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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 
 

posíláme informace z poslední cesty Rosti Staňka 
a Víta Šmajstrly do Ugandy.  

Na výpravě jsme strávili jedenáct dní (18. - 28. 
dubna 2017). Pro neklidnou situaci v zemi a do-
pravní nedostupnost jsme se s našim milým příte-
lem, biskupem jihosúdánské episkopální církve, 
Bernardem Oringou v ugandské Kampale. Viděli 
jsme se také s rev. Solomonem Oryem a navázali 
řadu nových vztahů.  

Cesta proběhla bez komplikací, v dopravních 
prostředcích jsme strávili přes sedmdesát hodin. 
Strávený čas byl velmi produktivní, kromě přesu-
nů prakticky bez hluchých míst. 
 

Zprávy od Bernarda 
Bernard nám vyložil aktuality ze své diecéze. 

Vzhledem k nebezpečným cestám jsou lidé 
„uvězněni“ ve městech i na venkově. Na polích 
se neurodilo, protože deště byly slabé, mnohde 
bezpečnostní situace neumožňovala pracovat na 
polích. Na venkově lidé přežívají díky sezónnímu 
ovoci, ve městech se dá jídlo koupit na tržnicích, 
ale je drahé a lidé peníze většinou nemají. Stáda 
krav, která lidé měli v buši, zmizela – jsou rozkra-
dená. Země se vylidňuje, některé oblasti jsou už 
bez lidí, v některých není známo, co se v nich 
děje. Učitelé nedostali 4 měsíce výplaty a většina 
jich emigrovala. Na venkově nezůstali žádní, pra-
cují zde dobrovolní učitelé, kteří nemají vzdělání, 
někdy dostávají příspěvky z neziskových organi-
zací. Do Toritu existuje jen jedna bezpečná pří-
jezdová a zásobovací cesta, kterou hlídá domo-
brana z místních obyvatel.  

   

Co se během cesty podařilo 
Za nejdůležitější nyní považujeme pomoc při 

zajištění jídla pro obyvatele Toritu. Tomu jsme 
věnovali největší úsilí. Spolu s Bernardem jsme se 
setkali se Solomonem Mwesige, zástupcem or-
ganizace Feed the Hungry pro východní Afriku. 
Tato velká křesťanská organizace (v ČR NF Krmte 
hladové, http://www.krmtehladove.cz/) velmi 
efektivně dodává potravinovou pomoc do oblastí 
zasažených hladomorem. Mimo jiné pomáhá 
v uprchlických táborech v Ugandě, kam od loň-
ského léta přišlo přes 800 tisíc (!) uprchlíků 
z Jižního Súdánu a další jsou na cestě. V táborech 
distribuuje 30 tisíc porcí jídla denně!  

Bratři z Feed the Hungry mohou pomoci 
s výhodnějším nákupem potravin na severu 
Ugandy. Biskup Bernard s Williamem jednají 
s toritským guvernérem o zajištění bezproblé-
mového a bezpečného transportu jídla náklad-
ními auty a připravují následnou spolehlivou dis-
tribuci pomoci.   

Máme naději, že potravinová pomoc spolu se 
zlepšením bezpečnostní situace by mohla omezit 
uprchlickou vlnu. Náš spolek již odeslal Feed the 

Hungry 15 000 USD. Od dvou dárců jsme přímo 
na tento účel obdrželi po stu tisících korunách, 
zbytek (tedy asi 175 tisíc Kč) přispěl ze svých 
úspor spolek. Pokud byste chtěli přispět na po-
traviny pro Torit, použijte zvláštní variabilní 
symbol (naleznete jej na konci newsletteru). 

 Předali jsme Bernardovi finanční podporu, 
celkem 9 200 USD, na tyto účely: Výplaty za 
2. pololetí pro Jonáše, Joan a Williama (po 150 
USD měsíčně), náklady na cestu pro Bernarda 
a Solomona (900 USD), podporu služby biskupa 
Bernarda na 2. pololetí (500 USD měsíčně) jako 
kompenzaci výpadku peněz poté, co mu odešel 
nájemce jeho domu v Jubě, 1000 USD na akutní 
nákup potravin pro sirotčinec a potřebné lidi 
v diecézi (kukuřice, fazole, sušené mléko), 200 
USD na opravu Solomonova notebooku, 500 USD 
na stavbu modlitebny ve sboru Nazareth – Barack. 

Předali jsme Bernardovi 50 kg léků a zdravot-
ního materiálu vč. 90 brýlí na čtení. Na letišti 
v Entebbe jsme měli problém s úředníky, nako-
nec nás ale pustili. Předali jsme dva notebooky – 
pro Bernarda (jeho dosloužil) a pro Ofiriku, čtyři 
chytré telefony, a dva fotbalové míče pro Ofiriku. 
Setkali jsme se s učitelem Charlesem z Kampaly, 
který nám dosud vždy pomáhal s převzetím poš-
tovních balíků pro Ofiriku. Domlouvali jsme další 
spolupráci.  

Přístřešek rodiny v táboře Paloda pro dlouhodobý            

pobyt. Doufají, že to nebude trvat dlouho, ale nikdo neví…  
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Uprchlický tábor Paloda 
Pak jsme přejeli celou Ugandu na sever do 

města Gulu, které je již nedaleko jihosúdánských 
hranic. Zde jsme se setkali s Abramem, starším 
pastorem místního sboru. Navštívili jsme také 
pobočky banky DFCU v Kampale a Gulu a pokou-
šeli se vyřídit neúspěšný převod 4000 EUR, které 
jsme poslali v lednu na mzdy. Hledali jsme lepší 
možnosti pro transport peněz (v Jižním Súdánu 
totiž banky nefungují). 

Navštívili jsme utečenecký tábor v Paloda 
blízko Palabek. Tábor, který je ve správě UNHCR, 
agentury OSN pro uprchlíky, se teprve staví. Jde 
o rozlehlé bezútěšné místo v buši, kde desetitisí-
ce lidí bydlí v přístřešcích, všude mají daleko, na 
vodu stojí dlouhé fronty. Jídlo nějaké dostávají, 
také deky a základní nádobí.  Zdravotní péče 
zatím zřejmě není k dispozici. Protože je období 
dešťů, teplota klesá někdy pod dvacet stupňů, 
což je pro místní chladno, proto byly některé 
místní děti nachlazené.  

Bernard našel mezi uprchlíky dva „své“ pasto-
ry, povzbuzoval je a nechal jim nějakou finanční 
pomoc. Pak vyhledal uprchlíky z Pajok, kteří utek-
li z J. Súdánu počátkem dubna. Vyslechl si jejich 
příběh: Nedaleko vesnice došlo k přestřelce mezi 
vládními a opozičními jednotkami. Pak ozbrojenci 
přišli do vesnice, přičemž nebylo jasné, jde-li 
o vládní vojáky nebo rebely (uniformy mají stej-
né!). Ozvala se střelba, jejíž zdroj nebyl jasný. 
Lidé pak začali utíkat, vojáci po nich stříleli. Ze-
mřelo 21 lidí, hlavně muži. Bernard lidi povzbuzo-
val, modlil se za ně, dodával jim naději. Vzal jedno 
dítě ze zástupu a vzpomínal, že když on sám po-
prvé prchal před válkou, byl v jeho věku.  
 

Novinky z Toritu a okolí 
Církevní sirotčinec v Toritu (dvě malé budo-

vy) v současné době hostí 29 dětí. Bydlí s nimi 
Solomon, pomáhá jim s úkoly do školy, duchovně 
je vede. Děti spí na patrových postelích po dvou, 

žádné z nich nemá ani vlastní poličku ani skříňku, 
mají ale školní uniformy a do školy chodí pravi-
delně. Děti odrůstají, nejstarší mají šestnáct. Ně-
kolik starších nedávno absolvovalo čtyřměsíční 
biblický kurz. Wicky se zotavila ze zápalu mozko-
vých blan bez následků. Jídla není dostatek, ale 
o hladu hovořit asi nelze. Je načase začít se za-
mýšlet nad budoucností dětí po dosažení dospě-
losti.  

 

V Ofirice nadále velmi dobře funguje zdravot-
ní středisko pod vedením sestřičky Joan a misijní 
práce pod vedením jejího manžela Jonáše. Předa-
li jsme pro ně výplaty na druhé pololetí (150 USD 
měsíčně pro každého) a čtyřikrát 25 USD měsíčně 
pro Jonášovy misijní pomocníky v okolních vesni-
cích. Pro léky si Jonáš přijede na motorce, až se 
Bernard vrátí do Toritu. Předali jsme pro Jonáše 
také několik výtisků anglického New City Ca-
techismu, který při práci používá. Jako dárek 
nám Jonáš a Joan poslali místní med, který 
v Ofirice sami produkují.  

Rev. Solomon Oryem nyní zakládá sbor Naza-
reth v bývalých kasárnách „Barack“ v Toritu. 
Sbor se skládá z uprchlíků přišlých do Toritu od 
Kidepo, ze stejného kmene jako Solomon. Ten 
má ještě následky po havárii na motorce, chvíle-
mi kulhá. Na sever s námi nejel, měl se zúčastnit 
biblického vyučování jinde v Ugandě.  

Nově budovaný uprchlický tábor Paloda se připravuje na další vlnu uprchlíků z  Jižního Súdánu.                                  

V této příjmové části běženci stráví 1 – 2 týdny, než se přesunou do vedlejšího tábora pro dlouhodobý pobyt.  

 

 

 

Fronta kanystrů na vodu (většina dětí zrovna utekla                    

před deštěm s kroupami).  
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William Opila, jeden z lidí, kteří dostávají 
mzdu od „nás“ z České republiky, pracuje jako 
„pravá ruka“ biskupa Bernarda. Ten si velmi 
chválí jeho schopnosti. William se bude také podí-
let na jednání s guvernérem o transportu i na dis-
tribuci potravin.  

Budova v Ido, kterou jsme financovali, a která 
sloužila jako základna pro zemědělský program 
sirotčince, je teď v nebezpečné oblasti Magwi, 
a je tedy nedostupná. Má strženou střechu, stě-
ny ale stojí.  

Zřejmě také bylo „dobře“, že se dosud neza-
čalo s rekonstrukcí objektu budoucí biblické ško-
ly v Ame – opuštěné ruiny během bojů nikoho 
nezajímaly. Po zklidnění situace má Bernard bib-
lickou školu stále na srdci.  

 
Naše další plány 

Celkově hodnotíme cestu jako produktivní 
a úspěšnou. Máme naději, že potravinovou po-
moc se podaří s Boží pomocí realizovat. Spolu-
práce s Feed The Hungry je v tuto chvíli naší prio-
ritou, stabilnější dodávky potravin do „našeho“ 
regionu by mohly napomoci stabilizovat tamní 
situaci a otevřít dveře pro obnovení naší další 
služby tam. Náš hlavní cíl, vyučování a vzdělávání 
křesťanských komunit, neztrácíme ze zřetele. 
Máme naději, že se k ní v pravý čas vrátíme. 

 
 

Místní mají stále naději, že mír přijde. Nasvěd-
čují tomu údajně i některá prorocká slova. Den 
modliteb a půstu za jižní Súdán, vyhlášený letos 
na jaře tamním prezidentem, kterého se účastnili 
o někteří křesťané v ČR, hodnotil Bernard kladně. 
Příští rok mají být v Jižním Súdánu volby, i to je 
důvod k naději ve změnu k lepšímu.  

Pokud byste měli nápady, jak práci rozvíjet, 
nebo chtěli být jakkoliv nápomocni, ozvěte se! 

Pokud by někdo chtěl začít podnikat 
v Ugandě, ozvěte se nám. Seznámili jsme se 
s mladým agilním studentem Hillarym, který vel-
mi stojí o to rozjet vlastní „byznys“, nejspíše 
s vyhlášenou ugandskou kávou.  

Vít Šmajstrla 
Rosťa Staněk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čekání v příjmové části tábora. Každá rodina dostává                  

nejnutnější vybavení.  

 

 

 

Biskup Bernard (mimo záběr) vypráví, že byl taky ještě 

kluk, když musel s rodiči utéct před válkou a kus života 

prožil v uprchlickém táboře.  

 

 

 

Biskup Bernard (mimo záběr) vypráví, že byl ještě kluk,    

když musel rodiči utéct před válkou a kus života prožil 

v uprchlickém táboře. 

 

 

Biskup Bernard se svými lidmi v uprchlickém táboře. 

Stařec vepředu je výjimka, většina starých zůstala v JS, 

protože by nedošli. Doma však zůstali nezaopatření..  
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 Spolek pro Jižní Súdán 
 

IČO: 04392213 
Třebovická 5114/106 
722 00 Ostrava 
tel: 602 323 941 
email: rostislav.stanek@cb.cz 
 

Aktuální informace o projektu                             
a modlitební náměty naleznete na blogu: 
http://jiznisudan.blogspot.cz 
 

bankovní spojení: 272583385/0300 
 

 
 

Spolek pro Jižní Súdán je dobrovolným, ne-
vládním, neziskovým spolkem občanů, kteří 
se v něm sdružili s cílem podpořit a reali-
zovat duchovní a humanitární pomoc lidem 
v zahraničí i v České republice, zejména pak 
v Jižním Súdánu, a to v souladu s biblickými 
principy, jejichž dokonalým vzorem je učení 
a život Ježíše Krista. K našim cílům patří 
zejména vzdělávací a humanitární činnost,  
komunitní rozvoj, podpora rodiny a kultivace 
mezilidských vztahů, práce s mládeží.  
PPoozzvvěěttee  nnaaššeehhoo  zzáássttuuppccee  kk  pprreesseennttaaccii  pprroo--

jjeekkttuu!! Rádi přijedeme, představíme projekt, 
zodpovíme dotazy, navážeme osobní spolu-
práci. Je možno domluvit kázání či vyučování 
na téma misie či třeba diskusní setkání 
o situaci v Jižním Súdánu a možnostech   
pomoci a spolupráce. 
 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Možnosti podpory projektu: 
 

o přímluvné modlitby; 
o pořádání přednášek a besed o práci v Jižním 

Súdánu ve sborech, na školách, v knihovnách 
i jinde; 

o shromažďování anglických Biblí a biblické 
literatury, studijních materiálů a materiálů 
pro nedělní školy; 

o pomoc při zasílání balíků s podporou pro 
sirotčinec v Toritu i pro kliniku v Ofirice; 

o účast v příštím výjezdu (dosud nemá datum, 
nicméně věříme v obnovení míru a připravu-
jeme vyučování vedoucích sborů, vedoucích 
mládeže, promítání filmu Ježíš); 

o vyhledávání a oslovování možných dárců 
a sponzorů; 

o zapojení do práce Spolku pro Jižní Súdán. 
  
Aktuální oblasti služby (a variabilní symboly                           
pro finanční dary na jejich podporu):  
  

001   náklady projektu obecně 
102   studijní materiály, anglické Bible 
404  mzda Williama, asistenta biskupa 
501   holistická misie v Ofirice obecně 
502   mzda Joan, zdravotní sestry 
503   mzda Jonáše, učitele a evangelisty 
601   služba biskupa Bernarda 
602  potraviny pro Torit (ve spolupráci s Feed the 
Hungry) 

POMOZTE NÁM      
DOSTAT KAMION  

„FEED THE HUNGRY“           
DO TORITU! 


