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Děti soupeřily na druhé olympiádě… 

… a tatínkové obnovili farní sklípek – čili, tak vypadala sobota 9. listopadu v domažlické 
farnosti. Všem pořadatelům a zúčastněným 2. farní olympiády v Domažlicích a všem, 
kteří věnovali svůj volný čas, aby obnovili místo nedělních dopoledních setkání na faře, 
patří slova poděkování. 
Fotografie z olympiády najdete na stránkách farnosti (www.farnostdomazlice.cz) 
 

Kniha s doporučením 
Vážení čtenáři Farních listů rád bych Vám doporučil novou knihu "Kámen" od paní 
Václavy Jandečkové. 
Kniha není jen o falešných hranicích, které byly blízko Všerub, ale hlavně je příběhem 
pana Stanislava Lišky, hlavního hrdiny a svědka této akce. Falešné hranice zincenovala 
tajná komunistická policie po puči v roce 1948, aby zlikvidovala politické odpůrce 
nového režimu. K této odporné akci si STB vybrala i policistu Stanislava Lišku. 
Policista Liška byl  obyčejný člověk, táta tří dětí, katolík a člověk, který žil ve Všerubech 
velmi aktivním společenským životem. Co se mu asi honilo v hlavě, když za ním přišli 
agenti pracující pro komunistickou moc? On nekomunista, který sám pomáhal 
mnohým při přechodu hranic do Německa, se  měl účastnit této tajné akce, která se 
konala u Myslíva? 
Tento pravdivý příběh je vyprávěn velmi poutavým způsobem. Autorka se nebojí 
uvádět konkrétní jména nejen obětí, ale i organizátorů a svědků této akce, jejich 

fotografie a popisovat jejich další osudy. Vždyť někteří z nich ještě žijí! Kniha obsahuje 
množství dokumentů z archivu státní policie;  využívá řady svědectví a rovněž čerpá ze 
zápisníku samotného pana Lišky, který se autorce podařilo získat od jeho potomků. 
Jak vlastně skončil hlavní hrdina? Dal se k soudruhům nebo ho zastřelili na hranici? ... 
to vše se dočtete v této knize 
"Kdo zapomene, je ztracen. Ztratí kontakt se svou minulostí. A kdo ztratí kontakt se 
svou minulostí, nezná svou přítomnost. A kdo nezná svou přítomnost, nemůže tvořit 
budoucnost. Nesmíme zapomínat." 
"Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít." 

Petr Jankovec 
 
 

Podpora projektu Sociálněterapeutické dílny sv. Josefa 
V celé síti prodejen ZKD Sušice (coop) probíhá od října do 15. prosince 2013 další etapa 
charitativní akce Pro dobrou věc a výtěžek z této etapy je určen pro naše Sociálně 
terapeutické dílny sv. Josefa. Do prodeje je zařazeno celkem 11 výrobků, z prodeje 
každého výrobku putuje 1 Kč na podporu vybraného projektu. Jedná se o výrobky, 
které se mohou v předvánoční době hodit - prášek do pečiva, vanilka, puding, káva, 
čaj. Jménem klientů i pracovníků si dovoluji vás poprosit - pokud půjdete kolem této 
prodejny a uvážíte, že by se vám některý z vybraných výrobků mohl hodit, zakupte jej 
a podpořte náš projekt. Zejména o domažlickou dílnu máme ze strany klientů velký 
zájem, ale jsme vázáni podmínkami dotace z Evropského sociálního fondu. Vybrané 
peníze bychom chtěli použít na dovybavení dílny. Podrobnější informace najdete na 
každé prodejně ZKD Sušice nebo na webových stránkách http://www.zkdsusice.cz . 
 

Poděkování za prvopáteční sbírky 
Ráda bych na tomto místě poděkovala za velmi milou tradici prvopátečních sbírek, 
které jsou určeny pro potřeby projektů domažlické charity. Průměrný výtěžek činí 900 
Kč za měsíc. Tyto sbírky využíváme pro pomoc lidem, kteří se dostali do obtížné životní 
situace, která je i ve spolupráci s úřady a institucemi těžko řešitelná a tito lidé zůstávají 
zcela bez prostředků. Výtěžek z prvopáteční sbírky pomohl např. 30leté ukrajinské 
mamince s 2 letým dítětem, která byla unesena bývalým přítelem a na Domažlicku se 
ocitla bez dokladů a bez prostředků. Dále tyto finance využíváme zejména pro zajištění 
potřeb dětí, jejichž rodiče se dostali do hmotné nouze, na nákup dětské výživy, plen a 
pomůcek pro hygienu. Část financí využíváme také pro uhrazení různých provozních 
nákladů a pro potřeby dalšího vzdělávání pracovníků. V nejbližší době využijeme 
peníze pro doškolení pracovníků v meclovských dílnách v obsluze fusingové pece 
(speciální pec pro výrobu větších skleněných předmětů - misek, váz, rámů). Jménem 
pracovníků i klientů ještě jednou děkuji za příspěvky a ochotu při zajišťování těchto 
sbírek.    

Ivana Havlíčková 
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