhajobě lidských práv, prosazovánl demokratických postupů a za. významné l>ny odporu proti přijeti násilí jako prosti'edku fdení politických problěmll. Jejimi nositali se dosud stali Sergtlj
Kovaljov za stateěnost, se kterou se zasazoval proti válce
v Ce!ensku, Szeto Wah, hongkongský aktivista bojující proti
poru!ováni lidských práv, a Ibrahim Rugova za koncept nenáBilného prosazování práv kosovské men.Ainy v Jugoslávii.

ukazují na skutečné viníky

Simon Pánek a Tomál Pojar o nadaci a minulém roce
b~. Jsou to dva roky,
co vede§ nacblci, pfedtlmjli rtudoval, pmeoval v uprehlicktcll táhoreeb a ni.iakt

pomoc a
polltlcldil řeienl

Simon: r.6nu

Humanitěrni

~.. I v ()eěenoku. Za ty dva roky jai rychle
zestérl. Proě 10 ..taatnl! diilái?
Baví mě to, věfím, !e to, co děláme, má

Snad 11e viiclmi bpdeme vracet jako doaud. Vldycky mě ale zarálelo, kolik lidi se
snahu pomoel, vělěinou naric v obtflaýeh
oituacich, pokouAI shodil. Kolikrét jaem
slyšel: .,Kdybyste jim to tsm nevozili, je
divno po vA!ee.•

smyel, a kdy! jsem přesvědl!en o amyelu nll-!eho, myelfm, že to doWu dělat dobře. Práce
v nadaci je tak trochu droga. Ty j.Bi stejně jako Igor Bla!evié nebo Lukáě Laíchter po 1&tach z výkonné práce v nadaci odeáel a viíchni se teď zase vraóte.
To je pravda, pracovat v nadaěntm týmu mi ddyeky pflpadalo, a! na ty oka·
mliky, kdy bych vieclmy poslal nejradě
ji k ~ertu, jako dar. Lidem v nadaci llo
vidyeky o to, aby se věci dafily, a a! ně
kde vzadu bylo p~IUnt ěuu, peaě&,
energie. To je dynamika, s 11ft dokáie pAr
Jldl rie nel cleailky oh"flvených pracv,jiclch. Zjistil jsem, le viucle kolem je tolik
J"elatiVJW!h Věci, a tahle price má smysl,
l!asto si na nl!j můleii sáhnout. To &e pak
tělko h1edA jiná price, ktel'á by tě dokAnaplnit.
Nadace se za ta léta ale přece jen ;;mě
nila, u! je to skoro středně velká fmna.
Zů.!ltali jsme kamarádi, ale už dávno nedli-lají vAichni vAechno jako na zaěátku. Máme logistiku, celní speciali.sty, ú!etnf a daňové poradce. Ale to, co děláme, je s podníkánún jen těžko 8l"OVJl8telné. V USA jsou
sice firmy, které se zabývají opraYaJní
v povéleěllém období na kome>"ěnim principu, ale nemyalím, !e k tomu dojde
i u nás. Absurdní je oviiem představa, že
ochranou lidakých práv, podporou demokratíckých sil nebo nezávislých novinářů
se v krizových oblastech bude tabývat ně
kdo kome.-.lně.
PofAd se v nait práci objevuji v61ky.
Ob~as mém pocit, le ul máločemu rommim tak jako právl! vAtkám. Zdá se mi
o nich. Pol!et lidi, které nadace do terénu vyBilA, se navfc neustále zvyiuje. Nebojll se, že se někdo z nich, nebo vlastnl!
z nAs, nevrátí?
Pravděpodohn03t, !e se něco stane, se
• každým da!Aim vyslaným člověkem zvyěu
je. Riziko, které existuje, je potřeba snilovat,
ale to neznamená, !e bychom toho měli nechat. Samozřejmě jinak vyhiráme dobrovolníkY do uprchlických táborů v Albánií, jinak ty,
ktefi pqjednu do Kosova. V Kosovu mUejit
o tivot. Chci, abychom si byli jisti, lle kdy! se
nlico přece jen stane, nebude to hloupou chybou nebo nedostatkem zkuAeno&tl, ale bude
to prostě velká náhoda 8 amUia.

••Ia

nemá v dlouhodobé perspektivě smyel. Do
Bosoy bychom bez mezinárodní vojenské
a politické pf!tomnosti vozili mouku dodnes.
Myslún si, !e máme dokonoe povinnost naAe
zkuSenosti a svědectví předávat dál. Heslo
o nevměiiováni se do vnitřních záletitostí 2&mě majť nejraději diktátoři.

Jaký byl kWkt rok v mutaci?

Po Ae.sti letech skončila pomoc Bosně. kte-

Ceelre televizi. Spolupráce se zpravodajstvím
i daliími je opravdu dobrá, rozběhl se projekt
pravidelného nadačního filmu.
Pořéd pi'em$llim o lom, proi! DeJ1111ii nezislrov4! organizace dosWe&lou dlouhocfo.
bou podporu. Pey je IIOUi!asná 6prava molnnsli odpisu at dn výše dvou procent od
základu daně closla6ujiei. Siét to dokazuje
i ttm, le tento zp6soiJ neni podnikateli
zdaleka vyu1Jv6n. V Madanlm ale pracuJe
sdrulent nezi&kových organizaci na projektu 1+1, coil by mělo umolnit _.věnovat
1 'll> z dani (nikoli jen ze z61dadn) pío efrk.
ve, kulturu a školy a 1 '10 charitativnlm ěi
hUJil8DUámlm organůactm. Neměli bychom ae poknuiet také o něco podobného?
Určitě má amyel o tom debatovat, vypracovat návrhy a spočítat, co by která varianta
pro stát znamenala. Klúdá země feAi molnosti podpory neziskových organizaci jinak,
ale u nás tahle debata zatím pořádně nezača
la. Věci se ale pfece j enom hýbou kupředu.
VllOUvislosti a Kosovem byla za úěasti humanitárních organizad zfizena pfi ministerstvu
zal>ranrn komise pro koordinaci pomoci.

Ani Východ, ani Zěpad
Uplynulo llkoro cleaet let od pédu konmnismu, Jll18)ii, ie ae nllie spoleěno8t ve vztahu
Ire sftlu n~ak změnila, otevi'ela?
Lidé v Cechách dávali penize na humanitám! pomoc vždycky, předevM:m kdy! byli
opt"avdu pl'esvědteni, !e je to poti'eba. Vzpomeň .si na sbírku Pfťl Arménii, SOS Sarajevo,
sbírkY po povodních - a teď dohromady k,..
lem 100 milionll pro Kosovo. Na druhé straSimon Pón•~. phth..U. ,...." "'"'"'"l•l••ol 11 Tllm4f Pejar l!edit.llltul"""
ně jako by u nás chyběla ville pro vět.ti vlastSamozřejmě. !e humanitám! pomoe války rá byla hlavním prť!iektem a hnaclm moto- ni auga!ovanost směrem van.
nevyte.ti. Ale hude-li napfťldad dnes v Kosovu rem nadace po i'adu let, toté! je dnes Kosovo.
Takieje to takovA pasivní ú&si. Není to
zéroveň spolu s nevládnlmi organizacemi, voPodafil se nám také wtitt pnl.lom, kdy! j sme • velloé !6sti Qlelito&t politiky a politiJa\?
jáky a administrátory OSN tlaěit na ustaveni na podporu prodemokratických .Bil v Běloru&Myelfm, lenejenjich. Pro kosovské upl'cllcivilní správy spajené s dodrienfm záldadnfch ku sehnali pen1ze z USA. Myelim, !e je dllle- lfky se na jednu stranu vybrala spousta pelité i to,jakjsme zaěali být vnúnáni v zabra- něz, ale j en třetina obyvatel podporovala ná'
principů soulití, tak hy se snad někdy "" deset
let !1l0hlo říct, !e se do Kosova vrátil nonnálnf ničl. Kromě toho,le jsme doetali cenu Evrop- laty, a naAe vajáky by do Kosova 8IĎ neclltěl
:tivot. Kalldá krizová ťlblast je ale v jiné situa- aké unie a Spajených státd, se na nás stále poslat válčit skoro nikdo. Radii se v!dYc1<Y
ci. Jaou místa jako Afghánistán, Ceěensko ne- ěaátěji obraoejf velké mem.árodni organizace ana!ime <!ekat, jak to váechno dopadne, hlavho Somálsko, kde dnes pfíliA naděje nevidím. se zájmem o spolupráci. Nenť náhodou, le ně Bi to s nikým nerozházet.
'lb, co mě vždycky pl'ekvapovalo, byl právě naje transportni jednotka byla první
Nevfm, ale ěasto ae mi EdA, že ani naie
i názor, že m.Ame vozit avoji pomoe vtem, ěeakou stálou pl'ítomnoet! v Kosovu.
politická reprer.entaee Dévf, zda pati'bne
ktefl to potřebl:dl; ale nepffs1uli n6m mít
Za!eli jSIIH!se připravovat na pl'eregistra- na Východ, nebo na Zf.pad, zda je aún blilnázor na to, co &e ve váJe;lnfl:h regionech ci na obecně prospěěnou spoleěn<N!t. Nový zá- li iracioúlni pqjetf tradiěniho bral.rr!kého
děje. Leckdo nllm vzkazoval, abychom ae kon toti:l hovoří o nadadchjako o někom, kdo
spojeneetvf bez ohledu na to, kdo co v da·
do .poli«ky" nepletli.
má stálé jměni, a jeho výnosy pak rozdává. né situaci děli a jak se chová. Mohu·li lo
Dobte ví§, !e kdy:l někam jezdi jeden kon- My ale jmění nemáme a projekty chceme na- ficl poněkud patetic!Qr, zda lllojime na
voj Zll druhým a na& lidi na mlstě měsJce \'ic sami realizovat. Najeli j sme .Bi novou straně Dobra, nebo na slraně Zla, jestli p&pracují, tak zcela samoztejmě pl'inéAej! svfr ú<!etní linou a poprvé nechali udělat audit. · ~eme obludolnl zák1adnlch ]J'l"avidel
dectví o tom, co .se v oblasti děje. Na Balkěně Chtěli jsme se ujistit, !e to, co s penězi dělá- BVDbody a demokracie za měl'ltko, podle
t ato svědectví !asto na akuteěné viníky sama me, neníj en podle nejleplDho vědomi a svědo- kterého fiYé tpojemle volfme. Asi se jenom
ukazuji. Pos!láme pomoc a rozhodně s:i pfi- mí, ale ie to odpovídá i viem zákonům ID1IIIIme vymani~ z fady mýtů a 1di§6. Pft.
j emce nevyblráme podle národnnstnfho kliče. a předpisům.
kiBdem m6t.e být hluboko zakofemmA
Nicméně vozit pomoc: bez následněho politicMám radoet také z toho, !e se nadace pfi- pfedaava o slovanslo:ém bratru a rermfm·
kého, a j e-li to nezbytné i vojenského tlaku blí!ila svému blavnimu zakladateli, tedy &lrém nepi'iteli.
·
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Demokracie, svoboda slova a lidská práva
Biloruské centrum

lhmonttro ce D Jlindu

Ne;jblifAI opravdO'IOU diktaturou je pro Ceskou
republiku Lukalenkovo BQoruskll.. Soulaený
prezident byl zvolen v 1'0111 1994, ,. roce 1996
rozpustil parlament, vydal (v tamnlcb luajfdl
tolik obvyklým prezidentakým dekietem) n~
vou 1ÍiltaVU a I!OU.!Ihdil do 8Yýl:h rukou ve!k&rou moe ve lltátě. Zbýllala maličkost, zbavit se
nepohodlného Ústavního soudu - poeta& daW
prezidentův .ukaz". Kroky, které od tě doby
podníkl, zmrazily politicl<ý vývoj v zemi, vyhrutly řadu politických odp6rol diktatwy ze země
8 poslat8ly se jen několik let po I"Oq)adu Sovět
ského svazu o to, f.e Bi!hruako movu tije v at..
mosfěfe maebu 8lhostejnosti. LukaAenko m&mt!m pol!ilhává po vý>namnt\ pozici v Kremlu
a ' kritiky Zoípadu a mezioérodnkh organizací
si nedělá wbec nic. Mut tvrdé ruk}\ proototyp
llilného vMz v totalitní spolemoeu. Snad právě proto je tsk blízký Slobodanu MíJB§evillovi.
Běloruaké oentrum bylo založeno z inicia·
tivy nadace a běloruaké exilově opomce

v bi'eznu roku 1998.Jehodlemje Jl<ISkJtovat

o bytooýclt aeminállclt a daiJích Umatech.,
Mezi pfednáaejlclmi byli Petr Pithart. Otakar Motej~ JiH Ruml, Rudolf Battěk, Jan
Urban a dali!.
Sest mladých novinm J!Obývalo na stá·
!!cll v RAdiu Svobodná Evropa CRFFJRL) za
výsledkem řady kontaktl) a menJích akcí na významného finaněního pnapěnl nadace.
podporu demokratických sil v Bělorusku Soudce ÚStavního soudu (zruěeaébo Lukav minulých leteclt. Možnost soustavně pra. . llenkem) Michal Pastucltov a advokátka Věra
val a zaji.&těnl finaněního zá=í pfineala Stremkovaká pfijeli na pozváni Běloruského
centru spolupráce s instituci National Endo· centra na podzim minulého roku do Prahy. ln·
wement for Democracy (USAJ, která udělila formovali pfcdstavitele Ústavnlho a NtúvyMí·
tomuto projsktu nadace grant ve výli ao 000 ho soudu a NejvyMfho státního zastupitelství
dolanl.. První akci cenu-a byl seminlif pro CR o situaci 8 .stavu práva• v Bělorusku.
Kontakty, morálnl podpora ze zahranil!!
mladé běloruské aktivisty potád.aný v Prue;
jej~ by bylo možná nazvat: ••Joké to je být di· a výměna informaci jsou pro ioolovaaé země
sidentem?" Lidem, kteff pramjl v n\znýclt neamlmi! důletité. Konktétnl teehnické vynevllidnfch organizacícb, ~ nicltl mnehé jsou baveni pro práci v podmlnkAch totality je
na hranici ilegality, piadnáleli v Cecháeh ti, viak nikdy jelli důlaiitějií - vybavení pro
kteří pracovali v podobných podminkách bě
redakce periodik a nevládni organizace bylo
hem komunismu. Hovotilo se o právu, nezá· specifickým rp6sobem zsjilthlo a předáno
vialé novinal'ině, občanské politice, nutnosti vybraným pfljemc:Wn běham návitév naAiclt
jednoty a elo!itosti odpovfdnoeti dioentu, koonlinátcrd v Bě!OI"UIIku.
podporu perzekvovaným politickým uskupením a obtanakým iniciativám (~ména ner.á·
villým médilm), která v Bělorusku nesouhla.of o diktaturou. Stejně jako informovat o vývoji IIÍtuace v této zeaú. Zalo!ení oentra bylo

Vfcbodnf Timor
Prostted.nictvlm několikaletého projektu AI·
temativy pfedBtavuje nadace růmé politiky.
0110bnoati a obránce lidských práv, ktel1 jsou
vJely ~akou ,.alternativou• k veden! ze!OO,
ve které iijí nebo fili, nel byli vyhnáni. Pan
José Ramos Horta, no&tel Nobelovy cony I!Ú·
ru za rok 1996, bojuje léta proti okupaci Vý·
ehodnibo Timoru Indonási.l. Prahu navětivil
na pozváni ~ v zéfi aúnulého roka.
v rámci náwtěvy byl v kině Evald pro·
aútnut dokumentámí film Cold Blood, za.
cltycujlcl bnltólnl zásah indonésko! policie
proti pietnímu aktu Timofanů. JO&é Ramos
Horta •e Nhem své návlti!vy setkal a řadou
pi'edstavitelů Ce.tké republiky, mimo jiné
s tehdejAim pfedsedou Senátu Plolrem Pithartem, s kancléřem Ivanem Medkem, a po·
slanci a senáiA)IJ a na půdě portugal.ůébo
velvyalaneetv! B velvyslanci zemi ivropů:é
unie.
loon Lopaoro • (o1o1rofi f JJI:nlni Ao bratra

Cena Homo Hominl
V loAském roce •e Ital nooitelem této nadamí
ceny pfedAk koaovokýdl Albéncil pan lbra·
him Rugova, jen! byl ve volbáclt neumanýclr.
Bělehradem m>len prezidentem Kosova. Vylrán byl Radou nadace pro ~ zásadový postoj pfi proeazovánl prllv albúnaké menAiny
v Jugoslil.vii nenáailnou cestou. lbrahi.m Rugova je jedním z tvW-cil ayStému paralelního
atátu (politické struktury; ikoly, daAový systém, tdravotnictvi.. J, který :~aůli kosovšti
Albánci budovat poté, oo byli Miloieviěovým
vedením odaunutl do rola obl!ani\ druhé kategorie, bez práva na -nděláal, práci, bez mol·
noeti podílet se na fizenl vl.astntho o.sudu.
Oam let prosazoval llrahim Rugova ideu
postupných kroků, a pfeclevělm se snaiil dě
lat vle pro to, aby oe kooovská menAina ~
bodla a Mil<l<!evil!em a lll'bakou větAinou v Ju.
soslbii. V minulém roce, kdy rpaciáln1 jedDOtky ministeratva vnitra SRJ zahA,iily o~
raee namlfeoé proti civilnímu obyvatelstvu

Ve epolupréci a některými zahraničnlmi org8lÚllaceml ae nadace dlouhodobě podílí na
podpoře disidentských kruhd a nezávislých
nOfiam v jadn6 z poalednlclt rezervad komuniamu, na Kubě. Fidel Castro kdysi prohlásil, le ostrov se raději potop!, nel aby
upustil od principů kuběnskábo socialismu.
Ekonomika se zhroutila, obyvatelé pracuji za
eymboltckou mzdu a liji z minimálnlclt pl'lděl6, pl'edevAim Wsk z podpory emigrantU
a z výdělktl Aedé ekonomiky. Chybějí potravi·
ny, léky, p&trqje, ale hlavně naděje, že by
v brzké době mohlo být lépe. SpoluPJ1lOOVOÍ·
ci nadace pokraOOvali v minulém JiJce pfi
avýclt ee&táclt v distribuci léků, tacltniky a tiaančních proatfodk6 těm, ktefí je potl'ebují.
Předeviím OOlDOOlým, rodínám uvězněných,
nezllvialým novinélům a odpúiWm totalitní·
ho re!im.a. Z pochopitelných důvod6 nemobou být, aleapoi! mlím, pfeené informaoe
o pr6běbu tohoto prqjektu Z'/Múněny.

v Kosovu, byl bito napadán za svůj umlrn'ný pootoj, :zejména za ochotu k jednáni a od·
mltáni násill jako napfípustného prostfedku,
byt pro zlak.áni legitimních prllv koaovakých
Albáacil.
Ilrahim Rugova se v PriWI &etkal a l'adou
politických představitelů CR a mimo jiné prohlásil, že Kosovo nem1l!e tit pod nadv!Adou
tohoto Srbska, ale že mueť zóstat domo'lelll
vAech sluAnýclt lidí, klel'! v něm dnea žiji.

Začátkem fijna minulého roku navitivil
konferenci Forum 2000 pi'ednl l':lnaký disident a dlouholetý politický vheň pan Wo:j
Ťing~. Nadace apolu s Ústavem sinologie
uspofádala s panom Wej Ťing«ngem vefej·
noo diskusi o aouěaané eituaci v Ctně na Jl6·
dě Městské knihovny v Prue. Pan W~ hovo·
i'il o avýclt oaobnlch zkulenoatech 8 diktatu·
rou, o'nbetu i o budoucnoetl nejlidnalějlí země na světě.

Tematické přflohy
tjden(ku Respekt

.

.."

.., ....... .

···._

Kooovo, Cel!ensko, Kuba
a Výcltodnl Timor a Indonéail
byly čtyři zvláAtnl pf!lohy týdenllru Respekt, které nada·
ce vydala v minulém roce.
Sedm stran je vždy vilnováao
dané oblaati tak, aby problematika krizového "!lionu byla ntúen vyavl!tlaaa a dokumentována, ale i hodnocena
n\znými odborníky z mnoha
hledisek. Vydnání tamat.ických pilloh je soul!áali dlou·

hodobého projektu .avfd<>ctvi". Nadace a jejl opolupracovnlci pokládají pfin~
zpráv z krizových oblastí svě
ta za svoji povinnost.
Země, na které se jednot.lívé p11lohy ZBJOěfqjí, phdatavujl obwti, kda jsou systematicky poruAovlma lidská
práva, kde principy demokratické apole6lostl překryla
touha po moci a dominanci,

oblaati, kde v d6sled.ku zvůle
mocnýclt a naplňDvánl vš&momýclt ideologií trpl oby&ljnílidé.
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V horách rumunského Banátu
Ve dvacátých letech minulého stoletf se
v rtmci kolonizace divokého pohraničí Ralroueka-Uherska vystěhovalo do tum111l8kýeh
hor několik tisíc Ceeha. Začali tě!bou dl'eva
v kopcich jitnťho Banátu, na vykluěených
stránfch zalolili pole. Dnes !ij! pfevébě
v ksti odlehlých vesnieíeh a ve spádovém
městěTemeilvéru. Udrieli si nejen jazyk a víru, ale i pův<ldni kulturu a zvyky. Do začátku
devadellátýeb let byly vesnice bez elektfíny
a jediným spojenún zUJitaly křivolaké horské
cest); blato zoela nesjízdné.
Projekt vyhláiený v roce 1995 Ministerstvem zahraniěníeh věci CR, který od té doby
na .základěbnkurzu realizuje nad&Ce, zahrnoval budován! ll udržovánf makadamových
teSt, r.aveclenf spojení, opravu a výotllvbu
ikol a pomoc pfi zaji.§těnf zdravotnické a atomatologicl<é péoo. Cílem bylo zlep.!lení zékladnfeh životních podnúnek ětyftisloové knijanoké meniiny. Vládní pomoc, na ktllrou bylo
vyl!leněno 30 milionů korun, rozložených do
tf! let 1995-97, a dalAi pffspévek v roce 1998
byly vázány na nejméně tfieetiprocentní l!Jlllluúwt rwnunl!ké otrany. Jednán! o realizaci
pomoci byla proto dloubá a ohtftnA. Projekt
je pl'esto, mimo jiné díky blavnfmu koordinátorovi Václavu Mazánkovi, úspMný.

Čeakě repu~lllm

Operace BanM v roce :1.998

1111

své krajany nezapolllllila
Do roku 1997 byly k vesnicim Rovensko, Blgr,
Svatá Helena a Sumice zrakoostruovány pi'ístupové oasty (dnes telkem 41 km solidnldl
mllkadamovýeb cest). V obci Eibethal (původ-

SIGollostrd oteohní nov<f llloly • o6e/ Suat4 H•!.•a

ně pl'evétně němeclté, dnesl!eské) byly před&-

W!:m z důvodu ochrany odravl obyvatel optaveny a vyasfaltovány vnittn! komunikace
v délce 1,5 km. Do ka!dé ze iesti veanic je zaveden radiotelefon, propťljený na ústřednu
v blfzkém městě u DunlQe, se statutem veřejné telefonnf stanice. V obcích Bfgr a Gernik
byly opraveny a dovyhllveny Akoly, ve Svaté

Heleně byla v roce 1996 z~ena výstavhll nové osmitřídky. Televize, videa a další drobné
polieby byly dodény do věaeh ěeských ěko1
v oblasti, pedagugické lyceum ve městl! Nadlak, kde se pfipravujť tamní čdtf a slovenští
u6telé, bylo i!áslečně vybaveno novým nábytkem. Ve spolupréci s Demokratickým svazem

Borodinaoka • roce 1998

Po 150 letech domů
Celé skupiny rodin z Cech ll Moravy se v polovině minulého století vystěhovaly do carského Ruska, jejich prvnfm cflem se atela oblast dneěnf Moldávie. Vybudovaly několik nových vesnic (Cechohrad, Novohrad) a zdaly
hospodafit. V roce 1912 pfijala čáBt kre,janů
earslrou nabidku k postupu dále na výcltod
a k ooídlovánf novýeh stepnleh oblastí Mjihu
Ruaka. Kdyli prvni z nieh dorazili ke studni
nad i'!&ouuprostfed Airých step~ rozhodli se
vybudovat novou t'.eakou vetmici ]ri.vě tam.
Existuje dodnes a jmenuje se Borodinovka.
Někteii z těeh, ktei'i motali v Moldávii,
byli za náailných stalinských deportací v roce
1941 pl'evezeni (shodou okolnost!) do Aktjubinské oblasti v severním Kazachstánu a později se píipojíli k jí! exiatujfcll!e&ké komunitě. Borodinovka z6stllla zemědělakou vesnicí,
část krajanů se postupně stěhovala do krlliokého městll Ak~ubinaka. Po rozpadu Sovět-

konkrétnl změny v ka!dodenním životě kre,japocit., l.e v původnl vlasti majf oporu.
Daliún cflem bylo udělat něco pro zdraví
dět.l. Slomlltolotka Ivetll Melí.iková strávila
v OOakých vesnicích dva roky a c!lem jejího
pracovního pobytu hylo vytvoření základních
návyklt pél!e o ehrup u dět! pl'edJkolniho
a lkolního věku. Ve spolupráci s rodiči a uči
teli pfinesl projekt výborné výsledky. Inl!)leki!n! cesty a přednáAky českých lékařů,
zaměřené na prevenci dětskýeh chorob a význam očkován~ byly doplněny vydáním dvojjazyěných o&ovacieh průkazll dětem, aby se
rodioo mohli lépe orientovat ve zdravotnické
péěi o své děti.
nů i

ského svazu a masovém. vystěbovllleetví ze
stfedoa&jskýeh republik byli nam krajané
v Kazachstánu ohroženi. Ceěi, tijfcl zde calé
generllllO, se ocilli v nezávíděn!hodné situaci:
bud odej!t do Ruska a ztratit vzájemné kontakty i své čeěstvf, nebo sepoku.sit pfesvěděit
pavodn! vlast, aby je pfijala.
Počátek

v roce :1.994

Nadace se v polovině devadellátýeh let stala
jakýmsi patronem návratu karaěskýeh Cechll. Vedla jejíeh jménem téměf roěn! vyjednáván! se státní sprtvou a podílela se na píipravě repatriaěních pravidel. Koncem roku
1994 byl celý proces zabájen na přísně indivíduélnfm základě. Nadace od té doby urganizuje nAvrat krajanů na .základě pověřen!
odboru pro uprchlíky a integraci cizincll MV
CR. Ptesfdlení je matné pouze v případě, l.e

CecM a Slováků v Rumunsku jsme se podíl&li na opravě a zafizení kulturního centra
v podhorském městečku Nové Moldava. Krajan~ ve~ Velký Pereg mdali o podporu evangelického sboru t'onnou elektronických var·
han. Ve vý& drobných akci, aktivit a dodávek
by se dalo pokraOOvat. Projekty znamenaly

Operace navázala na rozpra~ akce. Se
zpožděním byla dokončena stavba osmitf!dnf
základní ikoly v obci Svatá Helena. Nová budova spolu s vnitfním vyhllvenfm zajiitěným
rumunskou stranou představuje ukézkovou
nadstandardnl Akolu, které se v celém kraji
optavdu lAdná nevyrovná. Slavnostn! otevfe..
nf ikoly, kterého se zúča.stnil pl'edseda Senátu Petr Pithart, velvyslanec CR v Rumunsku
Jaromír PlQek a daUí představitelé CR a Rumunska, se stalo knijanskou slavností s dět
ským folklorním festivalem.
Reciprol'ně byla k dostavbě ěkoly rumunakou strimou fmanoována prvnl i!ást prac! na
opravě cesty před obcl a v obci Gernik, která
jako jediná nebyla %8hrnutll do plánu oprav
komunikaci v minulých leteeh. Ze sdrul!&ných prost.l'edků ěeaké a rumunské strany
pokraěovala rekonstrukce a asf'altování ceaty
v obci Eibenthal (cesta původně naaypaná
z hlu&ny • vysokým obsahem azbestu muaí
být zafiznvána tak, aby oblaka jedovatého
prachu dále napakrývola vesnici). Byly realizovány ganměn! opravy cest postavených
v leteeh 1991).97 do ostatních vetmjc. Dále
bylo rozMI'eno ústl'ední topení ve ikole v obci
Gernik, do vě!Ainy vesnie byly dodány drobné
zásilky knih a da!Mch pot!'eh pro ikoly a vesnické kulturo! centra.

mají v CR zajiltěny základní !ivotn! pod- více zajímají a jsou nutné i pro vyhodnocení
mínky, pfedeW!:m bydlen! a hmotné zabezp&- vhodnosti konkrétnf nabldky.
oon!.
V loňském roce bylo woavl'eno celkem 31
Poradna pro krajany, vedená v nadaci od smluv o rekonstrukci, to znamenA matnost
počátku Andělou Podhorskou, proto vybledánávratu dal.§fch 140 knija.nů. Kontroly byla
vé vMy pro konkrétuí rodiny, ktaré ai podají ll Zl\iatěni pl'8COV1Úch pi'iletitostl problhaly
Mdost oudělení trvalého pobytu v CR a zmoc- průbětně vidy v pi'edstihu před plánovaným
ní pro nadaci k zastupováni, ZIUllěatnánf píijezdem rodin, které podaly žádost v minua ubytováni Mnoho sil věnuj! pracovnici po- lýeh letech. V loňském roce pfijelo celkem 48
radny l'eiení nejrůznějA!ch pfekél.ek spoje- rodin, tedy 179 lidi. Ka!dý byt vbk musí být
ných s pl'fjezdem do CR a následným zapoje- nejen optaven, ale také vybaven alespoň. zánún krajanlt do života u nás. Práce s rodinou kladn!m nábytkem a da!Mmi potfebllmi; krazaě!ná v Kazachstánu vyevětlovámm a inforjmé pfijf!děj( jen s několika kufry. Casto pomaěn!m servisemjeiltě předtím, ne! se krajamáhiljf mfstní charitativn! organizace a Soné rozhodnou, zda adaptaci v novém světě kol, blato obyvatelé obce mezi sebou pntl'ebné
zvlr1dnou a chtějí jí podstoupit., altcJml teprve zákliuhú vybaven! prostě seberou. Po vlaatrok ěi dva pn jejích příjezdu do naA! republiky ním pi'ijezdu následuje vyffzen! potl'ebných
Celý proces je financován z několika tdro- dokumentů a formalit (prukaz pro trvalý pojů. Ceská vláda uvolňllie prostředky Oll re- byt v CR, sociální a zdravotní pojiAt.ění. 1&konstrukcí byla pro krajany a přÍSpěvek na katoké problidky, 80ciálnf dávky .•. ), zařazení
integraci v obcieh, kam směřuj!. Kraja.né se dětí do ikoly; dospělýeh do zaměstnání a vilemusí postarat o vdkeré formality a eeatu do obecná pomoc rodině v prvních obdobích živoCR; pl'i prruněmém. platu kolem 25 USD i to ta v navém domově.
pl'edstavuje pro vesnické rodiny obrovskou
Během roku vykonala poradna v rámci
programu sociálně-právního poradanatví názátěž. Po příjezdu do na§! republiky mají krajané práva a povinnosti v rozsahu statutu tr- v.tiěvu dalllíeh dvacet rodin. S~mostl
VIIlého pobytu Gakébosi "malého obi!aMtví"f je jakési telefonické ,.on-line" poradenatví pro
a také právo po1ádat ai po pěti leteeh o udb- viechny krajanské rodiny, které se v rámci
lení státn!bo o!X!anství CR.
projektu v minulých letech do CR pfistěhova
ly a jen postupně se adaptují na jinou zemi,
ne! jakou jejich pl'edkové kdysi opouitěli,
Poradna v roce 1998
a zdaleka jinou. ne! v jal<é oni sami vyroatli.
Od zaěitku repatriaěnibo p~ do konUbytování pro navrátil"" je prvním bodem,
který muaí být zajiAtěn. Poradna spolupracu- ce roku 1998 se do Ceské republiky vrátilo
je s okresnimi, městskými a obeenlmi ú!'edy 1M rodin, coi znamenA 501 kr~anti. Dal.tich
v celé republice a používé jako cestu různé 39 rodin má nebo bude v neblifAfeh měaícieb
sdělovaci prostfedky;jak najít ty, kteř! mohou mft vyffzeny věaehny praktické kroky i forubytováni nabldnout. Rada nabídek l'OYIIOu mality pntl'ebné pro cestu do CR. Větěina si
odpadne, o.statní (v minulém roce jich bylo své m!sto ve společnosti jil naMa, zvlr1Atě dě
44) postupuje do daWbo kola jednání. Situaě ti a mlad! lidé ul cit! Ceskou republiku jako
níjfzdy slouti k ?Jiitění podmínek pro návrat svůj domov.
kre,janfl dolroukrétnlho bytu, lokality a okresu, k ndhadu pracovnlch možností, k získání POliADNA PRO JIRAJANY TBL.: 02/81184696
iníormaci o ikole, zdravotuún zázemí, infra.
02/81134148
struktuře a dalA!eh údajů, které krajany nejI'.U.: 02/61184137
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nich praiekt6 nadace). V obci Uhelná jsme finanl!nl! podpofili
vytvol'enl nového jlmadbo územl pro pitnou vodu vretně vyhlouben! a oeazeni dvou vrt6, ve Velkii Kraii přivedeni a napqjenl MS a jldclny k pfivadi!l!i ze l!OII8ednl Vidnavy, pro Bílou Vodu jsme zprostfoedkovali finanční zdroje na rekonstrukci úpravny vody.
Komtl'i se v nebývalém mnoilství vrátili i rok po povodních. Proto byl movu podpafen projekt osvěty "Jak bojovat
s komAry" a následné likvidace komál'!ch larev bakteroidnlm
pi'fpravkem na llbnilt!ch ve spolupráci s CSOP a RNDr. Ho)%..
nerem z Univerzity Plůackého. Koordinaci byla pověi'ena infonnační karu:e!M ot.cvfená v Olomouci.
Nadace pokraěovala v podporo prqjektu, jenž se poko~el
řeěít situaci %ciravotně p08tifených, kteří byli navíc zasateni
povodněmi; stejně tak nadace podpol'ila projekt psychosociálnl pomoci. Tento ~akt byl taměl'en zejména na sociA1ní
a humanitátnl praeovnllty, ktef{ denně fdili problémy oatatnlch postí!ených v zaplavených územlch. Samí pak často propadali pocitům beznaděje a vlaatnl neachopností, protof.8
(p~llm z objektivních důvod6) nedokA.zali prohlémy okolnlho avl!ta úěínně l'eAit.
Kampaň .Clověk 8ověku, obec obci", kterou bezprostfedně
po povodních roku 1997 koordinovala nadace spolu s CT, p~
kral!o\Jala i v loňském roce. Jejlm dlem bylo mít pfehled o darech jednotlivců tak, aby mohly být pfedtny jednotlivým pothbným. Sluomáiděno a pfedAno bylo nl!k.olik set kusů nábytku, vybaveni domá.cnoatf, atavebnloo malcri6ld a daWch
věd.

KDI<IJ0,1998

Hu~anitární

a rozvojová pomoc

Moldávie
Sesuvy J)ll.dy zni&y v loňském roce vesniěku Leuseni v distrilr.tu Hincem, pi'íblížně 70 km jihozápadně od blavnfho
mě8ta Moldávio Ki!íněva. Bez pf1stfeií se ocitlo 3 000 lidi.
Ceaká vláda uvolnila prosthdníct.vfm humanithního fondu
MZV !!áotku půl milionu korun a ve výběrovém řízení byla
ree.límd pomoci pověňma nadace. Na 7.ákladě informací
z mfsUl a po jedninJ a pfedataviteli UNDP (Uníted Nati0115
Development Project&), pracujícími na obnově vesnice, bylo
rozhodnnte pl'ilpět 1111 výlltavbu nAhradních domll potfelmým
8\avebllÍJ!I malcri61em. Zúilku cemeotu a izolaěnfch hmot
dopravil v l!ervenci na mlsto nákladní vagon, el~stalail
ní materiil doved koordinátor nadace Pavel Sýkora, který
byl~ pověřen kontrolou poutill pomoci na místě.

Tádilkisttn
Vleklá politické krize, spojená s nl!kolíkaletou válkou, dovedla tuto malou atfedoaaij•kou zemi na pokrlli ekonomického
kolapsu. Pomoc, kterou nadace ~ovala z prostfedkll humanitérnlbo fondu MZV CR (2 500 000 Kč), byla umma dě
tem a D8IDOCIÚclm. Po dohodě s ptedataviteli Dětského fondu
UNICEF a mezinArodnf bumanithní organizace PSF (PbarmaciBt 0811& frontíers) byla zíilrilka slolena z léků a hygienických potřeb. Pl'ea komplikace zp6110bené odlehl""!.! regionu
a situaci v zemi byla pomoc pfedána a dislribuována bez zásadních problém(! v fljnu roku 1998. Kontrolu v ml8tě zajistili novinAI'i Petra Proc:hézkovlt a Jaromíra Stětina z agentury Epicentrum, spolupracujíc! s nadaci. Velmi ApatnA humanitám! situace v této zemi trvt a pomoc, kterou poskyt~í m&zintrodnf organizace, je ned08tateálá. PH.spěvek Ceaké r&publiky byl sice jen jednorázový, ale byl daiMm krokem (byt
malým), jak tuto IIÍtuaci zleplit.

Ukvldace nisledlůl povodni
- Morava, Slezsko • vjchodnf čeclly
Nadaěnf prqjekty zaměi'ené 1111 odstranění či zmírněni ntsledků ničivých povodni v létě roku 1997 pokraěovaly i v lofl-

ském roce. Nové pf!valy vody ve východních Cechtch v poloroku pak rozti.fíly pW;obnoet nadačnich koordinátoru i do této oblasti. Práce, které nadace fmancovala
• pl'08ti'edk6 ablrky .SOS Morava a Sl.Wo", pfíapěvk6
a grantd, pfedatavujl eti'ednědobé ~ekty; kromě toho jsme
podpofili jednortzovil jednotlivce, alrupiny a zaftzení, jejich.!
situace ai vyfadovala jeitě rok a půl po povodnich interveru:i.
l'rQjekt byl v terénu ~tn "popovodrulvýmí" koordínttory nadace Zde6kem Brabencem a Alexandrem Fialou, Y nadaci byl veden Miohaelou Mareiovou a Janem Kamenickým.
SuAenl objelrtd, zahtjenéjil vlétl! roku 1998, pokrai!ovalo;
80 borkovuluAných fukar6 a 30 odvlhl!oval!6 bylo sWlovtno
celý minulý rok z objektu do objektu (po dohod! a vedanlm obd, prioritou byly Akolské a zdravotn1 budovy a rodiny, kten!
z nějakeho ddvodu suJeni potfebovaly nejvlce). 8Qi proti i&llÍJ!I a houbtm byl nosným prqjektem nadace - celý rok jsme
vlastně dělali toté!: ínfo=ovali o §kodlivoeti pobytu v zaplisn~ých prostortch, odborně radili, co dělat, oAetfuvali napadané objekty protipllBdovýmí prostředky a provtděli dlouhodobě účinnou impregnaci. Statistika (od podzimu r. 1997 do
konce r. 1998) eviduje 89 obcl, ve kterých bylo oieti'eno celkem 1030 objektů. Cást protiplfmových prostfedk6jeme rozdělili vyplaveným nemoc:nidm pro dlouhodobé o§etfovtni
llklepnich a pfizemnich prostor (vlhkost a houby ae se vracej! jeAtě dlouho po povodních). Pokra&waly práce na obnově
zdrojd pitné vody (v létě a na podzim 1997 to byljedan z hlavvině minulého

Albánie
Pol!Atkem loňakého roku dovezla nadace do narnocnice v jihoa!béDakéro Girocaateru plně vybaveoý &anítni vůz, pof.adavek okr<!enť nemoc:nice. Pl'adAním aanitky byl dokonlen projekt pomoci A!b4níi, jelm realizaci byla udace pověfena
MZVjil v roee 1997. Vzhledem k prnblubujícl se biti v Knoovu byly daiAI dOO.Vky v r6mci ~eldu preveoce migrace
z prostl'edk6 MV CR 1111l!rovtny do krajské nemocnice v eeveroalbáDakém mbtě Skadar, se ktenru nadace dlouhodobě
apolupraetije a jil podpoti\Íe. Vybaven! praktídl:ého dětakého
lékal'e a malcri61 pro severo81bén&kou nemocnici v B!\iram
Cuti, stejně jako materiál pi'edaný humauítámí organizaci
"Ne ndihme te Kosove.!", která se stanl o k011ovské uprchlíky,
pomohly zlepl!ít jejich lívotni podmlnky a jejich přístup k ztkladofmu zdravotllÍJ!Iu zajiltěni v Alhtnil. Celý tento projekt
měl v nadaci na ataroeti Ondřej Matyé.A.

BuiiNirsko
Pi'i pflle!ii<Jsti návltěvy ministra zahraníěnlch věd Sedivébo

v Bulharsku nadace zajiatíla a dopravila pro republikový
avaz nevidomých Bulh11111ka specitlně uprmmý počítal!, kt&rý wnof.lltůe tilitěnl publikad pro nevidomé. Tím byly doěe".
pány prostředky uvoln!né MZV CR na pomoc potfelmým
Y Bulbanku v roce 1997.

Ooad4 oll•rmon<~odcll po poood10lcA

Jednlm ze ztkladních problémd byl od poj!átku povoclnl
ned06tatek informaci, absence odboruých materiá\11, které by
hovofily jednoduchou, vJeobecně BI'OZIImitelnou formou. Nadace proto podpol'ila vydáni bezplatně dislribuovanýc.h pffrui!ak spoleěnostf Natrix, které radl,jak si pfi odstraňováni ntaledků povodní (s 11vahou do budoucna) počínal Titul .Odstraliovtni následkťL dpiAv" byl vydán na podzim roku 1997,
daW dva, "Z.t.eplovánl budov" a ,Systém W.pornábo vytápl!>nl budov", byly vydány v minulém roce.
Finančně nadace z proatl'edkd slúky .SOS Morava a Slezsko" podpol'ila: obec Brantice, Diakonii Úpice, obce Uhelnou
a Velkou Krai, Charitu Uherské HradiAtě, mbtský obvod
Slezské. Oatrava, oboc Bernartice, obi!alllké sdruf.enl Lata,
město Otrok!Mce, ZS Kopaniny, ZS P. Pitua, město Uherské
HradiAtě, OÚ Bruntál, Charitu Bohumln, spol. Natrii, Vodní
záchrannou aluibu Pardubice, ohac Podbfezf, materiělně pak
obce Mikulovil:e a Bocboř. Dále jsme podpořili projekt vyaílánl dobrovolnťk1\ proeti'ednictvlm občanského sdrufenl Duhový most 8 obi!analul edruf.enl Vr.tjemné aoutiti, které se snaží usnadnit tivot lidem v hruJovakých unímobWikách.

Povodni na vjcboclnfm Slova•ku
Prudké povodllové vlny zasAhly v i!ervenci loňského roku řa
du veanic zejména v okresech Preiov a Sabinov. Vadni stěna,
která se po naoby6ejně silných lijáclch hnala něk!elýmí obcemí, dOI!ahovala výěs d ltyt metrů 8 Aíi'ky padeMti metr\1., p~
&t mrtvých jen v Jarovniclch doetbl téměi' 40 osob, zejména
děti. VJhledem k omezenémumnolatvl proetfedků se námj&vilojako málo ú~é použít je na drobnou humanithní zásilku. Nadaění tým proto navázal na avé bohaté zkuěeností z povodní v CR a vl!noval se zejména vyaouaení budov a terénní
práci. ZvWtě lpatná byla situace v postižených romských
osadtch, které z6etaly 1111 okre,jl zájmu, a pomoc (včetně státni) byla zcela nedoetatečnA Na4i koordinátol'i působili pfed&vllm v romských osadách (zejména Jarovnice a Hermanovce).
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Pllclíleli jsme oe na organizaci a rozdělování pomoci, evidenci
p<l&tifených a ,.navedeni" dallťch humanitárnfch organizaci
díky dobré znalosti aitwu:e na mlat& nejvft!í potl'eby, SuAeol
objektll bylo zahájeno po pholunut! i!áali borkovzdumých fu·
kari do poali!ené oblaati. Na pod%im navázaly pl'ímé dodáv·
1cy z hmotných obírek CKCH a Diakonie Úpiee do V)'braných
obcl Rotyeany a Hermanovee (pootele, maiTa<e a pi'iltrývky).
Sit.uad v poatifenjl:b l'OIIIIkých ooadich se ve spolupráci
s OSF Preěov zabývllma dosud.

Bosna a Hercegovina - MaglaJ
V roce 1998 jsme .začfnali zásilkemi humanitární pomoci pro
dllrou zasafená města a vesnice v Bosně. CelA lbta se nade·
d, pfededlm díky podpoře obW!ů-dán:li, dařilo poe(]at neza·
nedbatelná ínnobiví nejob.f&linějlích věci dennf potřeby (zá.
kladnlch potravin, hYJ:ienických pothb, měekl. V roce 1996
byla ~ena rozvojově pomoc: povále&lé BaH, finanoovaná
z rozpoau vlády CR prostfecllůctvím odboru pro uprehlfky
MV CR. Větěinu pmjekld, jejich! cllem bylo pomoci návratu
uprchllků a zleplenllivotnlch podmlnek po válce, reali-.la
na ~ákladě vyhraných vy'běrových řízení nadace. Bnsenské
projekty vedl od roku 1996 Vodran B~il!, vadoucl nadal!nl
kancelAfe v Sarajevu. a Tomál Vyhnálek z pratské kanceláře
nadace.
V minulém roce pokračoval prqiekt poychoooc:iálnl pomoci
okresu Maglaj a Tdanj. Pomoc v povále&lém obdobť, kdy ae
dostavuji posttraumatické stavy u lady lidi, ktel'l válkou proili .v pofádku", je cllem projektuji! několik let. Nově bylo vy·
tVlli'eoo centrum pi)'Cbosociální pmnoci, ve kterém pracuj! terapeutky nadace Adaleta Bradaril! a Mina Sahman. Během a západním Kneovu. Vesnice byly nejdflve Oltfelovány z graminulého roku pr!)ilo individuálnl a skupinovou terapii iS nétomeld, lehkých děl a kulometů, poté obeamnl\ obyvatel·
praoovnlmi sezeními pro zmlmi!nl poruch feiS celkem ~ atvo vyhnáno, domy vyrabovány a vypáleny. Zavrat.di!ny byly
230 pac:ientň., z velké vět!iny děti. Supervir.ť celého programu první desťtky lidí. Bělehrad vysvětlil celou věc Um, le oznaiSI
se od pol!átku zabývá MUDr. Marek Pl'eisa, pravidelných kon· mičcné vesnice za .s!dla Kosovské OBYClbozenecké armády
trolnlch • metodických návitěv ec 11l!astní specialisté na logo- CUClO. Míra trpilivoati kosoveké větiiny byla doniena
pedii, pediatrii a dallí odborníci. Cást ditl a dospělých (vá!né a spontánní nAtdst mulflse zbraněmí v rukou, ktefl sami ..,..
psychické iS fyzické potl!o) je dlouhodobě !l!adovlÍ!Ul a v pfí· be probláaili za mf.otnljednotku UCK, byl oeividný.ltada ves·
nic se atala pro Arbské poli~Df hlldky nedostupnými, sami
padě potřeby jsou jim dodávány léky.
Vybudováním Cenin! pro děli a mládd byla v loňském r& obyvatelé mvalili pfťstupové resty e rozhodli se bránit. Je
nutno
20pakovat, ie ll!lirálu eeka1ac:e betelporu zahájily srbce rozllfena mo!noet IIIimoAkolnlch aktivit (v roce 1996 byla
dík;y podpofe nadace llPI'OVOměna l!ástel!ně zničená sportovnl ské ofe!Uivy, a pfedevilm brutelita, ktar6 pfináJelo nDVé
hala a ota\'l'eno kino), které jako by se během vilky zcela m· a nová oběti mezi civili.!ty. Podle údaj6 UNHCR muselo ~
stavily. Centrum nabízí několik zájmových krou!lro (pol!ítal!e, hem roku 1998 opuatit svoje domovy v Kneovu 250 000 lidí,
llllg!il!tina, umělecký, hudebnl, foto), zároveň je v jeho rámci pfibli!ně 50..70 til!c z ních pfekroeilo hranice do Cerné Hory
budována kníbovna pro děti a mládež. Tťm, :!e je centrum pfl- nebo Albáníe. Větěina vlak neoputíla Kneovo o skrývala se
mo ve stledu Magjaje (v budově zničeného kulturního domu), v loslch (koncem léta 1998 cm 20-80 000 lidi), pl'lpadně utak·
stává ""jednou z opor spolel!enského dhl ve stéle ještě váleč Ja do neza.odených měst a vemic. Napřlk!ad v Mtině neby·
nými udilnstmi paralyzovaném městeělru.
lo výjimkou 30, později u 60 lidí v jednom rodinném domě.
Zvláltl! situace těch, ktel'i se ukrývali v improvizovaných
pl'fatfeidch a ch.atri!lch v loslch, byla katutrofální.
Ptíblibli pfll roku (kromě dfívějllch pruzkumných cestl
Děllcllinie mezí Republikou Srb&kou a Federací BaH voda na pO.sobila nadace " Kcleovu jako ~den z dlllditých zdrojů hu·
roobranl dvou okreri: Sanský Most (Federaee) a Prijedor manitárnf pomoci. Projekt byl finaneován pfedevilm z pro(RS) v zápednl Bnsně. Věliina uprchlíkll se ji! vrátila do ob- &tfedkll vlády CR v rémci prevence mígracc a stahilizaee
lasti jako takové, nikoli vlak domů. Jejich domy a byty joou uprchlik6 v oblasti - pod gesci odboru pro uprebllky MV CR.
bud mil!eny (vypáleny během etnického l!ilténl v r. 1992 Prvnl zásilky potravin a hygíenickýeb potfeb pro koBOVSkě
a protiofenzivy armády BaH v roce 1995), nebo jsou na té uprchlllty do Cemé Hory v létě loňského roku byly hrazeny
,.druhé" straně, kam je návrat pro pfťalulníkajiné národnos- z darů a dalllch zdroj(! nadRce. Celkem jedenáct kamionů
ti stéle jeitě velmi komplikovaný, v mnoha případech nemn!· (cca 200 tun materiálu) bylo doprawno do oblasti. S ji.!tou
dávkou ětěstl, ale i letitých zkuJenostl se dm podařilo pfeB
ný.
Projekt pomoci sociálně nejalabilm skupinám repatriantl1 znal!né obstrukce a výhrůlky srbskýeb úfadů dopravit vAech·
ve dvou výie zmlni!ných okrasech navázal na opravy domkil ny náklady u na mf.oto urWú. Potraviny a hYJ:ienické potře
(v!cly pouze základnl, do podoby 1+ 1 +sociální přislulenstvi) by tvoi'ily vitěinu z8ailek a byly distribuovány proeliednic>pro navrátilce, opravy ambulanci, i!áatl spádová nemocnice tvim klleovské humanitární orgenizare Matka Terem (dispcr
a centra pro pomoc uprchlíkWn. Sedm oěet.i'oYatelsk a dva~ novala pfed začátkem války sltl 376 center a diatn'buěních
dální pracovnlci ae během 6 měcl!c:ů t.rv6ní projektu starali míst po celém Ko!!ovu), rozváleny byly větiinou v rémci spoo 997 osob (z toho 102 navrátil® z Ůech) formou pravidelných leěných .Joint r:nnvays•, klení mezinárodní organízscevyslla·
nlvltév (pohovor, drobné zdravotniclté a sociální &!utby. po- ly ka!dý den ve snaze Bní!it riziko, !e konvoj bude !B81aven
klizení, nákup a důlelitý 060bní kontakt). Ka!dý • u.f.ivatelll á přepaden srbskými jednotkami. Léky, najejiebl dovoz jsme
programuje zanesen v kartotéce a slu.iby, které jsou mu bez. po několika měsících získali povoleni z Bělehradu, byly pře
platně poskytovány. jBOU do této karty zapisovány. Do obou dány do nemocnie a ambulancí síti Matky Temy a pojfzdné
ol<reo!ll byly vypraveny dvě zásilky potravin, sloteny v cent.. ambulanci Carveného kfl!e Koaova. Pro uprchlíky v losleb
roch epolupracujlc!ch organizaci (uprdilickcl sdruiení ;.lzvor" a mičených veeniclch doveda nadace do Kosova celkem 996
a humanitárnl organizace .Chlieb tivota") a v měsíi!ních in· rodinných blinlkových sad nádobl, 280 000 avfl!ek a 8 132 dět
tervalech distribuovány u.iivatel6m programu.
ský<!! zimnlcb bund. Vlastni distribuce byla v bonkém teréDoprovodným projektem je podpora nevládnlho aektoru nu velmi slolité, nadace proto zakoupila, nechala repa80VIIt,
v Prijedoru a Sanakém Mostě. Cllam je pomoci obamakým or· vybevit a přepravit do Kosova dva vozy Prap V3S pro seknn·
ganimclm jednak konboéúl!m technickým vybavením (cel· dární distribuci pomoci na územ! Kosova.
kem pl'edéno 6 poěltal!ů, 4 tiskárny, kopírka, fax, kanceiAfaké
Po uza\'l'enl dohody Holbrook - Milolcvi~ •e uprchlíci za.
vybavení), jednak v jejieb rozvoji (saminál'e o fund raiaingu l!ali vracet do svých vět.iinou vypálených veenic. Téměř vf.dy
a práci v neziskové sféře). Specifickým 11kolem je pak spojo- byly zničeny ambulance. Proto nadaoe připravila projekt
vání okreoll Prijedor a Sanský MOC!t ~ dilieí linii. Pozitiv· opravy 15 spádových ambulanci (v!cly alespoň pro 5 000 lidi
nim posunem je to, le semínéffl a pCJC~tupoě i pracovních &&- z okolnlch vesníc,lékař zůstal), pfíspěla na jejteb rekonstruk·
tkáni " koordinal!níeb och~zek se úěastnť zástupci NGO's oe, dovezla základnl nábytek a vybevenl vl!etně nástrojll.
z obou atran, za vállcy znepfátelených. Casopis, který vydává a dalilch pomdcck praktického lékafe a pfeda1a movuotavfe.
jejich f'órum v Prijedaru, pola'ýrt obe okresy a je mostem né ambulance do sítě center, zásobených .,Lékaři a Lékárnlky
tam, kde zatbn ke skute&lému propojeni livota ru!doělo.
bez hranic" CMSF, PSF> potřebným lll8teriálem a léky. Zdra·
votnická péče tak byla zpi'(stupni!na téměř 100 000 lid!. Projekt a jeho rychlá a efektivní realizace byly~ hodnoceny
pfedataviteli mezinárodních organízacl v Kosovu a naclace ai
V 2im6loiiského roku byly ZllM,jeny prvnl rozsáhlejti opera· získala respekt. Ve výau chyběj! dal.ti drobné dary, které na·
ce zvWtnlcbjednotak MV SVU01'6 republiky J~vie aj u· daee pro Kosovo obdržela a jako doplnék nAkladu velkých b·
goelmké Cll'IDády proti civilnlmu obyvatelstvu ve středním mionů dopravila během roku 1998. Pomoc Kosovu a uprchli·

k6m &alllOifejmi pokral!ovala i v tomto roce. mavním koordiné.torem pro Kosovo je Tom6l Vyhnálek, projekt dobrovolní·
kll vedl Michael Kouba (v pra!ském centru Tom6l Pojar, Jan
Kamenický a Simon Pánek).

Romské projekty
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Oplnf výrok auditora a veikeré povinné pfflohy
zpr6Yy J.ou pffstupny v sldle společnosti.

dvirečné

Výrok auditora
V aouladu •e úkonem e. 52411992 Sb.
o auditorech a Komole auditoru Ceské ,.
publiky a a auditoreltjnů aměmicemi vydanjmi Komorou auditoru Ceské republiky
jaem provedla audit účetní závěrky a -.ýročnl
zprávy Nadace pfi Ceské televizi Ctověk
v t.illllÍ ... l'llk 1998.
Aeditei nadace jako statutánú zástupce je
odpovědný za sestaveni účetn! závěrky a veden! á!etnietvi tak, aby bylo úplné, prtlkamó
a správné, v souladu a plamými zákony

a ptedpioy.

Obdrlela jsem piaemné prahJAienl
atatutámlho záotupce nadace, že mi byly poskytnuty vdkeré doklady a sděleny vAeclmy
informace potlebné k provedeni ovhi. Statutární .&tupce nadace ooul!&W prohlúil, že
v pfedlof.ené ÚČiltn! závěrce j11011 zahrnuty
v!echey b0111podáfůé operace, na které oe
v ověřlmlném 11ěetním obdobf V21ahovala povinnost zaúčtoválil. Ovětenl t!.dajd bylo prov&deno vy'běmvým zp6sobem pli respektování
výmamnosti vykamvoných skutel!noatl.
Při cwěi'ov!Dí účet.n! závěrky jaem n~i&

Mou odpovědnoal! je vyjádfit názor na
účetnl závěrlru jako celek oa základě výBiodku

ov6fenl. Mou J)01innoeU bylo

zá~kl'

ziůat

viechny
ÍIIÍOI'IIWle, kter6 jsem pova!ovala podle avýrh
maloal! r.a nezbytn6 pro fádně ovflerú úletn!

tila žádné skutečnosti, které by namaěovaly,
!e by účetní dznamy, na základ! kterých byla účetnl rávěrka Betltavena, nebyly úplné,
průkazné a správné ve vliech výmamných
poloikéch.

ellfdl e.c.tw......,..li-IOOtA

Fodle mého !16..-u ronili ve vieeh
výmamnýeh ohledech věrni! zobnmje
~ek, rávakJ a ylastnf zdroje Nlldace
pfi Ce.ké televizi Clověk v Umí ke dai
31.12. 1988 • výsledek boepoclamli za rok
1998 v 10uladu ee zAkonem o děetnietvi
a aava"''iíclmi pfedpiay.
K úletnf rávěrre nadace vyjadi'uji v pfedch02lm odstavci výrok bez vy'llrad, UP=ri\U•
ji vlak na skute!!nost uvedenou v pfílooe
k ůb!tnf závěrce, !e dne 12. 11. 1998 Rada
nadace rozhodla o preměně nadace v obemě
pl'OIIpěhou opolečnost v souladu a puagra·
fem 35 odat. 3 zé.korul ě. 227/1997 Sb. o nadaclch a oadaěních fondech. Krajský obc:hodnl
&Oud v Praze zap.!lal do rejsti'fku obecně pl'<):
.opMDých společnosti novou spolel!nost a ná·
zvem .Ciověk v Usni- společn0111t pli Ceská
televizi, o.p.a.•,rCO: 25755277, o!dlo Pnha 4,
Kavěf bory, den rápiau 16. dulma 1999. Ve-

Akerý ~etak, práva a závazky Z8JÚia\jfdho

subjektu .,Nadace pli Ceské televizi Clověk
v Usni" pi'ecbá2ejf na nový oubjekt .Ctověk
v tfani- společooet pn Ceeké televizi, o.p.s.•.
Ověfila jsem soulad či.!Jelných hodnot uvád!ných ve -.ýročnl zprávě nadace za ruk 1998
s ověl'ovanou úěetnl závěrkou. Podle mébo
názoru j11011 vykazované hodnoty v 80uladu
s úfetn! závěrkou, z niž byly převzaty.
Ro%VIIba a výkaz zisku a ztráty a Pfíloba
k rol!nl účet.n! závěrce nadace j&Ou pfílobami
ě. 1 a ~. 2 této zprávy.

v Praze dne 9. 6. 1999
ING. KVJIT08LAVA VYLBŤALOYA
IŮlU'et

KnmtH;y audilonl
C.r/ri republiky li 256
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Pořady české televize, které pomáhají
ŠMca pra klliděho I pro viachny

postiženún bě:tný livot,jak se poněkud hrubě l'fká pomoci ,.integrovat se", se snaží i nóJ pořad. Přiué& pfedevA!m infonnllTyto pofady nefigurují v zápisedl rekord!\ divmié odezvy na ce z oblasti soci.él1if a legislativní, monitoruje napl'fklsd pl'ftel~ vys!}ánf, neqojuje se s nimi nqjpOOetnějA! sledovanoSt pravu věech aociábi!ch zákonů. Seznamuje teké s novinkami
a ani nevykazuj! n~větM spokojeoost publika. Nevyprávěj! 1.<>- v oblasti kompenmanch a rehabilitaěních pomt\cek, pfedsteti!jímavýpf!běhjako oscarový Kolja NedáVllií vycliUtnatn.... vuje ektivnl ~é organizace zdravotně postižených,
konalou radollt z gólu v a!ti tradil!ního ruského rivala, navfc pe- umo!liuje divéln1m IU\iít přátele a partnery. Jeho "mladM bračetldho první olympijské zlato pro &&ký hokej. A ani nepomátr"- občasn!k Paprsek- je určen pro rodii!e, vychovatele i učí
hllii i!lavěku v relaxaci lechtánim jeho bránice bláznivinsmi tele děti se zdravotnilll postif.enlm. RodiěOm v těžké a nliroě
z videoték snad vAed! zemí světa A plece-kdyby nebyly vysl- né !ivotní situaci pomáhá. s orientecl v sociAin!ch pl'edpjsech,
~ chyběly by. Tvář Ceské televize by bez nich byla neúplná,
v porozuměn! radám lékai'6 a odborník/i. Pfedstevuje l!ktivní
zchudli o podstatné rysy vefejné slufby. Pfedev§!m by tyto porodiče, lttel'f se spojili a zalotili oběaneká sdružení, aby dokářady poBtl'édali diváci. Chyběly byjim nutně i notně. V!dyf tře
zali zlepAit tivot svých dětí. Významné místo v Papraku zaujíba .Co je to doma", měs!~ "o dětech bez láaky i o lidech, ktel'fjim dovedou pomoci",mívá v premiéfe,jak vyplýv8 z elekt.ro- má problematika integrace ve ěkolstvL Průvodkyní pořadem
nického měl'enl sledovllllOSti prostfednictvim peoplemetrů, je bere&! Táňa Fischerové, která se t!elá léta na aktiviUch
pomoci rodinám 9 dětmi se zdravotnún plllltiiením podll!
běf.ně pt\lmilionová publikum a v reprízách nad sto tiaíe divA·
kt\. Týdeník .Chcete mG!', zabývaj!cl se problematikou ~ a ktsrá nemluví jako teoretik, proto!e má 8111118 zkuJenosti
•
n3cll mlat, si v premiéte nenechá ~ít v průměru 250 tisíc dir péči o zdravotně postižené dítě.
OLGA WALTEROVA.
spělých a p!'es 40 tiBie děti ve věku od 4 do 14let. Své divákya jsou to ti nejváměj&- maj! taká vAed!ny cyklické pořady pro
zdravotně postiiené a jejich bezprQethdnl okol!; měs!búk
"Kl!e' sleduje v pl'~Ílnh'U přes 70 ti8fe divákt\.
Sledovanost je mírou diváckého zájmu, ale předstsvuje
po111.e polovinu divAckého ohlasu. Stejně dOietité je i druhA
polovina .hodnocení", a to známka spokojenosti, která vystihuje m!ru naplnění diváckého očekávání. Údaje o ní Ceaká t&levize ziskévá vlastním průzkumem, prováděným metodou
programových deníěků. Do nich respondenti - vybraní ts.k,
abypfedstavovali l!kupinu reprezentuj!cl dospělou klikou populaci- známkují zhlédnuté potady. Ze známek od jedné do
pěti se pak vypGatéVllií koeficienty spokojenosti, a to ve stupnici od minus deseti do plus deseti. Nadprůměrnou spokoj&nost znamensj! koeficienty od 6.0 výle a vrroolnou spokoj&nost vyjsdřqj! koeficienty nad 8.0. Vět.tina vydání pořad,),
o kterých mlnvúne, z!akává koeficienty z pásma sedmi&&vých hodnot, jako výjimka se objeví nižií, U.dnou vzámostí
nebývá osm a vlca Napl'fklad ze čtyř vloni vyaílanýeh Adventnich koncertů byl každý ohodnocen na vice ne! osm -nqjna.
A! koeficlent měl hodnotu 8.1, nejvyW dosáhl hodnocení 8.4. Adventní koncerty
Sledovanost koncertl\ přitom nebyla niUí ne! 775, některé
sledoval v!ce nel jeden milion diváků, tedy přibližně Prvnún l'f'B charitativním projektem ~noprávní televize
10 % obyvatel naJí země. VýmluvnějAí doklad toho, kolik lidi byly Adventní lroncerty. Od prvn!ho nápadu, oe kterým ~I
od televize očekává svou ia:nci, at u! má podobu pf!le:žitosti v roce 1991 retisér Jarom!r VaAte, uběhla feda let a úspě§ué
pocltit, te elověk není sám, nebo jde o mohost dát najevo, te obírkové koucerty se staly pravidelnou součást! předvánoční·
druzi mu nejsou lhostejni, nen! třeba hledat. PufadO, ,.které ho programu Ceské televize, Zpol!átku bylo mezi diváky dost
pomáhajl", nebo kampani, které poii~<JCjedněch druhým pod- pochyhnost!. Vtpominky na vynucené sb!rky .Solidarity"
ponij!, vys!IA Ceaké televize t!elou řadu. S vět.tinou z niCh se v minulém režimu i zkuienosti z pol!átku devadesátých let,
kdy mnohý z uéJl zatil na vlastní kůži men.ti l!i vétM podwmůžete na této dvojstraně seznámit.
KARBL ZEMAN dek 9 různými sb!rk:s.m.i a akcemi, které na prvn! pohled vypadaly uAlechtile, zanechaly nejen nepl'!jemný pocit, ale i velkou m!ru ned~věry. Okruhu tvt\ml Adventních koncertů byKlfč a PapiHk
lo od zsl!átku jasné, ž& důvěro vefejnosti je mlňné vybudovat
jedině t!m, f.e se zcela konkrétně zv~ní. jak budou nasb!raZdravotně postiiení byli během minulého totalitního režimu
né peníze vyutity. Záltladn! pravidlem v!dy bylo, f.e nekládásousti'ed'ovéni do co nejvíce izalavaných ústew a zaiizení Nej- ní s věnovanými prostředky mu& být tcela jasné a pro veřej
lépe do lesti a na zemt!pisný obl\i republiky. A aby nekazili dir nost maxilnAlně prdhledné, ž& nesmí existovat ani koruna,
jem z nůí skvilé spo)ečnoeti, nebyli zdravotně posti!mf vpuA- která by se dostala tam, kani nepatfí. Dnes už se dá hovořit
těni na televizní obramvku (s výjimkou sluchově posti!enýeh,
o tradici Adventních koncerto v Ceslté televizi. I jejich prů
ktefí měli fizenún zvWtní shtldy okolnost! v Ceskoslovenské vodci ut k této tradici neodmyslitelně patří. Ve !!tyfech pfedteJemi sv1)j kluh). Po roce 1989 se situace .ZDlěnila. Mezi nezis· vénol!n!ch týdnech se diváci vidy setkáVIli! v riumých prostfeIrovými organizacemi t.ačaly vznikat i takové, které sdružily na- dich, adelrnl.tních atmosféte ěasu, v něm! by lt sOOě lidé měli
~ spoluobčany se zdravotnim postižením. PfedevA!m pro ně mít velmi bl!zko, s Táňou Fischerovou, Martou KnbiAovou
se t.ačal vysílat navý magazin, nazvaný symbolicky Kl!ě. Stel se a Janem Kal!erem. Po poBledni oěrii l!tyf koncertO •• na knntún, co otev!ré dvel'e mezi relativně zdravou větěinou a občany tě shromá.Milo přeltvapivých osm a pOJ milionu korun. Adso odravotnlm posti!enún. Spo]ulvtlrci a moderátocy p«R'adu se ventní koncerty už pi'OIItě 1111\Íf v na!! společnosti své m!sto.
BRONISLAVA JANJ;čKOVA.
stali sami lidé, ktel'f svt\j život lij! se zdravotnim poati!enún.
Herec Jan PotmOO, který se ocitl na voziku právA v oněch I'Zl'Uliených dobách roku 1989, je jednou z hlavních Mohností KlíOO, Penizek
diváky pravidelně oelovovala i nevidomá Pavla Valrúčková, v§&.
stranná sportovkyně a absolventka filozofické fakulty.
NejvěWm pl'fspěvkem Ceské televize
k letoén!mu Mezinárodnúnu roku seniorů
je "obgenemmr" chsrit<itivn! projekt "Pe·
nízek". Jeho záměrem je motivovat děti,
aby se pokusily pomáhat otarým lidem,
a to konkrétně seniorům v Sedlci-Práci,
lttel'f si přáli vyhudovánl výtahu ve zdravotnim středisku. Pnivě projekt taměj§ího
MÚ totii! děti vylosovaly v pořadu 2i-ra-f'a z tady těch, jež se
v ůl' shromá!dily. Děti jsou vedeny k tomu, aby dokázaly oddě
lit Mst ze svých úspor, anebo jeětě lépe, aby nějakou svou prací
získaly byf malý obnos, kterým pl'iBpěj!. Smyslem je i to, aby si
děti zltuaíly a dokázaly, že společnými si1amí se i z mála může
podafit velká věc. Hlavo! ovkm nen! sums peněz, kterou děti
dokálou shromáždit, ale průběžný rozhovor o tom, f.e stál'f je
pfirozené souMst lidského tivots, wnyA]eoí nad tím, zdaje tře
ba se ho bát, co na ném může být pěkného, co lidem ve stél'i mOf.e pOgobit rado&t. Zároveň. se Ceská televize prostl'ednictv!m
obrazovky buds snažit ukázat, jak rozmanitý je fivot seniorské
Měs!l!n!k Kl!ě je ltuncipovén v duchu integrace a chce napogmerace a co se pro ni kde dobrého podafilo udělat. Bilanci t<r
máhat samostatnému životu lid! se zdravotním p!lSti!en!m. hoto snaf.en! bude večer v Divadle na Vmohradech, který pfiVývoj jil! naltěstí pfeknnal oiklivý přístup minulých l!tyficeti pr~e tv6ri!! skupina Ondřeje Srámka, scenáristka lva Ptolet, který znamenal izolaci. Ulehl!ít oblanmn se zdravoto!m chíizkovll a relisér Ivan Pokorný. V ueděli 3. 10. 1999 bude V&-

ěer věnován senionlm a dětem a CT ho odvyailll v pfimém pfe.

no.su. Vjeho pnlběhu bude vyhláAen i výB!edek sbírky děti "1'&nízelt",kterou spravuje nadace mtskýmozek. Na Pen!zku spolupracuje !MCA, Ceské rada děti a mládeže, společnost Ester,
Moravská galerie, podporuje ho MSMT CR. Zbývá ř!ci, že v C....
ké televizi je vítána každá zpráva o prostředí pi'iznivém mezigeneral!ni integraci a vlídném k senionlm.
·
HANA Srl!PA.NKOVA.

Senlorklub
Pravidelný tficetiminutový Seniorklub je věnován zejména
skupině stari!ch divAkt\. 'll'i tv6ri!! týmy, jeden ostravský a dva
praf.ské, pfiniíAej! rozdllnost a rozmanitost jednotlivých d!lů.
Ostravské l!ludio C'J: reprezentované v tomto pfipadě dramaturgem Markem Hýžou,jako jedinéyysilá pořad tivě s molna8t! pfimých telefonických vstup!\- ohlasů i dotazl\ divákd. Ná~
ní ostravských pořadu je tematika zdrav! a zdravotnictv!, hlavnim moderátorem je v současné době primM MUDr. Jif! ~
Dali!! tvúta tým - jeden ze dvou pražekýcll- reprezentuje misér a moderátor pořadu Tomáě Kaucký; jako jediný prozatim
produkujelněs!ěnědva pciady,j(jjicbž tematikou jsou reportáž&
z domovii dOchodct\ a sti'edisek nejrůzněj§ídt seniorslcyeh aktivit, charitetivn! činnost, okrajově rovně! zdravotnická osvěta
a tslté vděěné divácká soutěž z vědomostí odějinádl eváts. Tř&
tí tvúta tým Cretisér Jan H ojt:d, dnunstnrg Jakub Drda a au·
tor a moderátor Rudolf Kl'estan) pl'edkiAdá divákům Seniorkluh Rudolfa Kfes!ana Tento pořad se z rodiny Seniaňdubů
trochu vymylai. Nen! to toti! magazin "ode vieho trochu", ale
pořad s ustálenou podobou. Moderátor Rudolf Kfesfan v něm
pravidelně vitá dva h1111ty - dvě oeobnoati. Jeden host je proměnlivý (Hill'llfěek, Saudek, UtopkovA, Lustig, Kyncl, Zázvorková, Suchý, Born... ), ten druhýje stálý- prol'asor Cyril HGsc:hl.
Moderátor praruje rovněls ohlasy diváltt\, k nim! mé bl!zko,j&h'kol stejnou tematiku zpracovává i v ěasopise Týdeník Televize. Toto propojem se jeví jako navýsost ui!itečně. Pufad je v letoěn!m roce daOOm pi'íspěvltem Cealté televize k Mezinárodnímu roku seniorů a poi!ítéme • jeho dalii!m vývojem.
JAKliB DRDA

Televlzni klub neslyiicfch
První dokumentární filmy o fivotě neslyš!clch vznikly v tvú!'
čí skupině Zity Drdová koncem oedmdesátých let. Právě do·
kument ,.Mezi svými" a film .Na pol!átku bylo slovo", věnova
ný situaci neslyš!clch dětí, jsou zsčátkem dvacetiletého pt\80bení skupiny redalr:tonl, lttel'f riděli, že televizní tvorbu lze
a je aprávné pfibl!tit í těm z nás, ktel'í neslyš!. V době tuhé
nOI'IIUI!izsce to byl liín nevídaný. Oba jmenované dokumenty
vzbudily velký ohlas; také proto bylo možné od roku 1979 prosadit vznik nového cyklu pořad,\- Televizního klubu neslyiíe!c:h. ůSTbyla druhou televizi v Evropě (po BBC!, která zsřa
dila do programu speciáln! potad pro sluchově postižené divá·
ky. ZpoMtku se vysílal jednou za půl roku, poté jako ětvrtlet
n!k; v roce 1993 se stel i!trnáctiden!kem a zal!al se vyaílat ve
dvou podobách: TKN a TKN PLUS. Televizní klub neslyš!dch
je vzdělávacl a puhlicistieký rnagazin nejen pro sluchové postilené, ale také pro j~idt přátele a pro větAinovou (tj. alyš!·
dl vefejnost. Používá oba komunikal!n! prolltfedky pro sluchově postii!ené, tedy znakovou feě i titullty. Od roku 1992
prat\\je v týmu redaktoru pfipravuj!c!ch TKN sluchově postižený redaktor a dramatUI"g. Sluchově posti!ení diváci dnes
• redaltc! komunikují vlastně stéle. O~í se na uéJl před&
viún prootřednictvún pfíslulného redalttora, který je jakýmoň mostem, i v řadě ,.mimotelev:iznich" otázek a problém6.
TKN PLUS byljii v době svého vzniku v roce 1993 koncipován jeko vzdělávací pořad. .navlc". Pfeh!ral vzdělávacl, popl'fpadě dokumentární potady natočené bě!ným zpŮBobem a dir
plnil je pro vysílání urěene neslyA!clm znakovou tel!! a titulky. TKN získal zs dobu své ezistence ji! několik ocenění:
napf. v roce 1988 Hlavn! cenu filmového festivalu Ki'i!tAiové
srdce Poděbrady (za pojat! tématu o neslylícich rodičídt a jejich tl'fleté slyš!d doeree), dvě Ceny Vládního výboru pro
zdravotně poBtižené oběany: roku 1997 za pořad o neslyš!clch
i!ivnostnícich a roku 1998 za pořad o sluchově poBtilených
ul!itelích a vysokollkolskýeh studentec:h.
JosxF BaoZfK

Skryté titulky
Jednou z významných oblastí, ve kterých ŮT aplťluje své p&slán! vef'linoprávn!ho média a vychází vstříc diváckým meniinám,je vysílán! tzv. skrytých titulků pro sluchově poBtižeué
obl!any. Proč skrytých? Výhodou této teletextové teclmologie
je skuteěnost, Je titul]ty nutně neru.fi! v obraze diváka, který
o něnestoj!. Sluchověpootif.ený divák si je naopak snsdno navolí na straoě 888 Teletextu C'I: a to na obou okmzfch <CT 1,
CT 2). J edinou podmínkou je m!t televizní pfij!maě vybavený
českým teletextem. Podle posledních st<ltistilt takový televi-
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zor vlastni 46 % domlu:n011tl. U rodin se sluchově po.silieným
di\'ákem je toto procenta saroozfe.imě mnohem vyW. CT za~ila vys1lánl skrytých titunro po konzultaclch • organizaeemi sluchově po.stit.ených k 1. 7. 1997. Prvnlm úkolem bylo
zpl'fstupnit Aluchově postižené men.Ainlí zpravodl\jstvl (živé
titulkování). Po kladné odezvě jsme přistoupili k titulkování
pofadil věech illnnl. Dnes nabízíme široké spektrum pořadů
od zpravodajství, publicistiky, vzdělávacích pofadll, spolel!enských dokument6, pořadů pro děti až po oblíbenou zábavnou,
seriálovou a tilmovou produkci.
Novela zákona o rozhlasovém a televimlm vysílání z roku
1997 ukládá CT zpffstupnit sluchově postižené divácké obci
25 %odvysílaných pořadd. V soui!asné době CT tuto povinnou
hranici vysoko pl'ekral!uje a každý měsíc odvysJlé. cca 35 %titulkovaných programil. K tomuto ěisluje nutné připo&t i pořady s podtitulky (napt. Filmový klub apod.) a pořady s tlurool!nlkem do znakového jazyka nesly-ticích (napt. Televizní
klub neslyěleld>, Zprávy ve 12.00 apod.). Titulkování je pro
sluchově poatižené pr6lomem do celotivotul informamí baribry; která je odděluje od okolnlho světa. Jsme rádi, že jako j&diné médium v CR milt.eme takto postiženým spoluobčanům
alespoň trochu pomoci vymanit se ze světa izolace a získat
tak poti'ebný kontakt se společností.
VLADIMÍR SALZlllAN

Pomozte ditaml
Pro,jekt,jehol ZIŮII\ieni oznámil generilnl fe.
diu.J. Jakub Pucha.lskýv
mínulébo roku,
vZDild ve spolupráci a Nadaci rozvoje oběan
ské spolei'nosti. Program .Pomozta dětem!"
má sW.j pfednbraz ve Velké Británii, kde již
~ !éta ÚBpěAně funguje pod názvem .Children
0-E'niM in Neeď. V Británii se tímto zpÚBObem pro
potřeby dětí roi!ně rybere okolo 200 milionil
liber. I i!eslai sbírka je koncipována tak, aby slou!ila nezisko.
výro orgB!Ii2aclm, které peětijí o handicapované děti. Hlavním
úkolem CT v tomto projektuje zaujmout problematikou těch
nejpotřebnějilch co nejv!ce divákll a ty pak zpětně informovat
o tom, jak konkrétně byly peníze, kterými přispěli, využily.
KUrová je naprostá pr6hlednost celé akce a záruka, že zíaka.
né prostfedky budou rozděleny na ptlmou pomoc dětem. Projekt je spojen s rozsáhlou mediálnl kampaní, která vyvrcholila vei!erem 5. dubna 1999. Svou účastí se na něm podílela e&lá řada umělců, avě Bily připojilo také Studio Brno a Studio
Ostrava, vysílalo se v pfúném pl'enosu i z jiných míst, kde se
nalézali lidé od:!otnl Da tento účel přispět. Wl'íme, t.e tak vznikl kafdnroi!nl tradiěnl poi'ad, který Ceaká televize ve spolupréci s Nadael rozvQje občanské společnosti rhce prohlubovat.
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TEREZIE ZIUú.NltOVA,

evi!t hlubinných lidských vztahll, světsmutkil i naděje. Nadbj! je, t.e většinou jsou poblíž lidé, ktetl chtějí pomoci. Barvou
naděje je světlá modř. A tak se rodi cyklus "Bleděmodrý evět".
Ceaká u.J.evize chce pomáhat stavět "most" k plnohodnotněj
.Mmu životu lidí a vyhledávat ty, kterým !We pomoc může být
užitečná. Letos vznikne deset pofadfl. Pro rok 2000 už mmne
tolik námětil, abY,"" cyklus mohl proměnit v týdeník.
·,

'~

BRONISLAVA JANECKOVÁ

čas pro rodinu
Rodina ezistujícl a fungujf.c:! i problematická iS absentujíc!. Pořady se ZBbývaji postavením rodiny, její roli i dopady a dtisledky, které rodinné zázaml, není-li funkl!nl, ptinilí do života d6tl. K vytvoi'eni cyklu vedlo vědomi toho, t.e rodinné vztahy
a funkce rodiny se v dnel!nlm světě proměllujf a t.e je potteba
tuto skuteěnost reflektovat. Pf!mým stimulem pak byla velice ny" získala oceněni na domáclch nebo zahranímích festivakladná divácká odezva na ji~ ~ujíel pořad [Juby Václavwé lech a soutěžích. V mínulém roce napl'. připadla ffiavní cena
.Coje to doma?',který ee soustavně věnoval dětem opu!těnýro, mezinárodního festivalu Kfiltálové erdce Poděbrady dokujet pomaiJI Cl to znamená postrádat nejpfirozenějM lidské zá- mentu Marie Sandová "aekni evé jména" (který zfňll1 i něU
1mlf••co je to doma" a tým lidi, ktel'! tento pofad připravova Iik zahranímích oceněni -jmenujme kupl'!kladn mezinárodli, byl i jakýmsi kontaktním a poradním ml.stem • neobyl!ejnýro ní festival vzdělávacích pol'lldfl v Basileji) a &.stné uznán! 00.
okruhem zkuAenosti, a plnil tedy i roli ptlmé pomoci. Nový cyk- držel dnkument "Autismus", který natot'.ila Daniela GébovA.
lus .Cas pro rodinu" na )ll'edcháZ!!iíci pofady voW navi!Zllje Vlildnl výbor pro zdravotně po.stifené udělil za rok 1998 1. cea chce být i pffnosem nejen vAem di>'likÍlnl, ktetl si na něj na- nu pořadu "Romeo. Julie a Hamlat " režisérky Majstoroviěo
jdou ěas, ale i konkrétním lidem. Pro část cyklu _Když doma vé, 2. tenu filmu "Potichu" z dílny Aleny Cinčerové a dokumentu Vladimíra Merty .,Hledat, nl\ift, držet,nepustit". O tfe.
něco acházi" se ~ziin úhlem pohledu staly krizové situace
v fivotě rodiny. Pořad se sna:!f pomoci nalézt feilenl, ukazovat tl cenu se podělil Televizní klub neslyiících o Aluchově postik nim ceety, semamovat s institucemi, kde lze pomoc vyhledat, žených studentech od Josefa Brol!ka a Aleny Dernriové a doa bovoH o možnostech nápravy. Stavu dnel!nl rodiny a pohledu kument z cyklu .Odpoledne pro váechny" režisérky Struskona jej! vývoj ee věnuje část cyklu "Aby doma nebolelo". Pomocí vé "K integraci přes legraci". 'l'imlito pořady chce Ceslui u.l.epi'lběhú bovofí o posláni rodiny a jej! budoucností v AirA!m slo- vize přispívat tomu, ahy život postižených spoluobčanil byl
va smyslu, hledá také pflklady krásných mezilidských vztahll kvalitněj.IH .. pestfeji!!,
v rodině. Ve svém celku .Cas pro rodinu" lll!Íhve o neokázalou
ZITA DRDOVA
oslavu kladných lidských vztehil-IBsky, porozumění, tolerance jako!IG základu spokqjenébo a itsstného života.
Cllaritativnr a Občanskf panel ČT
DARJA MACÁKOVÁ

NROS

Pomáhejme sl
Cyklický pořad, urěený dětem od 8
do 13 let, uvádí Ceoká televize jednou za ětrnáct dol, vidy v ponděll.
Pravidelných 25 minuije soustfedě..
no na otázky integrace a interakce
handicapovaných a zdravýth dě1L
Smyslem pofaduje posilovat vMom!
a pochopenf, ie v f.ivotě je 1iebs vzájemné pomoci. Konkrétni pfíklady jsou pov:zhwmlm, ale i ulaíz.
kou tmo, t.e to jde: "Podívej, dokázal jsem to já, zvládneš to i ty!"
Dilru je ddy k1sden. na to, aby "Pomáhejme si" mělo opravdu
kontaktnl charakter a etalo se partnerem děti. Pečlivě se proto
anal! vyhnout jakémukoliv ]lOUČOVIillÍ. Uvádi ho s velkým zauj&tím Petr Vacek a je tovlasfnějediný dětský pořad, k!Mýje tJmno.
l5en do 2D8kové řeči. A zdilrezněme, ie Jaroslav Svagrmá obdivuhodnou sdwpnost tliiiiiO& i plsníf.k); klení se posils.ji dětem pro
radost. Pořad se dil&!edně enati vybnout planému smutku i povfdáni, klení malým divákům nic llS]lllineoe. Vždy ho obohacuj! an·
kety i reportBt.e, p~ a hlavně lidsky kvalitnl bosU, zjljidl.!
V}'Práv!nl by mělo dětem pokaždé zllstat ob v srdli
-.--,.........."..-,-"~

MARKJITA VANICKOVÁ

Cesty do dit&tvf a Bleděmoclrf svět
Cyklus .Cesty do dětatvl", který byl loni připravován ve epolupráci s Fondem ohrožených děti, pfínáAI pl'lběhy, které se
staly. Jejich hrdiny byly děti - čaáto opuAtěné, týrané, zapomfnané v ústavech. Pofad6 jsme odvysílali celkem tfínáct.
Byly to současně výzvy pro tnto společnost, která je zavalena
hromadou záaadnich politických a ekonomických problémil.
Co je proti tomu tisíc dětí, které by mohly mlt svilj vlastul domov? Nepochybné ale je, že veřejnoprávní televize nemilt.e
spolupracovat jen s jednou z nezi.okových organizaci. V letciním roce jsme udělali pokus. Rozeslali jsme na základě adr&séi'e lnformaaúho centra nadad, které nám tak velmi pomohlo, asi dvěma stovkám nadac:! a občanských sdruŽilni dopis, v něm! jsme se zeptali, zda by byly ochotny spolupracovat na podnbném cyklu. Reakce je fantaetická. Denně zvoni
telefon, přicházej! faxy a dopisy, ve kterých objevujeme skutečné pffběhy. Casto takové, které by nevznikly ani v nejodvá!něj.ti fantazii scenáriatil a spisovatel1!.. Otev!rli se nám

I!Jm•em roiu 1994 b,lo ole•l'ono C•llfrurn pomoci a in/1>,..
mru:l pro tlletml po~lilon4. Na tílt,..du n6iladrl pro..,.u toIJ!tlrl eentro nnli/o iont<J PARAPLE, Aterloll1m}BIIllff111 ••·
Ilitu}• Zrhnli Botrák. C11kó tekoloe pl'lp,..vlla jl! plt pl'lmý<h pl'rnonl • "'"''~•ll tlo•nootl uopol'ádonýolt •• proopfch Aortla Paroplt, jejich! outonm jo Zdenlk Solnlk ••
o.;rni pl'átcll. V prllblltu pl'orwnu moh<Ju dl !láci ttrlefimi•l1
pl'llllblt flnontnllóotiu na k()Jito Parople 11 WABII pl'lmo·
ou mohou driooot, o }allll6atk' " k(IIJt<J ooflfqjo. llo•nlf
Jo ou in(o,.".oDÓIIi o t<llll, jck byly tltm.d Jt•ltonl pronfedlcy
pouf~.

S..l••k • pofado DobN>lloiNlaluulo•u 11111& Paraplo Y. 1'a<Aeoy

Odpoledne pro všechny
Přeetot.e viichni f.ijeme spoleěně v tomtéi světě,liAime ee navzájem ve způsobu jeho vnímání. Někteff z nás pro svou indispozici mentální, fyzickou nebo tociálnl neml\if jinou volbu
než vnlmat a prožfvat okolnl svět skrze sv6j handicap. Je 1&dy svět, v něm! lijeme, opravdu pro vAechnýl Tuto otázku
jsme si položili pfi zrodu volného cyklu dokumentánú tvorby
.Odpoledne pro vJechny" v roce 1992. Chceme se v nám věuo
vat nejen problematice věedn!ch dnň. naěich postižených spoluobčanll, ale také oslovovet tu ěást společnosti, která si a!
donedávna ani neuvádomovala existenci a potřeby těchto lidí.
Ná.§ cyklus se pokou§l dodat vJem divákilm uriStou životu!
odvahu a .učit" je sociálním vztahům. Aby byl tanto televizní
program skutečně pro vAechny,je opetfován skrytými titulky
pro neal~cí. Větiina pofadil z cyklu .Odpoledne pro dech-

Charitativní panel vm.ild jako poradní orgán i«litele programu ~jako záruka průhledného a vůa veřejnosti zodpovědn~
ho rozhodováni o podpoře charitativních projektil. I díky Ceaké
televizi molilil Konto Bariéry roku 1998 rozdělit mezi 211kol
na bezbariérové úpravy 1 480 0011 Kl!. FillllllČIÚ · částka
2 300 155 Kl!, kterou vynesl Běh Terryho Foxe, mohla být tého~
roku ptedána na podporu výzkumu rakoviny. K podpoře byly
doporuěeny také prqjekty nadaee Mluvící kniha, výstavby Domu slunce spoleěnoeti AIDS pomoc, Jedliěkova ÚBtavu (na nákup rehabilitaěních van a čtedho zal'!zen!), Sdruf.en! FOKUS
na výstavbu ~áněných dílen pro mentálně postižené, nadace
Caritas v Bli!JlSku a ohěanskébo sdrut.ení PORTUS Slapy k výstavbě chráněných bytů. Tradii!ně byl podpořen festival Mezi
ploty sdruženi NedomYsleno a Konto Bariéry; tentokrát ve
sb!rce na úprav}' vozidel postižených fidi~ Arcidiecéznl Charitě Olomouc byl odvysilán spot vybizejf.c:! ke shromái!děnl prostředku na pomoe obětem záplav na Zakarpatské Ukrl\iině.
Sbírce nadace Clověk v tísni na pomoc .Kosotu,jejíl polfeba se
tak naléhavě projevila v letoěnim roce, se dostalo podpory už
v Hjnu 1998. Ke spec:Wnl iniciativě dala popud potteba nárOOné transplantace jaterního !tjpu Nikolce Drgová. Charitativnl
panel pofAdal Konto Bariér)~ aby iniciovalo vytvofenl zvlMtul·
ho tbndn pro potřeby néročných operaci, které nemohou být
provedeny v CR. Zároveň inicioval zájem publicistiky CT o tuto problematiku. Sděleni feditele VZP Ing. Něroce, že pojiAtOYny jllOU schopny pokrýt náklady uvedených operaCi, jež náAI&dovalo 1wzy poté, bylo jednou z nejradnstnějl!lcb zpráv, které
Charitativní panel obdržel. Ojedinělá svým rozsehem byla podpora festivalu Umění bez bariér, který sdružil z iniciativy Rs·
kouského kulturního tentra v Praze uměla! a umělkyně ee
zdravotním postižením i těAf.c:! ee plnému zdrav!.
Ceská u.J.evize se stále čaátěji stává pl'ljemcem Mdosti
a návrh~ ZIÍStupcll oběsnskébo sektoru a občanských aktivit
na ulili spolupráci a podporu. Pl'!sluAná agenda ee natolik
rozAíi'ila, t.e si vyžádala pos!lit práci stávej!c:lbo Charitativnlho panelu a doplnit jej o otázky celého neziskového sektoru
a občanských iniciativ, stejně jako o problematiku státních instituci. Charitativní panel tak dostal svého nástupce, Občan
ský panel, jehol slof.enl odpovídá rozmanitosti jeho záběru.
Občanský panel Ceské televize je poradnl orgén generálnlho
feditele Ceské teleme a byl ustaven k 1. květnu 1999. Cinnoet OP je institucionafuovw Statutem a Jednacím řádem.
Tyto dokumenty spoleěně se seznamem ělenil a zápisy z kaž..
débo jednání jsou k dispozici u tajemnice OP a na internetových stránkách CT. J eho práce tak pr6běžně podléhá veřejné
kontrole. OP je otavfen jakémukoliv námětu ěi ládoati o mediálnl podporu Ceakou televizí.
AUTOIII JBDNOTLIHCB PA1SPI!VKŮ JSOU 1'VŮRC1
A PilOGRAMOVt PRACOVNICI CT
A PRACOVN!CI JBJIBO ODDIILBN! PR

MINULÝ PŮLROK
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Uprchlle/r.j tll6orltqloNlltl Al&61tcrl

Nadaee ul neaí nadaci. Od dubna se jmenu·
jeme Clověk v Uani- apolečnoet pfi CeAké toJevili, o.p.a. Změnili jame právaí identitu,
abychom vyhov!l.i nově p1ijatým zákanmn
o neriů:o.ýcll organizaclch. Cfle a obsah na!í práce .túláv~í stejné jako doposud.

feěili neuvl!řitelné

Kosovo, Albiqje,

Makedonie • Cemá Hora
Pmrl kamiony (celkem jich bylo ll) jame vypravili do KDB<nra ji! v minulém roce. Kampaň SOS Kosovo byla vyhlál!ena vloni, ale
I'OZbala se ve velkém ů po propuknutí obrov-'<é uprcblic:ké vlny. Ke kampani "" od té
doby připojily tialce lidí a celá řada nevlád·
ruch organizaci, mediálních psrtnerů, insti·
tucl, měst a obcl, podnikatel~ a firem. Poprvé
"ěnovaly výmamné proetfedk:y na pomoc do
zabranm mi!eta a podniky. Diky l!iroké, sku·
tei!r>A celo.tpoleěenlk6 podpoře se v rámci
SOS Kosovo do konce i!ervna podafilo ahromMdít 55 milion6 korun. Pfea 35 milion~ ji!
bylo V)'iierpAno.
Konvqj oemi kamiooů z6sobil tfi okreay
(70 000 uprdilika> v Cerné Hoře. Oal!i zá8il.
ky oboahovaly z velké ěílsti z6ldadn1 pothby,
~ obyl!ejný člověk vyhnaný z domova jen
a igelitovou taAkou v ruce mMe v nM!edqjícb
ijdneeh a mlQ:!ch, ubyto...m ve stanu a Ur
vámím akladu, potfebovat, napl'íklad: mouku, cukr, kon.tervy, deky, matrace, zAkladnl
bygieaícké po~ dětské oble&ml, nádobí,
kanystry na vodu. Kamiony amělvvaly mimo
jiné do nojvi!t.tlho makedonského tábora
Stenkovac I a Jl (ve stanech 40 000 lidi), do
eeveroalMnského mlstei!ka Kukea, které se
stalo oe avými 130 000 uprchllky aynonymem
kosovské apokalypsy. Pfea 40 'lL uprchlik6
bylo umlaténo v hostitelllkých rodinách, tolměř 100 tun potravin a hygienických potieb
jame proto pl'edali mfAtnlm bumanitáraím
organizac!m lnpj&lla a Matka Tereza, které
distribuci do rodin zajiitovaly. Cáat Wilek
byla vypravena apolečoi a lidmi z Ceaké katolické charity, u&olik kamionů bylo naloženo pomoc! vlády CR. Od prvního konvoje
v dubnu dQiolo na IDÍ8to uri!eaí 38 Jwnionfl
a S letecké zásilky v oelkové hndnote (prnBtfedky z SOS, dary, p!'íapěvky dalllcll snbjekt6l pM 43 000.000.- Ki!.

Pfltomnost na mfsti
Kance!M- v Tiran~ jame otevfe!i zai!átkem
duboa. Spolupnice na základě dohody s UNlCEF spoll!vala v budov6n1 zázemí pro děti
v albánských uprclilickýcb táborech. Dvacet
pit clohrovolnlkd tů strávilo v prmněnl dva
m&dce ve vybraných táborech. Nazývali jame
je .z)epiovaa podmlnek"; behem BVé práce

apektrom probl~ (im- ho ayslému. Dále chystáme pomoc některým v KDmisi pro lidská práva OSN. V rlmci fil.
provizovaná .§kolii, aportomí potteby a mlata, Akolám, podporu IDÍStDÍ organizaci Matka 'J'&. movébo fMtivalu Jeden BVilt zavítala do Prakde si stovky děti mohou hrát, potraviny reza. Mm plánované projekty pat.i'l spolu- hy i dcera Fidela Castra Alina Fernandemvi,
a voda, epidemie a lupič). Studenti DAMU prá(e a vracejícími se kosovskými novináři. které z ,.<N~trova avobod)o" uprchla • faleluými
připravili program pro dětí, nadace napiáJlo.
Ph'Jtí zá8ilky 8 humanitám{ pomoci budou doklady pfed ntkolika Jety.
vala turné a zaplatila výd~e a tisíce dětí ae směfovat pPedeYŠ!m do Kosova, ale i do CerBAlmuské centrum nadace pozvalo 8eny
alespoň jednou pořádně radovaly.
né Hory, a pokud bude zaručena molnoot do- Koordinačol rady b6loruakýcb demokraticJedaím z blsvaích problém6 ae v Albéuii ru(!eaí dodivky pflmo uprch!Jkům (nikoli do kých ail. Mezi hoaty byl Hienada Karpenka,
brzy stala sekundánú distribuce. Navrhli centr6lnlho skladu stétnlch org8llizací v Bě pfedaoda atlnové vl6dy Běloruska, Andrej
Sannikaw, koordinétor Charty '97, a bývalý
jame albán.!ké kanceléfi UNHCR poskytnuti lehraděl, pak i do vlaatn!ho Srbska.
•Ceské transportnl jednotky" a podepsali dosoudce ůatavnťbo soudu Michal Pastucbow.
hodu o realizaci tohoto projektu. !Algiatíka Osbltni humanitární pomoc
Běloruská delegace pi'edala ofic:iálol dopio
UNHCR uraia jako ohlaat p6aobeaí pro tfi
pfedaedy bývalého NejvyAMho aovětu Semioterénní tatry sevem! Albénii eo základnou V lednu byly do Rumunska dopraveny ke· na Sareckého, adresovaný prezidentu repubv Kukesu. Rozvoz potravin, dek, matraci miony obsahujld stavebn! materiál pro tfi likJI ptedlledmn obou komor Parlamentu CR,
a hygienických potieb do horských vesnic za- okreay poetižené lm1akými záplavami. Thn ptedaedovi vlády a ministru zabraničolch w.·
i!al v i!ervnu. Zanedlouho po vstupu prvních byl uzavřen projekt vypsaný v loň.okém roce ci, ve ktarém upozorňuji na bll:!lcí ae konec
vojákfl NATO do Kosova je následovali ,.hu- MZV CR. Leproeáriu ve mlstě Ticbile.sti bylo LukeAenkova funUnťbo období (20. i!ervence
manitárci" vi!etnl! nadačoiho týlnu a pak pfe- pfedáuo 5000 USD, zaalanýcb prostfednic- 1999). Na dkladě plsenmé dohody se spolei!aun na§! transportní jednotky, ktorá dnes p6- tvlm nadace t USA.
nost CJověk v tllllli stala hlavnlm partnerem
sobf v Sektoru jih ae základnou v PriJ:renu.
V bfeznu uspofAdala Státní opera benefi~ b6loruské Charty '97 v CR.
Poěíltkem srpna by měly být do Kooova vyDÍ představeni, jehoi výté!ek byl věnován
praveny daUi uékladn! tatzy, jejich ntkup obětem lednového zeměttesen! v Kolumbii. Romské projekty
tantokrát financuje l!eská vláda. Ceská Térott 6000 USD jsme pl'edali na mlatě orgatransportní jednotka byla prvn!m týmem nizaci, ktani se stará o bezprizoraí děti, Airot.. Nadsc:e Clověk v t!.oni byla zalo!ena jako orz CR. kle!ý zabl v Kosovu pOsobit.
ky a narkomany v okol! postífeoého mleta ganizace pClaobťc! z Ceské republiky liiD&em
Armenia. Z daru bylo nakoupeno jídlo, cbná- do zahranil!i. Výjimku tvofl projekty zmněte
c! zvltata pro chov a zaHzenl do kuchyně.
né na podporu fe§enl.,romské prob!ematil:J",
Něvrat do Kosova
tedy na aktivity spojené s rui.mlem. :renofoKanúony s pomocí pfímo do Koaova byly vy- Jeden svět
bii, vzájemným podulpeolm a aou!it1m. V a&praveny po ptevzeti provincie pod mezinámi místeeh z&anají pracovat naAi koordíu6rodní protektorát a na mlato uri!enl dojely Prvaí ročnlk mezinárodního fůmového !esti· tofi. Jejich hlavním úkolem bude napomáhat
koneem ěervna s nékladem potravin a hygie- valu ,One World" prob6hl na pfelomu května pfi "*ni jednotliv.tcb problémů a anaha
nických pot!eb. Situace v 8111Dotném Koaovu a blrvna. Podafilo se při"'"'- etyficet doku· problémo.m předcházet. Romské komunity,
byla a je stále velmi náročná. Lidé ae vracej! mantérních saímkO s tamatíkou lidských ve kterých budou alC8poll po dobu jednoho rodo zcela vypálených a mičených vosnic. Po práv, etnických konfliktů a postaveni men- ku tito Udó p~bit, byly vybrény podle odhaprvotní radosti • návratu doroů .,jiltqjl, !e lín. Ceny získaly tyto filmy: ,Strach" o Bělo du aituace a momoati nějak zlepiit podminopravdu nemají kde bydlet, často nemajl ani rusku, ,Mrtví jsou nativu" o Rwandě, ,.Miae" ky !ivota.
co j!Jlt. Naie koordinačoi kancelát byla ote- o Tádtikisténu a ,Mimo sezonu• o Moataru.
vrena v PriAtině v druhé polovině ěcrvna, Pod názvem Jeden svět vyA!a u příletitoati F11my Clovik v tfsnl
transportaíjednotka byla pfeaunuta do Priz.. festivalu kni!ka, která přinAM. materiály
renu a v !ápadokosovském ml!sté Péě bylo o jednotlivých problémech nebo krizových ob· Ve spolupré.ei s Ceskou televizí byl od Jedna
otevřeno tran>:itnl centrum pro návratilce.
laatecb světa. Nejúspěiněj.M flhny odvya!hl tohoto roku uveden pravidelný pol'ad nadace,
Cást dobrovolnful 1 Albénie se na provozu Ceská televize. Pl'fitl rol!n.ík plánuje rozlfi'e. vyellán je kafdou čtvrtou stfedu veller na
centra pro 800 lidí podílí tali. Pomoc vyhle- DÍ festivalu do daiAich univerzitních mllet.
CT 2. Celkem ti'inAct film6 mapuje a vysvi!t..
hije krizové oblasti. Autory j11011 dokumentadévajilidé, kW! ae vractlil v nadeji, !e jejich
dům nebyl tak ó.plně mičen nebo te ae zatlm
riaté jako Jsromlr Stětina, Petra ProcbázkoAlternativy
uaadí u p1ibuzných, ale po několika dnech
vá a Milan Maryika. Dosud byly odvysllány
zústávaj! zcela bez slfechy nad hlavou. RocJi. Projekt vydévénl :rvláAtníd! pffloh týden!ku fůmy o "Albánii, Ruaku, Bělorusku, Bosně
ny ji!OU vybírány podle aituace, přednostně Respekt pokral!uje. V dubnu vyila pl'floha vě· a Hercegovině, o exodu kosovakýcb AlbáncO.
takové, kde byl některý z rodii!ů zabit nebo je novan§. Ttdtitistánu a na listopad pfípravu- a obratu b.zaMkých Cech~ domll. Připra
pobfelován. Centra 1lliiituji zWadaí tivotaí jeme 01:111 stdnek o Cerné Hole. Dvě vydané vuji ae filmy o Vietnamu, o névratu do Koeopotleby, koord.inátofi se anaží poliiDÓ uprch· a dvě pfipravované pfllohy věoované proble- va, o !ivotě Ramll na výcbodnlm Slovensku.
llkům Qjistit si stálé ubytovhl. Dlouhodobe
ma~ cizinců !ijlc!ch na území Cesiu! repub- Pravidelný pofad Clověk v tlsoi by měl bjt
bude v Péa někdo ze zam&tnanct\ nadace tiky jaou pflapěvkem k pomiÍDÍ t6cb .dru- jakýmai oknem, pfes které nabiz:! nadace poa s nim pfihlihě dMet daliícb ěcskýdl do· hých• tij!clch dlouhodobě v CR.
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