
  

 

V celé republice proběhne  
v době od 1. do 15. ledna 
2017 tradiční Tříkrálová sbír-
ka. Účelem sbírky není jen 
shromáždění prostředků na 
předem vybrané projekty 
pomoci doma i v zahraničí. 
Především je kladen důraz na 
osobní kontakt s lidmi, které 
koledníci doma navštíví a po-
přejí Boží požehnání. Mnozí 
občané se tak možná poprvé 
setkají prací Charity a dozví se 
o službách, které nabízí. 
 
Zahájení sbírky a doprovodný 
program v diecézi  
 

Plzeň: Přijetí koledníků před-
staviteli města se uskuteční 
v mázhauzu radnice 2. ledna 
v 16 hodin.  Slavnostní atmo-
sféru doplní schola od kostela 
Panny Marie Nanebevzaté. 
Pokud to počasí dovolí, tak i 
letos plzeňské krále a královny 
povezou přes náměstí 
„pivovarští koně“ do katedrály, 
kde začne v 17:00 hodin dra-
matické ztvárnění Tříkrálového 
příběhu v podání osvědčeného 
souboru ze Starého Plzence. 
Poté bude následovat požeh-
nání biskupa plzeňského 
Mons. Tomáše Holuba 
v katedrále. 7. ledna odpoled-
ne poputují Tři králové 
s průvodem ke kostelu „U Je-
žíška“. Domov pro seniory sv. 
Jiří zve všechny sympatizanty 
na Živý Betlém, který předve-
dou Rolničky – soubor ze 14. 
základní školy v Doubravce. 

Živý Betlém uvidí zájemci 11. 
ledna ve 14 hod. 6. ledna bude 
v Plzni opět jezdit Tříkrálová 
tramvaj. Organizátoři zvou 
všechny zájemce, aby se přišli 
spolu s koledníky svézt a strávit 
příjemné chvíle v historickém 
vozu. Doprava je zdarma. 
K dobré náladě přispějí hudeb-
níci a sbory včetně emeritního 
biskupa plzeňského Františka 
Radkovského, který potěší 
hrou na kytaru i slovem. 10. 
ledna v 19:00 proběhne bene-
fiční divadelní představení v 
divadle Dialog. Inscenaci Tři 
ženy navíc hraje soubor Chlu-
patej kaktus. 11. ledna 
v obchodním domě Plaza 
v 15:00 vystoupí Sbor Církevní-
ho gymnázia Plzeň. 12. ledna 
od 20:00 se koná závěrečný  
Tříkrálový koncert v Anděl 
music baru. Představí se Anne-
šanté a Trio P.E.S. 
 
Stříbro: Tříkrálová sbírka bude 
zahájena oficiálně 6. ledna v 
12:30 na radnici ve Stříbře.  
Koledníci ale koledují už od 2. 

ledna. 
Klatovy: Zahájení 4. ledna od 
15: 00 hodin na náměstí Míru 
(schody jezuitského kostela). 
Vystoupí dětský pěvecký sbor 
Berušky. Účast přislíbil i plzeň-
ský biskup Mons. Tomáš Holub. 
Děti se budou moci svézt 
v kočáru taženém koňmi kolem 
náměstí. V dalších obcích na 
Klatovsku se koleduje podle 
možností – nejvíce o víkendu 7. 
a 8. ledna často s požehnáním 
místního duchovního. 6. ledna 
v 19:00 se koná Tříkrálový kon-
cert v jezuitském kostele sv. 

Ignáce. Mše Jacoba de Haana 
pro dechový orchestr a smí-
šený pěvecký sbor Šumavan 
pod vedením sbormistra J. 
Pletichy. Zapojen bude i dět-
ský pěvecký sbor Sedmikrás-
ky. 
25. ledna v 15:00 budou vy-
hlášeny výsledky v kapli Do-
mova pokojného stáří Naší 
Paní. Současně proběhne 
vernisáž obrazů dětí 
z Domova dětí a mládeže.  
 
Domažlice: 7. ledna od 13:00 
zahájení na náměstí před 
radnicí, poté v kostele tradič-
ní Vánoční příběh. 
 
Rokycany: Zahájení 2. ledna.  
 
Bor: Zahájení 4. ledna v 
15:30 v kostele sv. Mikuláše.  
 
Zbiroh: 6. ledna v 17:00 Kon-
cert Tříkrálový v kostele sv. 
Mikuláše.  
 
Ostrov:  Zahájení v kostele 
sv. Michaela a Panny Marie 
Věrné 3. ledna v 15:30 hodin. 
Sraz koledníků i vedoucích 
skupinek již v 15:00 hodin na 
faře u kostela. 
 
Karlovy Vary: Slavnostní za-
hájení sbírky proběhne v úte-
rý 3. ledna. V 10:00 hodin 
vyjde průvod královské druži-
ny s koledníky od budovy  
magistrátu k hlavní poště. 
V 10:15 následuje slavnostní 
zahájení, vystoupení pěvec-
kého sboru a požehnání ko-
ledníkům.  
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Vážení čte-
náři Charit-
ních listů, 

pomalu se 
blíží čas Tří-
králové sbír-
ky v novém 
roce 2017. 

Chtěl bych povzbudit všech-
ny, kteří s touto úžasnou 
tradicí spojují své úsilí, při-
pravují se na sbírku a budou 
trávit svůj čas koledováním. 
Zároveň bych chtěl poděko-
vat všem, kteří vyjdou to-
muto úsilí vstříc - svým 
úsměvem, pochopením i 
svým darem. Pevně věřím, 
že tam, kde se potká po-
chopení s úsilím, vzniká ješ-
tě cosi hodnotnějšího, než 
je finanční dar. Totiž  atmo-
sféra společnosti, ve které 
pomáhat je smysluplné, sro-
zumitelné a správné. A za to 
bych chtěl poděkovat nejví-
ce. Pevně věřím, že po týd-
nech příprav a koledování 
opět zažijeme krásné finále, 
kdy pocítíme radost z toho, 
že Tříkrálová sbírka má 
smysl. I když je to náročné.   

Váš 

Tomáš Holub, biskup plzeňský 

 

 

/…/ chtěl bych nám všem popřát, 
abychom byli lidmi, kteří rezignují 

na iluze a chrání ideál, a kteří 
vědí, že i když těch ideálů možná 
nakonec moc nezbude, škrtnutí 
toho posledního by znamenalo 

ztrátu vnitřní síly a energie v žití 
pro druhé. Mít odvahu opustit 
iluze a zachraňovat ideály, je 
něco, co patří k životu, který 

realismus spojuje s vizí. A já bych 
nám všem přál a také se za to 

jako Váš plzeňský biskup modlím, 
abychom byli skutečnými realisty, 

kteří neztrácí velké vize /…/ 

(Z projevu biskupa Tomáše Holuba 
k plzeňským zastupitelům). 
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Rozhovor s Mons. Tomášem Holubem 

B 
iskup plzeňský, Mons. 
Tomáš Holub se v 
adventním čase příliš 

nezastavil. Sváteční období 
prožíval poprvé jako hlavní 
pastýř v diecézi a to pro něj   
znamenalo spoustu nových 
povinností ve službě. 
Přesto si našel čas na krátké 
zastavení a trochu vzpomínek, 
které souvisí s koledováním. 
 
Byl jste někdy koledníkem? 
 
Jako koledník jsem si zakoledo-
val snad jednou dvakrát  v 
Hradci Králové, kde jsem půso-
bil jako generální vikář v 
diecézi. Daleko víc jsem se Tří-
královou sbírkou setkával v 
posledních letech v Praze jako 
jeden z těch, kterého koledníci 
oslovovali. Bohužel to bylo čas-
to v anonymním prostředí praž-
ského metra.  
 
A nějaké vzpomínka na koledová-
ní v dětství? I když v době komu-
nistické totality se tahle tradice 
příliš nedodržovala. 

Mám vzpomínku, která ale souvisí 
se Štědrým dnem. Jako děti jsme 
chodili v Červeném Kostelci zpívat 
koledy po domácnostech.  S tako-
vým malým zavěšeným betlémem 
na krku jsme přáli požehnané vá-
noce. Samozřejmě jsme také něco 
vykoledovali, spíš cukroví nebo 

ovoce. Nebylo to vázáno na žád-
nou pomoc potřebným, ale ta at-
mosféra vánoc spojená se zpíváním 
koled byla nádherná.  
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To byla tradice, která se v Červe-
ném Kostelci udržovala? 
 
Já jsem ji zažil jako znovu vzkří-
šenou díky svému kmotrovi, 
který objevil na půdě ten bet-
lém. A dodržuje se dodnes. 
 
A teď k Tříkrálové sbírce. Pomáhá 
podle vás pozitivnějšímu obrazu 
Charity a církve? 
 
Já myslím, že nejzásadnější na 
Tříkrálové sbírce je to, že není 
limitovaná jenom církví jako 
takovou. Sbírka je symbol soli-
darity se všemi, nezávisle na 
tom, odkud jsou a kde jsou.  
Ano, převážná část  peněz zů-
stává v místě koledování.  Ale 
současně říkáme, že se nemůže-
me dívat jen do vlastní zahrád-
ky. Včetně toho, že pomáháme 
i za hranicemi našeho domova, 
což není moc populární říkat, 
ale je to důležité.  
  

www.dchp.cz 
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Charitní sociální podnik 

V 
 posledním čtvrtletí 
roku 2016 se rozjela 
nová služba pod 

hlavičkou Diecézní charity 
Plzeň. Je jí Charitní sociál-
ní podnik (CHSP).  
„Firma by měla především 
pomáhat dlouhodobě neza-
městnaným začlenit se zpátky 
do pracovního procesu a ob-
novit návyky běžné u většino-
vé populace“, řekl ředitel 
DCHP Jiří Lodr. Charita mu-
sela založit tuto neziskovou 
firmu kvůli tomu, že dosud 
nebyl zřízen zákon o sociálním 
podnikání. V CHSP je zaměst-
náno momentálně šest lidí - 
dvě ženy a čtyři muži. Zakázky 
získávají především od měst-
ských institucí např. od Správy 
veřejného statku města Plzně 
nebo od města Rokycany. 
Výhledově se ale počítá i se 
zakázkami od soukromníků. 

Platy zaměstnanců se pohybují 
lehce nad minimální mzdou. 
„Hlavním smyslem této služby je 
dát šanci lidem, kteří z nejrůzněj-
ších důvodů patří mezi sociálně 
ohrožené“, pokračuje Jiří Lodr. 
„Byť je v Plzni rekordně nízká ne-
zaměstnanost, hranicí chudoby je 
ohroženo stále více lidí, To vede k 
tomu, že se lidé zadlužují a vzrůstá 
riziko ztráty majetku, bydlení, roz-
padu rodiny a dalších negativních 
jevů“. Odborníci na sociální pro-

blematiku se shodují v tom, že 
sociálně ohrožení lidé pak ztrácí 
motivaci pracovat a blíží se k 
sociálnímu dnu. V sociálním 
podniku by mohlo výhledově 
pracovat až 15 lidí. Pro některé 
z nich by mohlo být výhodou i 
ubytování, které DCHP nabízí v 
zrekonstruované ubytovně v 
Palackého ulici. Rekonstrukci 
ubytovny financovalo město 
Plzeň, které je hlavním partne-
r e m  t o h o t o  p r o j e k t u . 
„Samozřejmě, že činnost v 
CHSP je a bude náročná. Mno-
ho lidí po dlouhé nezaměstna-
nosti rezignovalo a raději žijí ze 
sociálních dávek. Řada z nich 
musí splácet duhy a stále se 
pohybují v rizikovém pásmu. 
Posláním Charity je ale právě 
takovéto lidi vyhledávat a nabí-
zet jim pomocnou ruku“, uzaví-
rá Jiří Lodr.  
 

   Nová služba  

Biskup Tomáš Holub na návštěvě DPS 

Naší Paní 

Zaměstnanci CHSP při práci v lese 
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T 
říkrálový koncert 2017 bu-
de jubilejní, v pořadí již de-
sátý.  

Tvůrci se proto rozhodli poohléd-
nout po minulých letech a podívat se 
zpětně, jak peníze z TKS pomohly 
změnit lidské osudy k lepšímu. 
K  nejpůsobivějším reportážím, které 
v rámci Tříkrálového koncertu zazně-
ly, patřil osud Olinky a Honzíka dvou 
mladých lidí „na okraji“, natočený 
před šesti lety.  
Olinka, která strávila dětství 
po dětských domovech, a Honza, 
závislý na alkoholu a vězící po krk 
v dluzích, se do sebe zakoukali. Do 
jejich životů v pravý čas vstoupil 
„anděl strážný“ - Anička Srbová 
z Městské charity Plzeň, žena naslou-
chající, ale hlavně praktická. Do života 
mladého páru vnesla potřebný řád a 
disciplínu, pomohla se sestavením 
splátkového kalendáře i s vystrojením 
veselky. Televize natočila příběh v 
době, kdy se situace obou manželů 
začala lepšit. Oba si najali byt, malý 

Příběh z Plzně 
jako dlaň, Honza pracoval a splácel 
dluhy, Olinka se starala o domácnost.  
Jak vypadá situace po šesti letech? Prá-
vě o tom se přijel do Plzně přesvědčit 
televizní štáb České televize Brno opět 
v čele s režisérkou Dariou Hrubou a 
kameramanem Emilem Kopřivou. Olin-
ka nedávno překonala těžkou nemoc, 
půl roku pobyla v léčebně, denně ji 
navštěvuje charitní sestra. Honza se 
trochu spravil, stále nepije, změnil za-
městnání. Ve svém malém bytě, kam se  
sotva vešel televizní štáb, mají čerstvě 
vymalováno. A Anička Srbová stále 

hlídá jejich rodinný rozpočet. „Co by-
chom si přáli? Abychom umořili všechny 
dluhy a mohli se přestěhovat do většího 
bytu. A abychom fungovali dál,“ říká spo-
kojeně Honza. „S Olinkou se niky nehá-
dáme, jenom se škádlíme.“    
O tom, jak příběh Olinky, Honzíka a 
jejich „anděla“ Aničky pokračuje, se 
dozvíme v přímém přenosu Tříkrálového 
koncertu v neděli 8. ledna od 18 hodin 
na ČT1.   
 
Pro Charitní listy zpracoval Jan Oulík, Chari-
ta ČR 

N 
eformální sdružení Holky 
holkám, které vzniklo na 
začátku roku 2016 v Plzni 

se věnuje charitní činnosti.  
Ve sdružení se angažují ženy, které 
jsou známé v Plzni především z kul-
turní oblasti. Najdeme mezi nimi kul-
turní pracovnice, zpěvačky, herečky, 
moderátorky nebo spisovatelky. O Velikonocích zorganizovaly dobročin-

ný bazárek, z jehož výtěžku se mohli 
těšit maminky a děti v Domově pro 
matky s dětmi v tísni v Domažlicích/
Havlovicích. Následoval dobročinný 
koncert v kostele U Ježíška v Plzni. 
Jejich nejnovějším počinem se stala 
sbírka  vánočních dárků pro matky s 
dětmi v tísni, které žijí v azylových 
domech. Matky a jejich děti napsali 
svá vánoční přání, sdružení je shro-
máždilo a pak prostřednictvím médií a 
sociálních sítí oslovilo veřejnost. Kaž-
dý z dárců si mohl vybrat přání, za-
koupit dárek a odnést na některé ze 

sběrných míst. Výsledkem byly dárky v 
celkové hodnotě za neuvěřitelných sko-
ro 150 000 Kč. Dárky věnovali jednotliv-
ci, pracovní kolektivy i některé firmy. 
Naprostá většina přání maminek i dětí 
byla splněna, stoprocentně se mohly 
radovat hlavně děti v azylových domech 
v Plzni, Radobyčicích, Havlovicích a Kla-
tovech.  

   Tříkrálový koncert 

   Pomoc sociálně slabým  

Foto z natáčení 

Strážný anděl Anička Srbová 

Dárky pro DMD v Havlovicích 

Dárky poputují do Klatov 

Holky holkám nadělovaly 

Radost pod stromečkem 
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Z činnosti našich služeb a charit 

P 
oradna pro cizince a uprch-
líky pořádala tradiční „Vánoční 
setkání pro cizince“ v Plzni.  

Akce se tentokrát konala v Mezigene-
račním a dobrovolnickém centru To-
tem a měla bohatý program. Návštěv-
níci se mohli těšit na hudební produk-
ci, tvořivou dílničku s vánoční témati-
kou, malování obličejů maskami a 
ornamenty z celého světa, soutěže a 
hry pro děti, vystoupení mongolské 
zpěvačky a hudebnice hrající na hu-
dební nástroj jočin a tradice spojené s 
obdobím Vánoc a nového roku. Akce 
je každoročně spolufinancována Sta-
tutárním městem Plzeň. 

 

V 
 prostorách městského úřadu 
a Komerční banky v  Domažli-
cích  proběhla výstava handi-

capovaných umělců Martina Dostála 
a Radka Vogeltanze s názvem Malo-
vání srdcem.  
Oba autoři se v letošním roce předsta-
vili veřejnosti třikrát. Nejprve v Plzni v 
kavárně Inkognito, poté v Praze v ga-
lerii Jindřišská věž a naposledy v Do-
mažlicích. Součástí výstavy v Domažli-
cích byl i kalendář, který představuje 
díla obou autorů. Velký dík patří firmě 
ATD Elektronik, která aktivity umělců 
sponzoruje. 

 

V 
 adventním čase navštěvují 
plzeňští radní zařízení, která se 
věnují sociálním službám.   

Tradičně tak před Vánoci děkují vedení 
a zaměstnancům organizací za jejich 
celoroční nasazení. Současně na místě 
zjišťují, co je možné zlepšit a jak může 
město ještě více pomoci. Mezi navští-
venými místy byl i Dům pokojného 
stáří sv. Alžběty, kam zavítal náměstek 
primátora Petr Náhlík. Spolu s ředite-
lem DCHP Jiřím Lodrem a vedoucím 
Domova Pavlem Turkem poseděli s 
obyvateli Domova a předali dárky, kte-
ré zkrášlily prostředí ve vánočním ob-
dobí.  

D 
omov pro seniory sv. Jiří 
Plzni hostil příznivce,  do-
nátory a dobrovolníky, kte-

ří podporují jeho provoz.  
V první části programu připravil hu-
dební sbor Divadla J.K. Tyla pro obyva-
tele Domova ukázku ze svého reper-
toáru. Při oficiálním zahájení nechyběl 
mezi hosty ani nový hejtman Plzeňské-
ho kraje Josef Bernard, který připo-
mněl, že kvalitní služby Domova  dob-
ře zná, protože zde pečovali o jeho 
tatínka. Zároveň potvrdil, že péči  o 

Tým Poradny pro cizince a uprchlí-
ky, který připravil setkání 

Zahájení výstavy 

Posezení v DPS sv. Alžběty 

Úvodní panel výstavy 

seniory pokládá za jeden ze stěžejních 
úkolů krajské samosprávy. Také v 
druhé části setkání zpříjemnili hostům 
a seniorům program hudební inter-
preti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

T 
erénní krizová služba a In-
tervenčmí centrum DCHP 
získaly od Města Plzně finanční 

příspěvek na koupi vozidla, které zlep-
ší dosažitelnost jejich služeb.  

Tým Krizové služby a Intervenčního 
centra 

Kulturní vystoupení 

Přípitek v DPS u sv. Jiří 
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O 
blastní charita Klatovy měla 
v závěru roku důvod k ra-
dosti.  

Kromě příspěvku pro azylový dům pro 
matky s dětmi v tísni (informujeme na 
jiném místě) se mohl radovat i Domov 
pokojného stáří Naší Paní. Výbor dob-
ré vůle Nadace Olgy Havlové věnoval 
zařízení příspěvek 
ve výši 60 000 Kč 
na pořízení 8 inva-
lidních vozíků pro 
seniory. 
Klatovská Charita 
mohla v průběhu 
roku využít i finanční dar ve výši 100 
177 Kč, který pocházel z vánočního 
jarmarku v roce 2015. Celý výtěžek byl 
určen na zakoupení elektrických polo-
hovacích postelí pro Domov pokojné-
ho stáří Naší Paní. Nakonec se podaři-
lo koupit celkem 4 elektrické postele 

 

 

V 
 klášteře dominikánů v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí si 

dali tradiční dostaveníčko příznivci projektu Adopce na dálku. Tzv. adoptivní ro-

diče podporují finančně chudé děti v Latinské Americe. Setkání se zúčastnila i 

mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně PERU 

Liliana De Olarte de Torres-Muga, „Peruánské 

velvyslanectví je naším partnerem v rozvojových 

programech v Latinské Americe“, řekl vedoucí 

projektu Adopce na dálku Pablo Chacon Gil. 

„Současná velvyslankyně se přijela seznámit po-

drobněji s aktuálním stavem. Navazuje tak na 

svoji předchůdkyni, která věnovala v roce 2011 

Diecézní charitě Plzeň sošku světce Martina de 

Porres. Sv. Martin de Porres je od té doby pa-

tronem humanitárních projektů v Jižní Americe“. 

Setkání se zúčastnilo celkem 11 adoptivních ro-

dičů a 2 spolupracovníci Adopce na dálku. Hlavním bodem programu bylo vyprávění Pab-

la Chacona Gila o kontrolní cestě do Jižní Ameriky, kterou absolvoval v letních měsících 

letošního roku.  Účastníci shlédli projekci fotografií a videí z navštívených míst a dozvě-

děli se podrobnosti o životě podporovaných dětí a jejich rodin. Pablo Chacon Gil infor-

moval o kontrolní cestě formou přednášek během posledního čtvrtletí roku 2016 na 

dalších místech, např. v Plzni, Praze, Klatovech a Nejdku.  

 
 

v celkové hodnotě 109 172,- Kč. „Je 
to pro nás velká radost, protože uleh-
číme práci našim pečovatelkám a  
hlavně našim klientům přinese použí-
vání těchto postelí řadu výhod a také 
se zvýší  jejich pohodlí“, raduje se 
ředitelka OCH Klatovy Marie Malku-
sová. „Postele mají antidekubitní mat-
race a tak předcházíme proleženinám. 
Velkou výhodou těchto lůžek je také 
možnost výběru různého polohování 
– pro záda, dolní končetiny. To vše 
přináší klientům více  možností a spo-
kojenosti v době, kdy jsou pouze na 
lůžku“.  
V průběhu roku využila Charita i dar 
SRPDŠ Masarykovy ZŠ Klatovy, kteří 
zorganizovali loni vánoční jarmark a 
výtěžek darovali Domovu sv. Zdislavy 
pro matky s dětmi v tísni. Z daru byl 
pořízen zahradní domeček pro děti a 
postel s vysouvacím lůžkem.  
„Moc děkujeme za podporu. Jsme 
rádi, že děti pomáhají dětem.“, dopl-
nila Marie Malkusová.  
 

 Pomoc seniorům 

Pablo s opuštěnými matkami  

Kostel Neposkvrněného početí Panny 
Marie a sv. Ignáce v Klatovech 

Oblastní charita Klatovy 

       Adopce na dálku a podpora projektů v Jižní Americe 

Ředitel DCHP s peruánskou vel-
vyslankyní 

Přednáška v klášteře dominikánů 

Obyvatelé Domova 



  

 

proto, že díky její ošetřovatelské péči 
je v městě poměrně známá. 
V současnosti se stará o 10-15 senio-
rů, kteří většinou vyžadují přímo její 
péči. Charitní pečovatelská služba je 
známá kvalitní péčí všech zdravotních 
sester, ale podle některých klientů jim 
dává Jaya ještě něco navíc. „Já myslím, 
že to vnitřní síla, kterou mi dává Bůh. 
Bez ní by to nešlo. Službu seniorům 
neberu jako práci, je to poslání. Dělá 
mi radost pečovat o staré a nemoc-
né“, uzavírá nositelka Ceny Charity 
ČR za rok 2016.    
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Cena Charity ČR sestře Jaye 

Charita Česká republika uděluje každo-
ročně Cenu Charity ČR. Oceňuje tak 
práci zaměstnanců i dobrovolníků, kteří 
pracují v charitních službách. Letos cenu 
získala kromě dalších i Thressiama 
Mathew (sestra Jaya), zdravotní sestra 
charitní ošetřovatelské služby, kterou 
provozuje Městská charita Plzeň.  Sest-
ra Jaya je Indka. Přišla do Plzně v roce 
1966 na prosbu biskupa Františka Rad-
kovského, který požádal o pomoc Sest-
ry sv. Josefa z Chambéry. „Kongregace 
Sester má dlouholetou tradici v misijní a 
charitní pomoci po celém světě“, říká 
sestra Jaya. „Já jsem pracovala nejdřív 
v nemocnici v Indii jako zdravotní sest-
ra. Ale chtěla jsem pomáhat chudým, 
takže jsem odešla do státu Urísa 
v severní Indii, kde jsem strávila 4-5 
let“. Jaya podotýká, že tehdy ještě nešlo 
přímo o pomoc nejstarším. V Indii se 
stále dodržuje tradice, kdy se o staré 
lidi stará rodina. „Ale západní civilizace 
už postupuje i tam“, podotýká. „Mladí 
odjíždějí za prací do světa a objevují se 
domovy pro seniory“. Po příchodu do 

Plzně zaskočila sestru Jayu jiné kulturní 
prostředí, jazyk a také klima. „Já nesná-
ším horko, ale ze začátku mi tady byla 
pořád zima“, směje se a dodává: 
„Dneska už mám zimu ráda. Hlavně 
když je sníh“. Největší problémem pro 
ni bylo setkání s rasismem. „Někteří mi 
dávali najevo nedůvěru a setkala jsem se 
i se slovními urážkami. Trápilo mě to, 
ale pak jsem pochopila, že to je pozů-
statek minulé doby. Byli jste tady dlou-
ho zavření a neměli jste šanci poznat 
více svět“. Po dvaceti letech strávených 
v Plzni je už podle ní situace jiná. Také 

 
 

D 
o Velkého sálu Měšťanské 
besedy v Plzni se po roce 
opět slétli andělé ze sociál-

ních služeb, aby se zúčastnili An-
dělského sletu 2016.  
 

Ocenění 

  Ocenění 

Andělský slet byl jubilejní - desátý. Po-
řádá ho pravidelně magistrátní Odbor 
sociálních služeb ve spolupráci 
s Kanceláří primátora a oceňují tak dob-
rovolníky a pracovníky v sociálních služ-
bách.  Slet, který se nesl ve svátečním 
duchu - s přispěním tanečního tria 
Sportovního klubu vozíčkářů Praha, 
pěveckého souboru Jiřičky a talentu 
plzeňské Konzervatoře Hynka Hradec-
kého, byl rekordní - přivítal více než 
500 hostů, z toho téměř 200 oceně-
ných, které nominovaly čtyři desítky 
plzeňských organizací poskytujících so-
ciální služby. Všichni tito pak převzali 

z rukou primátora města Plzně 
a náměstkyně pro oblast sociálních 
věcí titul ANDĚL 2016, titul ANDĚL-
SKÉ RUCE 2016 a titul DOBRÁ DUŠE 
2016. Z pracovníků a dobrovolníků 
Diecézní charity Plzeň bylo tentokráte 
oceněno pět nominovaných: Eva Šiš-
ková, Eva Vyškovská, Elena Dadová, 
Kateřina Konopíková a Pavel Turek.  
Posedmé se udělovala i cena Cena 
Zlatý anděl, kterou získala ředitelka 
sdružení  a dobrovolnického centra 
TOTEM  Vlastimila Faiferlíková.  v 
Minulosti obdrželi toto ocenění mj. lidí 
pracující obětavě pro diecézní charitu 
- Anna Srbová, Jiří Lodr a Pavel Ja-
nouškovec.   

Andělé si na Andělském sletu zatancovali 

Eva Vyškovská, pracovnice Domova 
pokojného stáří sv. Alžběty přebírá cenu  

Cena Anděl 2016 

Prezident CHČR Mons. Posád  předává 
cenu setře Jaye 

Sestry sv. Josefa z Chambéry 

Z kulturního programu večera 
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Aktuální téma 
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