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       5 LET ADOPCE 
 

SHAILA je milá a veselá 
dívka, společenská,  dobře a ráda     
studuje a zabývá se  každodenními 
záležitostmi. Ráda stále o něčem mluví. 

Jsem Shaila Naik. 19.8. jsem oslavila své 12. 
narozeniny. Bydlím v Kervalli v Indii se svou 
rodinou v našem domku. Tatínek se jmenuje 
Ganapathi a je zaměstnán jako nádeník, mamimka 
Nagamma je ženou v domácnosti. Mám starší sestru 
Sangeetu, které je 14 let. Chodím do základní školy 
Higher Primary a mým nejoblíbenějším předmětem 
je matematika. Ráda tancuju a zpívám a miluju jídlo 
dosa.  Mým snem je stát se učitelkou nebo sociální 
pracovnicí. 

 

 

 
 



Co to je a jak probíhá adopce na dálku?? 
 trvalou pomoc chudým dětem z 

aleké Indie formou finanční podpory jejich vzdělání a základní zdravotní péče. 

pustit vlastní 
rodinné a kulturní zázemí. Záměrem projektu je také zvýšit obecné povědomí Indů o důležitosti 

 indickém venkově společně s obyvateli 
chudých vesnic, vybírají z nejchudších indických rodin děti ve věku od 3 a více let, jejichž 

y tvrdí, že pracujících dětí je ,,pouze“ 12 000 000, zatímco UNICEF 
(Dětský fond OSN)  hovoří o 50 000 000 – 60 000 000 pracujících děti a HRV 
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o např: chov zvířat, opravy aut, v zemědělství 
átů) , jako služebnictvo, ve výrobě oděvů a bot, 
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• e jeví jako velmi dobrý nástroj k eliminaci dětských prací 

 chudoba, ale také tradice a rodinné 
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Program Adopce na dálku je charitní projekt zaměřený na
d

Cílem projektu je podpora vzdělání chudých indických dětí, aniž by musely o

vzdělání pro další vývoj člověka a růst jeho osobnosti. 

Indičtí partneři a jejich spolupracovníci, kteří žijí na

rodiče nemají dostatek financí na zajištění jejich vzdělání. Často je pro ně nepochopitelné, co 
by jejich dětem vzdělání mohlo přinést. Samotným rodičům se totiž většinou žádného 
vzdělání nedostalo. Děti jsou pak nuceny podílet se pouze na zajištění chodu domácnosti a 
hospodářství (pracovat na poli, pastvě dobytka atd.), aby zvýšily příjem rodiny. 
 
Pracující děti v Indii: 
 

• Oficiální statistik

(Human rights watch) dokonce až o 100 000 000 – 150 000 000. 
k nuceným pracím dochází již 1500 let 
61% všech pracujících děti žije v Asii  

• děti pracují v nejrůznějších oborech jak
(52% - 87% dětí ze všech indických st
výroba cigaret (děti denně vyrobí 1 500 – 2000 cigaret) , v průmyslu, výroba falešných 
drahokamů (jedna z nejtěžších společně s výrobou koberců) a v některých případech i 
dětská prostituce 
pouze 61% všech obyvatel Indie je gramotných 
adopce na dálku s

• jako příčina dětské práce je považována nejen
očekávání 

• 31% indických dětí je nuceno pracovat namísto školní docházky nebo musí pracovat i 
chodit do šk

• průměrná denní mzda ,,vyučeného“ dítěte, které však pracuje jen několik let činí deset 
rupií ( necelé 4 K

• děti jsou nuceny pracovat 16 a více hodin denně 
300 000 – 575 000 d ětí, převážně dívek, je nuceno k prostituci 

 
d avné a vzdělávací centrum sv. Ignáce 

Programy centra: 
Předškolní vzdělávání 
Cíl: Připravit malé děti k dalšímu vzdělávání ve škole. 
Aktivity: 
děti jsou seznámeny s abecedou, čísly, zeleninou, ovocem, naučení rytmu, zpívání písniček, 

ýživě, osobní hygiena, oslavování Dětského dne, Vánoc, kontrola zdraví, domácí znalosti o v
návštěvy, setkání s rodiči, setkání pro rodiče ohledně výchovy dětí) 
 
Výroba tašek 



Cíl: Vytvořit příležitosti pro zaměstnání. Většinou pro vesnickou mládež, absolventy školy a 
vdovy 
Aktivity:  
navrhování, stříhání a šití, školních/cestovní tašek a tašek na trhy, osobní vývoj, komunikační 

, údržba knih, marketingové základy, cvičení) schopnosti
 
Sanjevinský měsíční přehled (schopnosti čtení dětí) 
Cíl: vštěpovat dětem zvyky ve čtení a psaní. Tento měsíční přehled společně s cílem vytvářejí 
zájem dětí ve čtení a také 
psaní. Zvýšení vzdělávání 
v oblasti zdraví. 
Témata:  
Inspirace v příbězích, článcích, 

zzle 

y 
nosti 

komisech 
Zdravá a bylinná medicína 
Kvizy a pu
Životní poučení 
Aktuální novink
Studentské doved
 
Venkovská zdravotní 
propagace 
Cíl: podporovat zdraví
venkově a i

 na 
nformovanost o 

životním prostředí 
Aktivity:  
Zdravotní informovanost 

lách 
léčebné tábory ve 

rogramy 
narozením 

í ze 
né vody 

ní 

logické testování

Hygiena 
Zdravotní prohlídky ve ško
Základní 
vesnicích 
Doporučující služby 
Imunitní p
Prenatální péče (před 
dítěte) 
Informovanost o možnosti nemoc
znečiště
Příprava cenově dostupného jídla 
Zdravotní pojiště

 
Poradenské a psycho  
Cíl: Naučit děti, mládež a lidi bojovat 
v úzkosti proti jejich slabým stránkám 
a vybudovat pozitivní duševní 
stabilitu 
Aktivity:  
Setkání pro pomalejší studenty, IQ 

vý a psychologický test, por
sklonem k citové nevyrovnanosti 

 

test, talento adenství, rady pro povolání, sexuální výchova, péče o 
mládež, další aktivity související se 



Shailiny dopisy 
 
Děti jsou z nejnižší vrstvy obyvatelstva. Jejich rodi
nemohou pomoci a doh

če jsou často sami negramotní, takže 
lédnout na psaní dopisu dárci. Dětem s dopisem během prázdninového 

bora pomáhají dobrovolníci. Dopis s dítětem napíší, případně jej pomohou přeložit do tá
anglického jazyka. Pokud je dítě hodně malé nebo se neumí vyjádřit, je pomoc koordinátora 
nevyhnutelná. Dopisy od dětí jsou společně s informacemi o projektu hromadně rozesílány 
dárcům. 

 
 Dopis psaný Shailou v její rodné řeči a překlad do angličtiny 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

eny pohlédly na svůj odraz ve vodě. Pohladila si bříško a nevěděla, co si počít. 
alší. Jednu holčičku už měla. Narodila se do kast, bídy, dřiny a bosých nohou. 

ě snila o 

ička. Neposedné culíky jí 
či 

V ážení sponzoři SO Š Luhačovice, 

s vděčností V ás zdraví V aše m ilovaná dcera Shaila, hledící si V ašeho požehnání. Je m i skvěle s 
m ou rodinou a doufám , že i V y to m áte v rodinách takto. M odlím  se za V ás. 
 
T ím to dopisem  V ám  chci sdělit nové a dobré zprávy. U končila jsem  úspěšně  5. ročník s dobrým i 
znám kam i. Teď  m ám  letní prázdniny. Zúčastnila jsem  se letního táboru. N aučila jsem  se něco o 
zásadách chování, také o vůdčích schopnostech, dále nějaké písničky, hry, básničky, žertovné 
povídky a historky. Během  prázdnin jsem  byla i u tety. Tam  jsem  si hrála s m ým i kam arády. M ají 
tam  velké horko. Sbírali jsm e m anga a ostružiny. 
 
D ostala jsem  školní potřeby jako knížky, aktovku, zaplaceno školné, školní uniform u a deštník, 
abych m ohla pokračovat v m ém  vzdělávání. A  také m ám e slíbeno zdravotní pojištění v zájm u 
členů  rodiny. 
 
M á rodina je V ám  velm i vděčná za V aši laskavost a podporu. M odlím  se v Boha, abych byla 
zdravá a m ěla klid v duši. U ž nevím  co víc bych ještě  napsala. Tady ukonč ím  svů j dopis. 
 
S  pozdravem  
 
Shaila 
 

 

 
 

 
Pohádka 
 
Oči utrápené ž

ekala dítě. DČ
Teď čekala druhou. 
Znovu se na sebe zahleděla. Jaký život bude vést její další potomek? Neumře hlady? Nezemře 
na nemoc, jež si nebudou moci dovolit léčit? 
Nagamma stála ve světle zapadajícího slunce, třpyt vody se jí odrážel v obličeji. V tuto 
podvečerní dobu působila Indie magicky. Vítr si pohrával s jejími vlasy, jakoby ji chtěl 
povzbudit. Jeho pohlazení na zádech způsobilo, že se trochu uklidnila. Představila si velké 
tmavé oči, tmavé vlasy, úsměv bezbranného dítěte. Bezděky se pousmála. 
 
Shaila se narodila 19. srpna 1996. Rostla jako z vody, její dětský smích, hry se starší sestrou 

rosvětlovaly celou rodinu. Nagamma se však nedokázala přestat bát. Dennp
budoucnosti svých dětí, kterou jim ona sama se svým mužem nabídnout nemohla. Denně se 
modlila ke svým bohům, aby dali jejímu děťátku šanci. 
Ten den zuřila venku bouře. Rodina se tísnila uvnitř domu, když se ozvalo zabušení na dveře. 
Rozletěly se ve chvíli, kdy blesk rozčísl oblohu. Ozářil postavu na prahu, která upřela své oči 
na udivenou rodinu. Na tváři jí zasvítil úsměv. 
„Přicházím k vám s nabídkou...“ rozlehl se místností neznámý hlas. 
 
O několik měsíců později seděla před domem malá tmavovlasá holč
oskakovaly kolem obličeje, zatímco se opatrně přehrabovala v dárcích, které dostala. Její op

nejvíce upoutaly pastelky, ale nejdřív vytáhla dopis, aby si ho znovu přeslabikovala. Spolu 
s tou hodnou paní z centra už ho jednou přečetly, přesto ho s jakoby posvátnou úctou vzala 
znovu do rukou. 
„Drahá Shailo...“ 
Nagamma vyšla za ní a políbila ji do vlasů. Konečně se cítila klidná. 



 
Dobrý den, 
 
chtěla jsem se ještě jednou rozloučit.. Probírám fotky ze školy, z hodin, ze školních akcí a i 

k z Luhačovic a místo dobré nálady z maturity je mi hrozně. Rychle to uteklo. Pořád 

o 

č po 
oznání „zakázaného ovoce“.  Plnit si své vášně a sny je nádherná věc, 

která v

 stereotypu.  

é 
přiroze

bu mnoha let, a přesto jsou ve vztahu šťastní, spokojení a nic jim nechybí. Ne snad, 
že by t

se měla odpouštět. Na tento problém 
bude m

ím si, že by muži své partnerky podváděli častěji, ani že by snad svědomí 
ženy m

 trvající a 
fungují

 lze od svého partnera očekávat dostatek empatie, je 
nejlepš

ta
nemůžu uvěřit, že je to pryč, že už se nebudu probouzet v Luhačovicích, chodit tam do naší 
UNESCO školy a celkem zbytečně stresovat před písemkama. Ani spát se mi nechce, nic mě 
nebaví, chci se probudit na privátě a prožívat všechno znovu a znovu. Bála jsem se toho 
"konce" už od třeťáku, kdy jsem si uvědomila, co pro mě ta škola a atmosféra v ní znamená. 
Jsem neuvěřitelně ráda, že jsem mohla studovat v Luhačovicích. Myslím, že mi "Luhačovice" 
daly do života neuvěřitelně moc. Mnohem víc než ostatním jiné školy. Poznala jsem výborné 
učitele, první lásky, osamostatnila se.  
 
Proč se podvádíme? opraven
 

Snad každého z nás se občas zmocní pocit touhy, chtí
p

ám umožňuje dosahovat neskutečné euforie a blaženosti. Život 
se pak zdá mnohem krásnější, barevnější a třpytivější.  

Nejspíš jen výjimečně by se našel někdo, kdo bude ochotně a 
šťastně žít s přibývajícím časem ve stále více šednoucím

Co se týká problematiky lásky, vztahů, milostných záležitostí a 
sexu, bezpochyby zde hrají jednu z nejpodstatnějších rolí tak

né lidské pudy. Pokud se nad všemi těmito skutečnostmi 
alespoň minimálně zamyslíme, logicky nám začne docházet, proč lidé 
podléhají milostným pokušením a svodům, kterými však často mohou také velm
zraňovat. 

Myslím si, že patří upřímný obdiv všem lidem, kteří si dokáží být věrni permanentně a 
stále po do

i těžce 

ito lidé neměli milostná pokušení a touhy, ale jsou motivovaní a schopní jim odolat a 
bez jakékoli frustrace setrvat ve vztahu spokojeně dál. 

Tisíce vztahů se již rozpadlo kvůli nevěře jednoho či druhého partnera. Z toho plyne 
otázka, jestli lze nevěru odpustit, respektive jestli by 

ít každý jednotlivec pravděpodobně svůj osobní názor. Ve společnosti kolují některá 
zastaralá dogmata, jako například, že muž, jakožto samec, je od přírody naprogramován tak, 
aby oplodnil co nejvíce samic, tím pádem za eventuální nevěru vlastně ani nemůže a měla by 
mu být tolerována. 

Já jsem však přesvědčen, že muži a ženy jsou si v těchto záležitostech naprosto 
rovnocenní. Nemysl

ělo být v případě nevěry nějak více zatěžkáno výčitkami než svědomí muže. 

Nicméně stále kroužíme okolo výše zmíněné otázky, zda-li by nevěra měla být 
odpuštěna, či ne. Je chvilkové podlehnutí náhodné vášni důvodem ukončit dlouho

cí vztah? Těžko říct. Bezpochyby je však jedním ze základních pilířů šťastného 
dlouhodobého vztahu vzájemná důvěra. 

Zastávám názor, že pokud ke zmíněné náhodné nevěře dojde, tak pakliže existuje 
oboustranná motivace ve vztahu setrvat a

ím řešením se k nevěře přiznat a už ji neopakovat. To je ale často obtížné a právě 
v tomto bodě se v člověku může začít střetávat upřímnost se strachem, výčitky svědomí 



s alibismem nebo vášeň s rozumem. Odpustit není jednoduché, ale nabýt opět ztracenou 
důvěru je ještě těžší. Samozřejmě existují i lidé, kteří si své nevěry oboustranně vzájemně 
tolerují, vědí o nich, a přes to k sobě důvěru mají a jejich vztah de facto funguje. Jiní zase na 
svého partnera úzkostlivě žárlí, často až chorobně sledují každý jeho krok, což může mnohdy 
svým způsobem hraničit dokonce i s omezováním osobní svobody.  

Na opačném pólu stojí lidé, kteří potřebu stálého vztahu absolutně nepociťují, jsou 
promiskuitní, smyslem jejich života je nevázaný sex, střídání partnerů je přivádí do 
ne

ních 
pře

 
Zürich 1939

Milá a nejdražší Adelheide 
 

 Předem mého dopisu í. Díky nevýslovné podpoře 
švýcarského velvyslance se mi na poslední chvíli podařilo uprchnout z Československa, kde 

ných států. 

 chvíle – kdysi tak bláhově samozřejmé – drásá mi bolest srdce na 
usy. 

lo jemné jarní světlo, vzduch voněl příslibem nových věcí a my se něžně 

e Karlův 

skutečné euforie a všechno kolem jim díky tomu připadá pestré, volné a svěží. K nim jsou 
zase kontrastem lidé žijící sami, mající pouze své záliby a koníčky, a přesto jsou šťastní.  

Na závěr bych chtěl jen dodat, ať už si lidé svůj partnerský život zařídí jakkoli - jsou věrni, 
nebo podvádějí, žijí sami, nebo jsou promiskuitní, je důležité, aby žili podle svých vlast

dstav a byli spokojení. Zároveň by to ale měli provést takovým způsobem, aby 
neubližovali lidem kolem sebe, měli čisté svědomí. Teprve potom budou doopravdy šťastní. 

 

 

Tě chci ujistit, že jsem v bezpeč

bych byl za své vlastenectví jistě Němci potrestán. 
 Ze zpráv od jednoho přítele vím o celém průběhu Tvé cesty za svobodou. A díkybohu 
jsi v pořádku. 
 Již brzy se shledáme, nyní musím počkat na vyřízení všech formalit nezbytných pro 
vstup do Spoje
 I když jsem živ a zdráv, nic mi nemůže nahradit Tebe ani milovanou vlast. Kdykoliv 
pomyslím na naše společné
k
 Vzpomínáš, jak jsme se na jaře procházeli lesy na našem panství? Skrz lístky na 
stromech prosvíta
drželi za ruce. Tehdy před rokem nás vedla pěšina podél hravě skotačícího potůčku až na tu 
louku, kde jsi se náhle zastavila. Tvá tvář zvážněla, oči ustrnuly. Hlas se Ti zachvěl jako růže 
ve vánku. Bylo vysloveno něco, co nikdy vysloveno být nemělo. Něco, co se v budoucnu 
vůbec nemělo stát. Svým bystrým úsudkem jsi zahlédla mračna, která se nad námi začínala 
stahovat, mnohem dříve, než já, naivně vkládajíc důvěru do spojenců. 
 Neustále myslím na Tvé vlasy v barvě širých obilných lánů, které s takovou láskou 
opečovávají naši krajané, na Tvůj obličej, kde září nebesky modré oči jako Hrad nad Prahou, 
rty vždy s chutí čerstvých jahod z naší zahrady. Vidina Tebe mě bez přestání mučí. Chci 
znovu usínat v Tvém náručí, v bezpečí a klidu naší země. Cokoliv bych dal za ráno, kdy se 
probudím po Tvém boku. Okny k nám budou pronikat paprsky ranního světla, posnídáme 
v posteli, teprve před polednem vstaneme, abychom dělali vše, co si jen budeš přát. 
 Můžeme se jen tak procházet parkem, šťastni z našeho shledání. Nebo si vyjedeme do 
Prahy, projdeme se kouzelnými malostranskými uličkami, konečně s hrdostí přejdem
most, pohlédneme na symboly našeho státu – Pražský hrad, Vltavu a Národní divadlo. 
K večeru oslavíme přípitkem nejlepšího moravského vína znovunabytou svobodu. Najíme se 
v jednom z těch maličkých podniků, jejichž majitelé si dosud váží hostů. Závěrem večera 
půjdeme tančit tam, kam jsme každou sobotu chodívali se Stazi a Franzim, dokud se nestaly 
tyto hrozné události. 



 Avšak, kdyby sis raději přála zůstat doma a užívat pohodlí, teplo a mír našeho 
domova, rád Ti Tvé přání splním. 

ko, nyní i Rakousko, udržuje vztahy s Itálií. 

 se navrátíme do naší vlasti? 

  

 
 

yd a lo  S O Š  L u h ačo v ic e ,  Ma s a r yk o v a  1 0 1 /  N á k la d  2 0 0  k u sů .   
O d p o v ed a k to r k a ,  g r a f i ck á  ú p r a v a  a  s a z b a :  Mg r .  Š á r k a  K l i mk o v á ,  j a z yk o v á  
ú p r a v a
M KČRE  1 3 0 8 6 /T i s k  S O Š  L u h ačo v i c e     

 Nejvíce mě trápí nejistota, kterou v naší budoucnosti vidím. Německo i nadále sílí. 
Hitler má k dispozici Českoslovens
 Věřím, že náš národ je nezdolný, ale máme dost naděje? Vždyť i takzvaní spojenci nás 
vhodili do chřtánu rozlícené saně. 
 Kolik vody uplyne v našich milovaných potůčcích, než se opět setkáme? Kolikrát se 
otočí kolo mlýna, které pohání, než
 Snad se Ti daří lépe nežli mně a tetička Ti v nové zemi poskytuje dostatečné 
rozptýlení, abys měla málo času na stesk.  
 Kéž by Ti srdce nekrvácelo jako mně při každé vzpomínce na Tebe a rodnou zem.  
                                                                     
                                                                                                     S láskou 
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