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Vážení čtenáři,

rádi bychom vám představili, mimořádné číslo našeho časopisu. Jak všichni jistě víte, naše
škola je sponzorem indického chlapce Savari Johna Bosca. Každý žák naší školy přispívá na
jeho vzdělání 10Kč za rok. Jeho fotku a kopii jeho ručně psaného dopisu si můžete prohlédnout

na nástěnce u ředitelny naší školy. Dnes se nejprve dočtete několik jeho základních údajů a pak
si přečtete jeho novoroční přání. Vše přeložila paní ředitelka, které tím to velmi děkujeme.

Vaše redakce

Základní údaje o sponzorovaném chlapci:
Narozen: 20. července 1996
Rodina:

otec – příležitostný zemědělský dělník bez jakékoli kvalifikace
matka – pečuje o několik mladších dětí, bez šance vydělávat

Bydliště: chatrč a malé políčko

Žije a studuje: St. Xavier s Home of Love Shenbaganur, Kodaikanal, Tamil Nadu, India
3. ročník polytechnické střední školy
Ambice: stát se lékařem
Nejlépe mu jde matematika (úspěšnost 78%), baví ho rodný jazyk tamil, musí se hodně
připravovat na hodiny přírodních věd a angličtiny.
Za náš příspěvek 6000 Kč ročně dostává: školné a pomůcky, bydlení a stravu v internátní
škole, školní uniformu, školní letní táborový pobyt, vánoční dárek

Novoroční přání
od našeho Inda Savari Johna Bosca, žijícího v oblasti Kodaikanal
Po nějaké době vám opět píšu. Mám se dobře a moc bych si přál, abyste se měli dobře i

vy. U nás doma na vesnici je všechno v pohodě, protože všichni členové mé rodiny jsou zdraví.
Naše vesnice naštěstí netrpěla letos suchem a dostatek vláhy je důležitý pro dobrou úrodu.
Letos studuji třetím rokem technickou střední školu a s vaší podporou mám dobré
výsledky. Všechny zkoušky za pololetí jsem úspěšně složil. Zúčastnil jsem se všech kulturních
a sportovních akcí, které pořádala buď naše škola nebo zástupci regionu a o kterých vám ještě
napíšu. Nepřestávám vám stále děkovat za podporu, díky které mohu studovat a žít ve škole a
domově sv. Xaviera, moje rodina je velmi chudá. Přeji vám pevné zdraví a nadějnou
budoucnost. Spolu se mnou vás zdraví všichni učitelé a další zaměstnanci.

Přehled školních akcí od června do listopadu 2014: Ve školním roce 2014 – 2015 má

naše škola a domov 297 studentů a dětí ve sponzorském programu. Sponzorují nás instituce
nebo soukromé osoby z různých států. Vedení školy těší, že v povinných zkouškách 10letých
žáků obstálo plných 100%, u 12letých to bylo 99%. Tím se ukazuje, že se snažíme opravdu
poctivě učit a že máme také dobré učitele. Jen velmi málo lidí v naší zemi má možnost

vzdělávání, většina obyvatel neumí číst a psát. Ze všech mých sourozenců i obou rodičů jsem já
jediný, kdo se to mohl díky vašemu financování naučit. Vedle našich chatrčí vyrůstají luxusní

hotely pro bohaté turisty. Jsou tu prostě kontrasty. Chci se učit, abych byl jednou užitečný pro
naše lidi.

Jeden den v červnu se koná tzv. Motivační tábor, kde žáci mohou projevit různé druhy

talentu a pod vedením odborníků děti zjišťují, čemu by se mohly nebo měly věnovat, s šancí na
úspěch.
Jiná akce se jmenuje Mějte na paměti a upozorňuje na nebezpečí AIDS a rakoviny.
Vysvětlují se příčiny i následky, je zde místo pro dotazy, je také možno kontaktovat některé
pacienty trpící těmito chorobami. Všichni studenti se zavázali, že nebudou nebo přestanou
kouřit a budou pomáhat drogově závislým tuto závislost překonat.
Na předchozí akci navazuje Den lékařské péče. Všechny děti a studenti z našeho
domova byli vyšetřeni a zjistilo se tak, že mnoho z nich vůbec neznalo svou krevní skupinu.

Proto byl za pomoci Juniorského červeného kříže zorganizován ještě další den věnovaný
identifikaci krevní skupiny lidí žijících v našem regionu.

Důležité je rovněž pravidelně sportovat. Studenti naší školy jsou vedeni k účasti na
sportovních akcích zaměřených hlavně na atletiku. Vyhráli jsme několik medailí – v běhu na
100, 200 a 400m, skoku do dálky i do výšky, ve vrhu koulí, hodu diskem a dále ve fotbalových
a volejbalových utkáních.
Každý rok v srpnu se také koná inaugurace nových žáků ( slavnostní přijetí ke studiu) a
volba předsedy našeho kampusu ( komplex školních a ubytovacích budov).
Naši rodiče velmi oceňují snahu vedení školy o kvalitní vzdělávání a na společném
setkání rodičů, zástupců regionu a vedení školy se koná nejprve kulturní vystoupení žáků a
na ně navazuje ocenění nejlepších studentů.
5. září naše škola slaví jako Den učitelů. Je to den narození Dr. Sarvepalli
Radhakrishnana, vynikajícího učitele, filozofa a našeho bývalého prezidenta. Všichni se na
tento den vždycky moc těšíme a připravujeme si speciální program: Starší studenti se
převléknou za učitele a vyučují mladší žáky. Potom si tito „učitelé“ vzájemně vyměňují
zkušenosti a zážitky ze svých hodin, radí se s opravdovými učiteli a na závěr svým učitelům
předají malé dárky jako výraz úcty, lásky a respektu k jejich práci.
Podobně na Den dětí dostaneme nějakou maličkost od učitelů i my žáci. Naše škola má
partnerství s jednou nedalekou vesnicí. Během letních prázdnin skupina studentů dobrovolníků žije týden v táboře u vesnice a snaží se místním lidem pomáhat. Důležité je třeba
dárcovství krve, zdravotně preventivní přednášky, ale i oprava vozovky, která do vesnice vede.
17. říjen je Den přírodních věd. Cílem je vzbudit v dětech zájem o přírodu a způsob

života, který by byl v souladu s přírodou. Příroda nás obklopuje, ale lidé vyvolávají svou

činností i škodlivé jevy. Musí tedy porozumět tomu, co je k přírodě nešetrné a naučit se ji

chránit. Je třeba se naučit zodpovědnosti, jde o budoucnost životního prostředí.
Velmi oblíbené jsou různé festivaly, postavené na náboženském základě. Já mám

nejraději Svátek světel Diwali, držený 22. října, což je zde nejhezčí období roku. Diwali

znamená v překladu Řada světel, celonárodní svátek lásky a souladu mezi všemi lidmi, vítězství
dobra nad zlem. Všude jsou světýlka, vypalujeme ohňostroje, rozdávají se bonbóny a máme
slavnostní večeři.
A Vánoce? Ty jsou skoro nejlepší – pohoda, legrace a hlavně láska. Veselé Vánoce a
požehnaný nový rok vám všem!
Váš Savari John Bosco

Z anglického dopisu S. J. Bosca a ředitele Domova sv. Xaviera přeložila Z. Fišerová.

Maruška a Vojta pro vás zjistili ještě pár informaci o místě pobytu našeho svěřence. Hledali na
anglických stránkách a informace pro vás přeložili:
Kodaikanal

foto na pc: http://goo.gl/7uHkFZ nebo si načtěte QR kód:

Kodaikanal se nachází v Tamil Nadu, v zemi Indii. Tato obec byla založena roku 1845
a nachází se v nadmořské výšce 2133 m. Je zde asi 36 501 obyvatel, a jsou zde skoro
stejné teploty jako u nás.
Kodaikanal má několik scénických přírodních zajímavostí, které požívají jeho návštěvníci. Kodaikanal
má několik sociálních služeb, společností, které podporují místní obchod a zvýšení zaměstnanosti. Na venkově
je mnoho občanů, kteří sami podnikají. Jde převážně o ubytování cizinců, kteří jsou zde na dovolené.
Infrastruktura města se mění každý rok v rámci přípravy vrcholu turistické sezóny. Město Kodaikanal
sedí na náhorní plošině. Louky a pastviny pokrývají svahy. Je zde mnoho vysokých vodopádů, všudypřítomné
zahrady a květinové záhony které pokrývají pestrobarevné květiny. Kodaikanal je známý pro svou bohatou
flóru. Z velké části jsou to stromy. Cypřiše, eukalypty a akácie jsou dominantní odrůdy. Hrušně jsou četné a
jejich plody jsou vysoké kvality. Jsou zde soutěže hrušní a magnólií. Posuzuje se podle kvality rostliny a jejích
plodů. Velké jiřiny různých odstínů jsou hlavním lákadlem Bryant Parku, který se nachází v blízkosti
Kodaikanal jezera. Lekníny V parku rybníka jsou další potěšující pohled. Město oplývá krásou žlutých
divokých květin.
A ještě něco o školách. Jsou zde různé školy (od základní až po vysokou) Je zde také mnoho
hinduistických chrámů. Autobusy zde v omezeném množství kupodivu jezdí.

