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Afghánistán - dejme mu naději

Stanislava Najmanová

Zajímavé besedy jsou běžnou a pravidelnou součástí knihovnické práce, pro kterou, mimo jiné, mám svou práci moc 

ráda. Setkání, které se uskutečnilo 22. března v hořické knihovně, se nejen pro nás knihovnice, ale i pro většinu posluchačů 

zařadí mezi taková, na která se nezapomíná. Zavítala mezi nás novinářka, válečná zpravodajka, humanitární pracovnice, 

skvělá vypravěčka a obdivuhodná žena Petra Procházková. Návštěva byla spjata nejen s vyprávěním o její práci, ale 

především s propagací o. s. Berkat, které založila v roce 2001 s několika podobně smýšlejícími ženami. Hlavním cílem tohoto 

sdružení je pomáhat ženám a dětem v Afghánistánu a Čečensku. K tomu jsou určeny dva projekty: Adžamal – věnovaný 

transplantaci oční rohovky (prodej panenek) - a Šťastné létající koberce, do něhož je zapojeno více než 250 afghánských žen, 

které šijí a vyšívají oděvy. Ty se pak prostřednictvím Berkatu prodávají v Čechách.

            Petra Procházková vypráví živě, poutavě a hlavně s humorem a jistou mírou nadsázky. Pokud si některý z návštěvníků 

myslel, že bude slzet dojetím, byl na omylu. Místností se nese smích a panuje příjemná, přátelská atmosféra. Téměř dvě 

hodiny utekly opravdu jako voda a je nejvyšší čas podpořit „berkatí myšlenku“ skutkem. Mezi stojany s oblečením, doplňky a 

košem plným jedinečných panenek se nahrnou téměř všichni návštěvníci besedy a každý chce něco koupit. A tak postupně 

mizí haleny, kalhoty, šátky i panenky, jejichž koupí můžeme pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. A tak vlastně není důležité, 

jestli kupujícím bude nový přírůstek do šatníku úplně dobře sedět, hlavně by měl příjemně hřát u srdce. Přesně tak, jak zní 

hlavní myšlenka Berkatu: Berkat pomáhá nám, Evropanům, být lidmi s otevřeným srdcem.

            Spolu s besedou u nás proběhla ještě jedna akce – vernisáž výstavy Ivy Zímové „Afghánistán – dejme mu naději“, 

kterou zahájila právě Petra Procházková. Výstavu jsme kvůli nedostatku místa v knihovně instalovali v prostorách hořické 

radnice, a i když nám bylo trochu líto, že fotografie nemáme přímo v knihovně, ukázal se tento nedostatek přínosem v tom, že 

se nám do akce podařilo zapojit pana starostu a další radní, což bylo celé akci k prospěchu.

            Vernisáž i beseda měly skvělý ohlas u návštěvníků, což nás samozřejmě moc potěšilo a povzbudilo do další práce.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


