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Zdravotní péče na venkově pokračuje. Dorazily léky 

Gonaives, Baie de Henne - Spolupráce 

s haitskými zdravotními sestrami při 

zlepšování zdravotní péče na venkově 

pokračuje. Sestry z řádu sv. Josefa, které 

spravují zdravotní centrum v Gonaives, 

obdržely v únoru první várku léků. Ty 

použijí pro potřeby svých svěřenců, léčiva 

poslouží i lidem v Baie de Henne.

Arcidiecézní charita Olomouc poslala letos v únoru na adresu sester kufr plný léků. Mezi léky jsou 

hlavně potřebné vitamíny D. Na Haiti totiž nejdou sehnat a v přírodě také chybí. „Vitamín D poskytuje 

slunce, ale to je na Haiti tak prudké, že se lidé před ním musí krýt. Dále tento vitamín obsahuje 

mléko, ke kterému se však Haiťané nedostanou,“ vysvětluje koordinátorka projektů na Haiti Kristýna 

Lungová. Podle ní do centra v Gonaives přinášejí děti, které se nemohou posadit nebo chodit. Drtivá 

většina maličkých Haiťanů totiž jí pouze rýži a fazole, proto mají špatné kosti. „A na kosti zabírá právě 

vitamín D,“ podotýká Kristýna.  

Kvalitní zdravotní péče z rukou sester se dostane také k lidem v Baie de Henne. Tamní obyvatele 

čekají další prohlídky a ošetřování zkušenou zdravotní sestrou a jejích dvou až tří pomocnic.  

Karolína Opatřilová, ACHO 

 

Haiti trápí sucho 

Haiti - Celé Haiti sužuje už dlouhých šest měsíců sucho. Zapršelo pouze třikrát a to při cyklonech, 

které se poblíž Haiti přehnaly. Následky bohužel ovlivňují život obyčejných lidí dodnes. „Na celém 

Haiti je nedostatek jídla, takže ceny potravin se zdvojnásobily. To bohužel ovlivnilo i kuchyň v našem 

Centru, kam se chodí najíst 740 lidí denně,“ sděluje tamní sestra Renee Quadros. (opa) 
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Konec děravým trikům. Děti se ustrojí  

Gonaives - Barevné letní šaty a další oblečení udělaly radost dětem z chudinských čtvrtí v haitském 

Gonaives. Díky dárku od sester sv. Josefa z tamního zdravotního centra už nebudou muset chodit jen 

v otrhaných tričkách. 

 

Na děti zapojené do Adopce na dálku čekalo před 

pár dny překvapení. Sestry z řádu sv. Josefa jim darovaly oblečení. „Oblečení jsme samy dostaly 

darem, tak jsme se rozhodly dát je těm nejchudším dětem, a to jsou školáci zapojení do Adopce na 

dálku. Další svršky jsme rozdaly maminkám v našem centru, kde pomáháme podvyživeným dětem,“ 

uvedla jedna z misionářek Renee Quadros. 

Malí obyvatelé chudinských čtvrtí v Gonaives nemají co na sebe. Jejich „garderobu“ tvoří jedno pěkné 
oblečení určené pro nedělní mše v kostele, potom školní uniforma a jedno oblečení, které nosí na 
sobě každý den, dokud vydrží. Své o tom ví humanitární pracovnice ACHO Kristýna Lungová, která při 
své misi na Haiti potkávala děti v proděravělém oblečení na každém kroku. „Oblečení dostává na 
Haiti zabrat. Není tam dostatek kvalitní vody, takže lidé perou oblečení ve slané vodě a pak je navíc 
nosí na prudkém slunci, což látce škodí a rozpadá se. Rodiče nemají peníze na to, aby koupili oblečení 
nové,“ vysvětlila Kristýna.  

Podle ní nové oblečení od sester nepomůže jen gonaivským školákům, ale také jejich sourozencům, 
se kterými se rozdělí.  

          Karolína Opatřilová, ACHO 
 

 

Voliči stále čekají na prezidenta. Násilí vrcholí 

Haiti - Kromě sucha a potravinové krize mají Haiťané i další velkou starost. Pouliční nepokoje spjaté 

s volbou prezidenta. Ten měl být zvolen v druhém kole již loni koncem prosince. „Prezidentské volby 

byly zrušeny už dvakrát a nyní zemi vede prozatímní prezident, a to na další 4 měsíce. V lidech je 

úzkost a čekají, co se bude dít. Zažili jsme tu spousty násilných manifestací. Modlíme se, aby Haiti 

měla dobrého prezidenta a také za mír a bezpečí pro všechny,“ uvádí Renee Quadros z Gonaives. 

Finále prezidentských voleb bylo odloženo po protestu jednoho ze dvou kandidátů Jude Célestina a 

demonstracích nespokojených voličů. Další termín je naplánovaný na 24. dubna s tím, že vítěz 

nastoupí do svého úřadu 14. května. Poslední boj o prezidentské křeslo svedou podnikatel Jovenel 

Moïse, který má podporu současného prezidenta Martellyho, a již zmiňovaný bývalý vysoký důstojník 

Jude Célestin. (opa) 



Foto z Haiti je druhým nejlepším portrétem  

Opava - Haitští ministranti na bílém pozadí. Taková fotografie zaujala porotu fotosoutěže Můj svět. 
Zasedl v ní i věhlasný fotograf Jindřich Štreit. Ocenění od něj si autor haitského snímku Jiří Pasz velmi 
váží. 

 
                Foto: Jiří Pasz 

Fotograf Jiří Pasz doprovázel na Haiti humanitární pracovnici ACHO Kristýnu Lungovou loni v září.  
Divoká země jej okouzlila, spoušť fotoaparátu tak zmáčkl během své třítýdenní mise nesčetněkrát. 
„Když Bůh rozdával barvy, stálo Haiti první v řadě," míní Pasz. 22. února se profotil až na druhé místo 
8. ročníku soutěže Můj svět. Jeho snímek nazvaný Modlitba na mši bodoval v kategorii Portréty. 

Dva malé černoušky ministrující při mši zachytil objektivem v Gonaives.  „Byla to moje první a jediná 
mše, kterou jsem na Haiti absolvoval. Zajímavé. Haiťané si do kostela vezmou to nejlepší oblečení, 
načešou si účesy a vyrazí. Mně padli do oka dva ministranti v bílo zelených róbách na bílém pozadí. 
Zaujala mě barevnost té scény a také velký prostor bílé kontrastující s dětmi," popisuje okamžik, ve 
kterém fotografie vznikla. 

Komise letos neměla lehké rozhodování. Favority vybírala z asi tří stovek soutěžních snímků. Soutěž 
pořádá Charita Opava.  

              Karolína Opatřilová, ACHO 
 

Na Haiti vyroste další zdravotní centrum 

Gonaives - Druhý misijní dům kongregace bude ještě letos stát pouhých pět kilometrů od 

gonaivského stávajícího centra. Uvnitř vznikne zdravotní centrum pro konzultaci a tamní personál se 

postará o malomocné, pro které není místo nikde v celém Gonaives.  

O příchozí do domu se postará tým složený z doktora, sestry a laboranta trénovaných Světovou 

zdravotní organizací. Budova bude patřit nadaci Child of Haiti. „Kromě tohoto centra postavíme ještě 

další budovu, která poslouží pro ubytování sester řádu sv. Josefa. Tento dům bude mít nainstalovaný 

systém čištění vody, kvalitní vodu pak budeme využívat také ve vedlejším Centru,“ popisuje sestra 

Renee Quadros. Budova sester by měla být dokončena již letos v říjnu. (opa) 
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Christela a její děti mají co jíst. Dostaly rýži a fazole 

Baie de Henne - Jeden padesátikilový pytel s rýží a další takový s fazolemi jsou v cíli. Arcidiecézní 
charita Olomouc je poslala potřebné rodině z Baie de Henne. Christela a její děti obdržely zásilku v 
únoru. 

Mladá žena žije s malým synem a dcerou v Baie de Henne. Kvůli nedostatku lékařské péče od mládí 
nemůže chodit. Její muž navíc zemřel při epidemii cholery. Christela nedokáže uživit obě děti 
vlastními silami. „Je odkázaná na pomoc svých sousedů a příbuzných, ke kterým je to však příliš 
daleko, Baie de Henne totiž leží v nejodlehlejší části Haiti,“ popisuje situaci v rodině Kristýna Lungová 
z Arcidiecézní charity Olomouc. 

 

Oběma Christeliným dětem se podařilo najít 
adoptivní „rodiče“, kteří je podporují ve studiu na 

základní škole v Baie de Henne. Kromě vzdělání dostanou ve škole také jedno teplé jídlo denně. 
Přesto oba sourozenci často trpí podvýživou. „Zásilka rýže a fazolí znamená obrovskou pomoc nejen 
pro děti, ale i pro jejich matku. Nebudou o hladu,“ dodává Kristýna. 
 
                                                                                                                    Karolína Opatřilová, ACHO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


