ČEŠI PODPORUJÍ NEMOCNICI NA KONCI SVĚTA

MIMOŘÁDNÝM ZÁŽITKEM bylo setkání s RNDr. Dinou Štěrbovou, první československou ženou, která před
rovnými 30 lety vystoupala bez použití kyslíku na jednu z nejvyšších hor planety, himálajskou „Tyrkysovou
bohyni“ Čo Oju (8 201 m.n.m.). Řeč však nebyla ani o její celoživotní horolezecké vášni, ani o její nové knize
Touha a úděl, zachycující osudy žen, které jako první zdolaly nejvyšší vrcholy světa.
V prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze byla přítomna zahájení výstavy fotografií nazvané
„NEMOCNICE NA KONCI SVĚTA“, zachycujích průběh stavby české nemocnice postavené v pakistánském
pohoří Karakorum, o jejíž realizaci se spolu s Ing. Vítězslavem Dokoupilem zasloužila a společně vše
fotograficky zdokumentovali.
Pomoc zapomenutému národu Baltijů začala po ničivém zemětřesení a značných ztrátách na životech a trvá
již bezmála deset let. Způsob života přiměl hlavní aktéry, v počátcích i stát a následně řadu dobrovolníků,
včetně mnoha sponzorů k postupnému vytváření příznivějších životních podmínek, které v určitých
aspektech sotva splňovaly středověké parametry.
K nejvýznamnějším počinům v této oblasti patří například stavba domu pro lékaře a zdravotní personál
tzv. staff housu, rekonstrukce školy, zakoupení pozemku, opravy cest, mostů a vodovodů. Za velkých
finančních obětí členů Czech Hospital pokračují další nutné investice zejména do nezbytných léků, staveb či
rekonstrukcí.
Důraz je však kladen i na vzdělávání mládeže. Příkladem hodným následování je finanční podpora mimo
jiné také ze strany českých pedagogů (číslo účtu je uvedeno na webových stránkách Czech Hospital o.s.)
s vědomím, že přístup ke vzdělání je nejzákladnější systémovou podmínkou pro realizaci každého pokroku.
Zleva: Za Czech Hospital o. s. Ing. Vítězslav Dokoupil, RNDr. Dina Štěrbová a Bohunka Fraňková, Senátor
Parlamentu ČR Ing. Leopold Sulovský, velvyslanec Pakistánu Altaf Tajammul s dcerou Javeriou Tajammul,
Viola Dokoupilová a Otakar Štěrba
Text a foto ze zahájení výstavy: Eva Hubatová, autoři snímků z výstavy jsou Dina Štěrbová a Vítězslav
Dokoupil

