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Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, 

přinášíme informace o právě ukončené prů-

zkumné výpravě Rosti a Víta do Jižního Súdánu 

(27. ledna až 4. února 2019). Všem děkujeme za 

modlitby - po celou dobu jsme zřetelně cítili 

Boží ochranu a vedení.  

Cílem bylo zhodnotit situaci čtvrt roku po 

válce, setkat se s arcibiskupem Bernardem 

a ostatními známými a naplánovat další kroky 

spolupráce.  

 

Cestování 
Jak let, tak cestování na místě proběhly hladce, 

nicméně situace na cestách je stále špatná. 

Torit je po zemi prakticky nedostupný a i na 

cestách, které místní hodnotí jako bezpečné, 

se příležitostně přepadává. Ozbrojenci jsou 

všude, jak v uniformách, tak v civilu, zoriento-

vat se v nich je pro cizince nemožné. Touha po 

úplatcích je mezi vojáky i policisty silná.  

Bez doprovodu místních bychom byli zcela 

ztraceni, i s Bernardem po boku jsme zažili 

nepříjemné chvíle hlavně na místech, kde jsou 

díry a auta musí zpomalit. Po hlavní silnici Juba-

Nimule jezdí konvoje náklaďáků a autobusů 

s vojenským doprovodem, Bernard se však, 

stejně jako mnoho jiných, k nim nepřipojoval.  

Do vesnic kmene Ofirika v horách jsme jeli 

na motorkách stezkami v buši. Jediná cesta pro 

auta z Toritu je nebezpečná, např. na ní byl 

vloni zastřelen místní učitel. Obecně se dá říci, 

že bezpečnostní rizika klesají se vzdalováním 

se civilizaci.  
 

 

Bezpečnostní situace 
Uplynulo čtvrt roku od uzavření mírové smlou-

vy mezi prezidentem a viceprezidentem a do-

hoda zatím „drží“. Místní jsou ale v prognó-

zách velmi opatrní, pravděpodobnost mírové-

ho rozvoje či opětovného propadu do chaosu 

odhadují tak „padesát na padesát“. Sami jsme 

byli v Ame svědky třenic místních zemědělců 

s pastevci, kteří přitáhli na jejich území 

s obrovskými stády dobytka. Netřeba dodávat, 

že obě strany jsou po zuby ozbrojené a zvláště 

honáci dobytka (Dinkové) jsou naprosto bez-

skrupulózní a zastřelí každého, kdo se jim po-

staví. Církev se snažila během našeho pobytu 

zprostředkovat mezi stranami jednání. 
 

Potravinová pomoc 
Šest kamionů dodaných v uplynulých dvou 

letech do Toritu a okolí přišlo v pravý čas a bylo 

vysoce oceněno. Mnoha lidem dodalo jídlo 

v temných chvílích naději a zadrželo je od emi-

grace. Další potravinová pomoc nyní není nut-

ná. Část výživných rizot od Krmte hladové byla 

dodána i do zdravotního střediska v Ofirice. 

Měli jsme možnost ochutnat a potvrzujeme, že 

rizoto je velmi chutné.  

Děkujeme tímto všem, kdo se do potravino-

vé pomoci Jižnímu Súdánu v uplynulém roce 

zapojili, především také přátelům z Diakonie CB.  
 

Vzdělávací centrum v Ame 
Vybudování biblického centra v Ame se nyní 

stává klíčovou částí našeho programu. Jde 

o rozsáhlý pozemek (2,5 km2) na strategickém 

Výživné rizoto od FEED THE HUNGRY 

Vít, Joan a Jonáš se Samuelem                          

na klinice ve vesnici Tabwor 

http://krmtehladove.cz/
http://www.cb.cz/diakonie/podpora-diakonie/matous-25/
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místě v půli cesty mezi Nimule a Jubou, kde 

společně plánujeme vybudovat biblickou školu.  

Plány bratra Bernarda jsou ale mnohem šir-

ší, chce zde zřídit také školu základní, přestě-

hovat sirotčinec a zdravotní středisko. Země-

dělský program umožní samozásobování. Sám 

Bernard se do Ame chce co nejdříve přestěhovat.  

Při jednání na úřadě jsme domluvili přepsání 

pozemku na vznikající společnou česko-jiho-

súdánskou neziskovou organizaci, kterou za-

kládají tamní Episkopální církev a náš Spolek 

pro Jižní Súdán. Protože Bernard jako křesťan 

odmítl přepis „posvětit“ tradičním rituálem 

zabití kohouta, zaplatili jsme za přepis padesát 

amerických dolarů.  

Na pozemku v Ame stojí polorozbořené bu-

dovy bývalé školy z dob existence uprchlického 

tábora v 80. létech – jednu z budov již br. Ber-

nard nechal částečně vyspravit, takže chybí 

pouze střecha. Domluvili a předali jsme finanč-

ní příspěvek 3000 USD na dostavbu střechy. 

Bratr Kennedy se vzápětí vydal nakoupit mate-

riál a práce se rozběhly ihned po našem odjez-

du. Po dokončení budovy se do ní nastěhuje br. 

William. Podle situace budeme dále krok za 

krokem pokračovat v opravě dalších budov. 

Jakmile to situace dovolí, bude zahájena výuka. 
 

Ofirika  
Na tři dny jsme navštívili zdravotní středisko ve 

vesnici Tabwor a skupinu horských vesnic 

Ofirika. Zdravotní středisko zde vede zdravot-

ní sestra Joan a její manžel učitel Jonáš (častěji 

ho lidé oslovují Aruho) usiluje o založení sboru. 

Oba jsou Uganďané a pobyt zde v extrémně 

jednoduchých podmínkách (jedna malá míst-

nost) mezi civilizací téměř „nedotčenými“ do-

morodci je pro ně značnou obětí. Přesto zde 

vytrvávají již třetím rokem. Oba jsou placeni 

z prostředků spolku (dvakrát 150 USD + pro-

placené náklady na dovolenou jednou ročně).  

Prohlídkou střediska a rozhovory s nimi 

jsme strávili mnoho hodin. Můžeme potvrdit, 

že středisko je v rámci možností vedeno dobře 

a pečlivě. Joan ošetří 10 až 20 pacientů denně, 

dětí více než dospělých. Nejvíce je malárie, 

průjmů a tyfu. (Průjmů ubylo poté, co byly ve 

vesnicích nedávno navrtány studny). Ordinační 

hodiny má od osmi do čtyř od pondělí do pátku 

a v sobotu dopoledne. Pacienti je ale ignorují 

a přicházejí kdykoliv. O ošetřeních vede Joan 

pečlivé záznamy, má k dispozici rychlé testy 

k diagnóze malárie a víceméně i dostatek léků 

(většinu od vlády, část od nás). Jonáš přes 

značná rizika cesty těžké případy převáží na 

motorce do nemocnice v Toritu.   

Oba jsou frustrování malou podporou míst-

ní komunity – domorodci mají vše zdarma, což 

bohužel považují za samozřejmé: musí to tak 

přece být, když je Joan přece tak „skvěle pla-

cena“ vládou či dokonce z Evropy. Přitom pro 

udržení provozu takovéhoto zdravotního stře-

diska by bylo zapotřebí tří až pěti lidí, zde jsou 

na to Joan a Jonáš sami, navíc se starají o své-

ho ročního syna Samuela! Domorodci mají na-

víc (stejně jako pacienti všude na světě) často 

jasnou představu, jaké léky by měli dostat (in-

jekce je přece lepší než „obyčejná tabletka“).  
 

Tabwor 
Byli jsme účastníky slavnostního otevření 

místního sboru. Budovu postavil Jonáš na svo-

je náklady, vejde se do ní asi sedmdesát lidí. 
Zatím chodí hlavně děti a mládež, případně 

ženy, muži málo. (Jonáše uklidnilo, že nás to 

nepřekvapuje, že jsme z evropských poměrů 
zvyklí a neočekáváme od „našeho“ misionáře 
ohromující výsledky.)  

Nový kostelík v Tabwor  

Ruiny uprchlického tábora v Ame.            

Budoucí areál biblické školy. 
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Na slavnost s účastí „bělochů“ (hlavně Ros-
ti, kterého všichni znají z minulých pobytů), ale 

přišli všichni, stálo se i venku. Bohoslužby zača-

ly o dvě hodiny později, protože se nedařilo 
chytit kozu, která měla být po bohoslužbě po-

dávána k obědu. Nikoho to nevzrušilo, dlužno 
podotknout, že ani nás ne, natolik už jsme na 
africké poměry adaptovaní. Jonáš vedl shro-

máždění, Rosťa kázal o tom, že hřích znamená 
minout se cílem – použil vypůjčený luk a šíp 
jako názorné pomůcky. Myslím, že zvěst byla 

pochopena a přijata, shromáždění bylo radost-

né, s bubny, tanci, vystoupením nedělní školy i 
mládeže.  Celá vesnice pak až do odpoledne 
seděla před střediskem při společném jídle. 

Mimořádným zážitkem byl společný lov, ke 
kterému se shromáždilo asi sedmdesát mužů 

z vesnic. Po celodopoledním popíjení místního 
piva a po „požehnání“ zbraní náčelníkem (se-

šly se oštěpy, luky a šípy a několik samopalů) 
všichni (včetně místních „seniorů“) vyběhli do 

buše, kde v neskutečném poledním vedru na-
běhali v buši asi patnáct kilometrů. Zvěř nahá-

něli rojnicí i zapalováním buše. Ulovili gazelu, 
antilopu, kočkodana a drobnější zvěř. Rosťa 

celý lov absolvoval s nimi, i když jeho zbraní byl 
pouze fotoaparát. Po návratu zvěř opekli a do 
dvou do rána všichni oslavovali při bubnech 

a tancích. 

 

Sirotčinec v Toritu 
Děti zvolna odrůstají – po dosažení osmnác-

ti let věku nebo nástupu na střední školu od-

cházejí do rodin (k příbuzným nebo členům 
sboru). Středoškoláků je nyní šest, dva sirotci 

studují na univerzitě v Jubě. Na uvolněná místa 
nastupují další děti „zvenku“. Z našich pro-

středků bylo doposud hrazeno školné dětí, 
nyní přecházíme na systém, kdy kryjeme platy 
sedmnácti učitelů a „naše“ děti tak školné pla-
tit nemusí (neděste se – učitel dostává měsíčně 

plat ve výši našich sta korun, ředitel tři stovky).  
O děti se stále stará reverend Solomon (nyní už 

ženatý s Helen, mají syna Timothea).  

Projednávali jsme možnost zapojení sirot-
čince do programu Nadace mezinárodní po-

třeby, která velmi profesionálně zajišťuje vzdě-
lávání dětí v rozvojových zemích.  

Shrnutí  
Předali jsme Bernardovi peníze na výplaty námi 

podporovaných služebníků (Bernard, Joan, 

Jonáš, kancelář arcibiskupa (sekretář a 2 účet-

ní), hlídači v Ame, Ofirice a Toritu, učitelé, ka-
meraman), dále na dostavbu střechy v Ame. 

Celkem šlo asi o devět tisíc amerických dolarů.  
Předali jsme také velké množství vyžáda-

ných i nevyžádaných dárků (hodinky, boty, 

batoh, baterky - čelovky, powerbanky, nože, 
konzervy s pražskou šunkou, aj.). Mnoho lidí 

jsme potěšili „družebními“ odznáčky s vlaječ-

kami obou států. 

Seznámili jsme se s bratrem Kennedym, 
který používá zapůjčenou kameru. První výsle-

dek jeho práce, pětiminutový film s poděková-
ním místních za potravinovou pomoc můžete 

shlédnout na You Tube kanále, za což patří náš 
veliký dík panu režiséru Janu Mudrovi. Natáče-

ní zajímavých materiálů pokračuje a postupně 
bychom vás s nimi chtěli seznamovat. 

Po dvou letech překlenutých humanitární 

pomocí se vracíme k hlavnímu poslání naší 
misie, a tím je biblické vyučování, výchova 

učedníků a evangelizace. S radostí pozoruje-
me rozvoj holistické misie v kmeni Ofirika. 

Pokračuje naše podpora zdravotnímu středis-
ku (ověřili jsme si, že je dobře vedeno) a sirot-

činci v Toritu (zde čekají nové výzvy spojené 

s odrůstáním dětí). 
Rádi bychom ještě letos v létě uspořádali 

výpravu týmu z ČR, ale v tuto chvíli je ještě 
příliš mnoho neznámých. Odevzdáváme se 
v tom Božímu vedení. 

Bohoslužba při slavnostním                       

otevření sboru v Tabwor 

Muži kmene Ofirika vyrážejí na lov 

https://mezinarodni-potreby.cz/
https://mezinarodni-potreby.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=o-hADArpRVE&t=12s.
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V těchto dnech rozesíláme dárcům potvr-

zení o darech. Pokud jste je dosud neobdrželi, 

ozvěte se nám! Brzy zveřejníme výroční zprá-

vu. Připomínáme, že náklady na provoz našeho 

spolku jsou nulové až záporné - tedy veškeré 

vámi darované peníze jsou použity na službu 

v Jižním Súdánu, případně investujeme ještě ze 

svého (např. ze spolkových peněz jsme při 

lednové cestě hradili pouze jednu letenku, 

zbytek pokryli soukromé zdroje účastníků).  
 

Vít Šmajstrla, Rostislav Staněk 

      

 

Kúšijci vztahují své ruce 

k Hospodinu… 
Asi měsíc před odjezdem měl bratr Michal, 

vedoucí jedné ze sborových skupinek, živý sen: 

Viděl Bibli otevřenou na Žalmu 68 a slyšel po-

kyn, aby četl. Společně jsme přemýšleli, co 

nám tím Bůh chce říci, ale na nic jsme nepřišli. 

Začal jsem pak tento žalm příležitostně studo-

vat při svých osobních čteních Bible, a to tak, 

jak mám ve zvyku, tedy do hloubky, po verších. 

Při čekání na začátek bohoslužby ve vesnici 

Tabwor (tedy, až bude „ulovena“ koza 

k obědu) jsem jej opět otevřel a řada přišla na 

verš třicet dva. Začal jsem číst a najednou mi 

naskočila husí kůže, neboť jsem četl: „Kúš 

vztáhne ruce k Bohu“. Jihosúdánci se totiž 

považují za potomky biblických Kúšijců, což byl 

národ na horním toku Nilu, muži vysokých po-

stav a hladké pleti, obávaní válečníci. Že o Kú-

šíjcích píše ve Starém Zákoně prorok Izajáš, to 

už jsem věděl, ale že jsou zmíněni i v Žalmech 

jsem neměl tušení. Pravděpodobnost náhody 

je enormně nízká, považuji to tedy za potvrzení 

správnosti nastoupené cesty.  

Vít Šmajstrla 

Jak opice posloužila rybě 
Jedna africká žena vyprávěla bílému misio-

náři tuto bajku: Opice se přišla napít k řece 

a všimla si, jak ryba zápasí s dravým proudem. 

Hned jí bylo jasné, že ryba potřebuje pomoc. 

Opice měla laskavé srdce a rozhodla se rybě 

pomoct. Nad hladinou se skláněl strom. Bylo to 

sice riskantní, ale opice se za ocas zavěsila na 

větev, natáhla se dolů, rybu chňapla a vytáhla 

z té děsivé vody. Bezpečně ji držela, seběhla 

po kmeni a rybu opatrně položila na suchý 

břeh. Ryba sebou zpočátku nadšeně házela, až 

po chvíli zůstala v klidném spočinutí. Opice měla 

dobrý pocit, že úspěšně pomohla jinému tvoru…   

Takto nějak může dopadnout pomoc 

v Africe, když sice máme laskavé srdce a dobré 

úmysly, chceme posloužit, ale nerozpoznáme, 

co skutečně poslouží, a co spíš uškodí. A není 

to někdy snadné rozlišit a zvolit správnou 

a účinnou pomoc. Například během nedávné 

občanské války přes milion jihosúdánců našlo 

útočiště v uprchlických táborech, kde přežili a 

přečkali díky humanitární pomoci. Někteří už 

se vracejí a někteří ne. A jsou tací, kteří se ani 

vracet nechtějí. Dostanou tam najíst a nemusejí 

nic dělat. Dobře míněná pomoc tak zabíjí po-

tenciál, který mají lidé v místních zdrojích. Pro-

to dřív, než cokoliv podnikneme, hodně se 

ptáme. Zvláště dáme na mínění biskupa Ber-

narda, pro jeho vhled a moudrost. Když šlo 

o přežití, požádal o potravinovou pomoc pro 

Torit, ale jakmile hrozba polevila, sám požádal 

o ukončení transportů potravin.  

Rostislav Staněk  
 

Sledujte náš spolkový web a Facebook! A ještě 

připojujeme odkaz na interview Rosti Staňka 

pro Radio7 – TWR! 
*   *   * 

Spolek pro Jižní Súdán 
IČ: 04392213 
Třebovická 5114/106, 722 00 Ostrava 
tel: 602 323 941 
rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz 
vit.smajstrla@spolekjiznisudan.cz 
 

www.spolekjiznisudan.cz 
 

bankovní spojení: 272583385/0300 

Bernard a Rosta                                                                    

při předávání finanční podpory 

http://spolekjiznisudan.cz/
https://www.facebook.com/search/top/?q=spolek%20pro%20ji%C5%BEn%C3%AD%20s%C3%BAd%C3%A1n&ref=eyJzaWQiOiIwLjM0MTY3ODgwMTA0NzIzNDQ3IiwicXMiOiJKVFZDSlRJeWMzQnZiR1ZySlRJd2NISnZKVEl3YW1rbFF6VWxRa1Z1SlVNekpVRkVKVEl3Y3lWRE15VkNRV1FsUXpNbFFURnVKVEl5SlRWRSIsImd2Ijoi
http://www.twr.cz/index.php/audioarchiv/nedavno-odvysilane?porad=Magaz%C3%ADn%20z%20misie&ao=1&wm=0&sort=&rep=0#tab
mailto:rostislav.stanek@spolekjiznisudan.cz
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