


ROZHOVOR S MISIONÁŘKOU A HUMANITÁRNÍ PRACOVNICÍ LENKOU SCHMIDT

Přirozeným projevem lásky je pomoc
tomu, kdo to potřebuje
V Kongu je naprosto běžné, že nejde elektřina nebo neteče voda,
a nevíte, kdy to půjde

Lenka Schmidt se narodila v Praze.
V šestnácti letech zažila sametovou
revoluci, po níž se otevřely netušené
možnosti. V touze pomáhat lidem
začala studovat psychologii. Na „vlastní
kůži“ zažila Boží lásku a brzy poté
pocítila volání stát se misionářkou.
Pomáhala v dětských domovech,
táborech pro mladistvé těsně po válce
v Bosně, jako lékařská pomocnice
v africké buši. Podílela se na
shromažďování a distribuci humanitární
pomoci, přednášela o vztahu s Bohem
a praktické aplikaci Bible na vysokých
školách a kdekoliv měli lidé zájem.
S manželem Wolfgangem, který
pochází z německé Mohuče, strávili
deset let v Africe. V roce 2008
adoptovali v Konžské demokratické
republice novorozeně Anissku. Nyní žije
Lenka s rodinou v České republice,
odkud spolu s manželem řídí školní
projekty v Kongu.

Věřící křesťankou jste se stala až
v dospělosti. Jak to změnilo váš život?
Omé cestě z původně naprosto nevěřící rodiny
až k mému zažití Boží lásky se dočtete v man-
želově knížce Změň svět láskou, v 6. kapi-
tole nazvané Lenčin příběh (viz recenze knihy
v tomto čísle na str. 49).

Jako odpověď na Boží lásku jste zvolila
pomoc africkým dětem. Jak vás to
napadlo?

My jsme s manželem tak trochu blázni. Stále
jsme se přemisťovali do míst, kde je více a více
potřeba pomoci. Říkáme, že jeden krok je
z Evropy do Afriky, další krok do Konga a další
do buše… Když jsme byli v Zambii a pracovali
na distribuci kukuřice na východě země, posti-
žené povodněmi, viděli jsme, že tam už mají
takovémenší obchodní centrum a věci začínají
fungovat. Tak jsme se vydali zase dál, hlouběji
do Afriky.

Mnoho let jste strávila v Kongu,
pracovala pro německou humanitární
organizaci Aktive Direkt Hilfe (Aktivní
přímá pomoc), která tam postavila dvě
školy a zdravotní středisko. Asi je těžké
celé toto období shrnout do několika
vět, ale přesto: Co bylo nejtěžší a co
nejradostnější?
Upřímně – po příjezdu do Afriky jsem chtěla

po čtrnácti dnech odjet zase pryč. Vše je tam
tak jiné! I když jsem si myslela, že jsem na
to připravena, ve skutečnosti jsem nebyla. Ale
díky povzbuzení od ostatních z týmu, a pře-
devším díky Boží lásce a milosti jsem to pře-
konala a prožila tam spoustu vzrušujících let.
Většina dobrovolníků vydrží tak dva roky, pro-
tože život v Africe je opravdu náročný. VKongu
nevíte, kdy bude elektřina, voda, stále něco
nefunguje, je to neustálý boj. Jelikož jsmenepře-
kypovali financemi, nikdy za těch deset let jsem
nežila v obydlí s klimatizací! Ale když jsou velké
boje, jsou zase o to větší vítězství! Hodně mě
bavilo poznávat jinou kulturu, jak mezi růz-
nými zeměmi v Africe, tak i odlišnosti od nás
Evropanů (samozřejmě to někdy bylo frustru-
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jící). Nejvíc náročné promě asi bylo, když jsme
pokaždévnějakénovéafrickézemizačínali zase
z ničeho. Přijeli jsme s kufry a trochou peněz
do úplně cizí země, kde jsme někdy ani nikoho
neznali, a museli jsme nejen zjistit, kde je nej-
více potřeba pomoci, ale i sami přežít. Bůh nás
ale nikdy nezklamal! Bylo úžasné sledovat, jak
pro nás obstaral ubytování, jídlo a vše, co jsme
potřebovali. A nejen nám, ale komukoliv, komu
jsme se snažili pomoci.

Lenka utěšující dítě v sirotčinci

Vychováváte s manželem dceru, kterou
jste si osvojili z konžského sirotčince. Co
pro vás znamená tato životní zkušenost?
Nádhera! Anisska je úžasná! Bylo to takové
nečekané rozhodnutí. Nejdříve to vypadalo, že
budememuset půl roku či déle čekat. Ale najed-
nou,desetdníponávštěvě sirotčincenámzazvo-
nil telefon a volala paní z dětského domova,
že mají novorozeně a jestli je chceme. Hned
jsme se na holčičku jeli podívat, byly jí dva dny.
Když jí byl týden, poprosili nás, abychom si
ji vzali provizorně domů, že nemají peníze na
mlíčko, oblečení a pleny. Pak trvalo ještě asi
dalších osm měsíců dokončit dost kompliko-
vané papírování. Jelikož všechno šlo najednou
tak rychle, nebyli jsme fyzicky připraveni. Ale
další zázrak byl, že sekretářka belgického velvy-
slance nám akorát asi dva týdny předtím dala
krabici s miminkovským oblečením. Dokonce
nám někdo daroval i takovou africkou postýlku
smoskytiérou. Pak přijely návštěvy z Německa

s dalšími věcmi a moji rodiče a rodina nám
také poslali přes kolegu obrovský balík věcí.
Jenomže brzy jsme zjistili, že s častými výpadky
vody a elektřiny a jednou pračkou pro osm dob-
rovolníků to s plátěnými plenkami a ručním
praním nezvládneme. Pak nám jeden místní
sponzor z Libanonu daroval papírové pleny, za
které jsme byli velice vděční.

Jsou lidé v Kongu jiní, než je naše
(evropská) představa?
Naprosto! Africká kultura je tak odlišná, že je
potřeba hodně času, než se jí dá aspoň trochu
porozumět. Jejich velkou výhodou je, že jsou
přirozeně duchovně založeni. Ať už pozitivně,
nebo bohužel i na tu negativní stranu. (Wolf-
gang toto téma více rozvádí ve své knížce.) Víra
v Boha je jejich přirozená součást. V Kongu
i jiných zemích najdete kostely na každém rohu.
V podstatě pokaždé, když vyrazíte ven něco zaři-
zovat, potkáte několik lidí, kteří se s vámi rádi
pomodlí a přijmou Ježíše. Spousta z nich chce
Bibli a křesťanskou literaturu. K misionářům
mají velký respekt.

Jsou pro ně dobrá naše evropská
měřítka? Musíme počítat s jiným
pohledem na řešení společenských
i praktických problémů?
Ideální je spolupracovat s lidmi, kteří studo-
vali nebo pracovali ve vyspělých zemích nebo
s lidmi z těchto zemí. Všichni členové naší
místní organizaceAktive Direkt Hilfemají tako-
vou zkušenost. Lépe pak nalézáme společnou
řeč při řešení problémů, které se tam často
vyskytují.

V Africe jste se ocitli i ve válečném
konfliktu, jednu ze škol poznamenaly
boje mezi místními kmeny a tři čtvrtiny
obyvatel městečka musely uprchnout ze
svých domovů. Tyto události dokážeme
nyní lépe pochopit díky válce na
Ukrajině. Jak jste tuto situaci zvládali
tehdy vy? ◮
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Nejsmutnější je, že převážná většina bojů a kon-
fliktů se děje kvůli zájmům tzv. vyspělých zemí.
Není zajímavé, že boje jsou pokaždé v zemích,
kde se nachází hodně nerostných surovin, jako
třeba právě v Kongu!? Zde naleznete největší
naleziště koltanu a kobaltu, které jsou potřeba
v telefonech, počítačích a autobateriích. Jsou
zde také naleziště diamantů, zlata, mědi atd.
Jelikož převážná většina obyvatelstva je chudá,
kdomámožnosti se k surovinám dostat a těžit
je?Aza jakoucenu! (Vícena toto téma je zase ve
Wolfgangově knížce.)Zažili jsme i převrat a stří-
lení na ulicích. Dokonce velmi osobně – našli
jsme na zahradě nábojnici! Ale Boží ochrana je
úžasná a nikomu z nás se nic nestalo.

Lenka a Wolfgang Schmidtovi

Začínali jste znovu na jiném místě
a postavili další školu. Jak se to
podařilo?
Díky Gilbertovi, členovi naší konžské organi-
zace, jsme objevili další místo daleko od civi-
lizace. Gilbert byl jeden z nejvyšších mana-
žerů zahraniční telefonní společnosti Vodacom
a již dlouho nám pomáhal. Díky němu jsme
léta mohli telefonovat zadarmo, dokonce nám
jejich firma darovala auto. V buši, odkud Gil-
bert původně pochází, neměly děti po základní
škole žádné praktické vzdělání ani práci. Proto
jsme pro ně postavili zemědělsko-chovatelskou
školu v Mabale (500 km od hlavního města).
Stále ještě platíme platy učitelům, vybudovali

jsme jim studnu a postupně dostavujeme školní
budovy pro vyšší ročníky, jak je potřeba.

stavba školy

Odkud čerpáte novou sílu k pomoci
bližním?
Od Boha a z jeho slova! Každé ráno s manže-
lem takhodinu čtemeBibli amodlíme se.Každý
má své limity, ale Bůh nás dokáže vzít daleko za
naše vlastní možnosti, což je fakt zábava sledo-
vat! Já bych sama nikdy neměla na to vydat se
do Afriky a žít tam deset let!

Co je pro vás v životě nejdůležitější?
Moc miluji Ježíše. Dělat mu radost a pomáhat
ostatním, aby ho poznali, je moje životní priori-
ta. Kdyby jen lidé tušili, jak moc je Bůh miluje,
jak moc jim může pomoct… Pro mě je to jako
život s navigací, nebo bez ní. I bez ní to jde, ale
kdo je chytrý, ten ji používá!
Nikdy mě také nepřestane fascinovat, jak

opravdu fungujemodlitba. Vyrůstala jsem v na-
prosto nevěřící rodině a ze začátku, když jsem
Boha „zkoušela“, jestli funguje, o něco pro-
sila a on mi odpovídal; a já jsem to připisovala
náhodě. Pak těch náhod ale bylo už trochumoc
a v životě mém a mých blízkých se začaly dít
takové věci, že už jsem si byla naprosto jistá –
tohle náhody nejsou! Naši blízcí vědí, žemáme
doma v koupelně vyhrazené místo na dlaždič-
kách, kam fixem píšeme žádosti omodlitbu od
všech, kdo ji potřebují. Když je modlitba zodpo-
vězena, smažeme ji a napíšeme tamdalší žádost.
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Kolikrát mi teď říkají: „Dáš (například) moji
bolest zubů prosím, na dlaždičky?“ A my to
s radostí děláme, protože je úžasné sledovat, jak
to Bůh pokaždé vyřeší.

Co byste vzkázala čtenářům Českého
bratra, kteří v Africe asi nikdy nebyli, ale
mohou si přečíst knížku vašeho manžela
Změň svět láskou?
Tahle knížka vámmůže změnit život! Není totiž
jen o Africe.Má schopnost vás nabít, povzbudit

a inspirovat. Existují také webové stránky, kde
najdete spoustu fotografií a reakcí od různých
lidí (www.w-p-schmidt.com). Mě osobně moc
potěšil jeden známý, který když knížku dočetl,
přišel k nám domů, postavil se doprostřed obý-
váku a řekl: „Tak co můžu dělat?“ Předtím se
potýkal sem tam s depresemi, ale po přečtení
knížky byl tak povzbuzen, žeměl najednou sílu
změnit svět!

Daniela Ženatá, foto: archiv manželů

Schmidtových

ŽENSKÁ ROVNOPRÁVNOST

Kam patří žena?
Zápolení Edith Steinové o (křesťanskou) hodnotu ženy

„Ještě stále existuje velké množství
nemyslících lidí, kteří se spokojí
s omšelou frází o ,slabém pohlaví‘ či
,něžném pohlaví‘ nebo také o ,krásném
pohlaví‘ a o tomto slabém pohlaví
nebudou mluvit bez soucitného a často
též cynického úsměvu, aniž by se
hlouběji zamysleli nad podstatou ženy
nebo se snažili získat přehled
o skutečných výkonech žen,“ posteskla
si Steinová ve svojí přednášce
Problémy novějšího vzdělávání dívek,
kterou přednesla v roce 1932.

Ženy v té době zajisté neměly zrovna na růžích
ustláno. Podíváme-li se na dobové pozadí,
v němž Steinová svoje přednášky sepisovala, je
zřejmé, že k emancipaci ženy z hlediska legisla-
tivy i společenského postavení zbývala stále
dlouhácesta. Steinová sama tohobyla živoucím
příkladem – na poli vědy byla vmajoritněmuž-
ské společnosti ve značně znevýhodněné situaci.
Přestože získala vysokoškolský titul, což bylo
samoobdivuhodné, byla odsouzenakpodřadné
profesní dráze (pracovala jako učitelka), neboť

etablovat se v akademické sféře jí bylo jako ženě
zapovězeno. Smutným dokladem toho je, že
se jí nikdy nepodařilo získat habilitaci (docen-
turu), přestože učinila několik pokusů – oficiál-
někvůli ekonomickésituaci, ve skutečnosti však
nejspíš proto, že byla žena; jednou z „přitěžují-
cích okolností“ patrně byl i její židovský původ.

Slaboduché bytosti. Historický
exkurz
Zde je snad vhodné udělat lehkou vsuvku, která
připomene historický kontext doby, v níž Stei-
nová působí. Ocitneme se v meziválečném
Německu (Výmarské republice), které svírají
stále palčivější ekonomické dopady prohrané
první světové války. Na Německo byly uva-
leny obrovské válečné reparace (pro představu:
Uvádí se, že než byla mezinárodní dohodou
Německu v r. 1932 povinnost platit reparace
zrušena, odešlo z německé státní pokladny
přibližně 68 miliard tehdejších marek, což je
v přepočtu přibližně 16 miliard eur), které roz-
točily spirálu hyperinflace. Nůžky sociálních
rozdílů se stále více rozevírají, stát navíc bojuje
s vysokou nezaměstnaností. To vyvolává ◮
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zahraničních sborů. V poslední době zejména
se sestrou Provazníkovou z ukrajinské Vesely-
nivky.
Mezi ty, se kterými jsem v občasném kon-

taktu, patří i sestra Zdenka Pagáčová, dobrá
duše sboru v chorvatské Bjeliševaci. U krajanů
v Chorvatsku jsem byl naposledy v roce 2017.
Letos jsem již nemohl odolat pozvání a koncem
července jsme bjeliševacké navštívili a cestou
se mi vracely vzpomínky na mé „potulování“.
Příjemná cesta autem nabídla i malé překva-
pení, to když na maďarské silnici, kterou jsem
jezdíval, nás směrovka navedla na kus nové dál-
nice. První zastávkou vChorvatsku bylDaruvar
a setkání s paní Libuší Stráníkovou, která je
stále aktivní v tamní České besedě. Sobota
v Požeze byla ve znamení setkání se sestrou
Zdenkou Pagáčovou. Bylo stále nač vzpomí-
nat, ale probrali jsme i současné dění v církvi.
V neděli jsem měl to potěšení vést bohoslužby
v bjeliševackém kostelíku. Velmi příjemněmne
překvapila účast, bylo nás kolem třiceti. Zpívali
jsmepísně ze „starého evangelického zpěvníku“
a po kázání nás pozdravil bratr farář Darko
Turšič, který má bjeliševacký sbor na starosti.
Po shromáždění nám bratr kurátor Vladimír
Kamenčák ukázal půdní vestavbu, kterou sbor
i za finanční pomoci ČCE provedl. Zařízená
kuchyňka a několik pokojíků k ubytování jsou
pobídkou k návštěvě sboru v Bjeliševaci a okolí.
Kmoři je to sice ještědostdaleko, alepobytmezi
krajany mě zahřál (u srdce) víc než pobyt na
slunné pláži. Milým překvapením po bohosluž-
bách bylo pozvání ke společnému sborovému

obědu do „českého domu“ – sídlamístní české
besedy.
Předsedkyně spolku Alenka Hrušková nás

všechnypřivítala a popřála dobrou chuť.Neděle
to byla velmi milá, mnohé tváře účastníků
bohoslužeb i spolustolovníků jsem poznával,
některé jen matně, jména se pletla, ale stále
bylo co vyprávět a vzpomínky ožívaly před
očima. Milá Zdenko, dík patří zejména tobě
a vašemumilému bjeliševackému sboru. Jsem
vděčen za všechna setkání, připomněl jsem si,
že roky spolupráce s krajany byly roky požeh-
nané a nesou ovoce dodnes. Odjížděli jsme
z mnohých setkání a rozhovorů povzbuzeni
a s nadějí, že v brzké době navštíví sbor bratr
farář Jan Krupa, kterýmá bjeliševacké v pastýř-
ské péči, a spolu s ním i jeho nástupce. S díkem
za vše, co bratr Krupa vykonal, a s přáním, aby
jeho nástupce měl ze svěřeného úkolu radost,
končím tuto malou vzpomínku. Bohu díky za
všechno, co jsem mohl v přítomnosti krajanů
prožívat.

Petr Brodský, emeritní potulný kazatel

RECENZE

Zázrak v konžské buši
Změnit svět láskou lze. Aspoň trošku

Na stránkách Českého bratra jsme v minu-
lých letech několikrát přinesli články

o výstavbě a provozu školy vMushapu, vesnici

ve vnitrozemí Konžské demokratické republiky
(ČB 7/2012, ČB 3/2016, ČB 10/2017). Založili
ji tam dobrovolníci z neziskové organizace ◮
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Aktive Direkt Hilfe (ADH) – NěmecWolfgang
Schmidt a jeho česká žena Lenka s malým
týmemspolupracovníků.Dejvickýpěveckýsbor
Naši pěvci konal po několik let benefiční kon-
certy, děti dejvického sboru vařily polévku
a výtěžkem z jejího prodeje podporovaly na
dálku tento projekt.Wolfgang s Lenkou pracují
celý život jakodobrovolníci amisionáři ve snaze
pomáhat lidem tam, kde je to nejvíce zapotřebí.
Prožili v Africe, převážně v Kongu, deset let.
Mimo jiné postavili v buši dvě školy, které nabí-
zejí bezplatné vzdělání tisícům dětí, což v této
zemi vůbec není samozřejmost.

Svou životní cestu shrnuje Wolfgang
Schmidt vknizeZměňsvět láskou, jižnapsal, jak
píše sámv záhlaví, „na podporu konžského lidu
i pro osobní prospěch každého čtenáře“. První
obsáhlá kapitola je věnována životu v jedné
z nejchudších zemí světa – Konžské demokra-
tické republice. Je to rozlehlá země uprostřed
Afriky, která má mnoho problémů, ale i obrov-
ský potenciál; pro své nerostné bohatství je ale
po desetiletí drasticky vykořisťována. Pokud
chcete něčeho v Africe dosáhnout, musíte být
připraveni překonat všechny možné potíže.
Podnebí, vzdálenosti, stav cest či spíše necest,
nedostatek pitné vody, horko či déšť. Korupce
existuje všude, včetně všech stupňů státní

správy, což uvrhává chudé vrstvy do ještě větší
chudoby. Na druhé straně se u velké většiny
místních lidí setkáte s přívětivostí, ochotou
pomoci a přátelstvím. Čas tu plyne jinak než
v Evropě, přesně podle pořekadla „Když Bůh
stvořil svět, dalEvropanůmhodinyaAfričanům
čas“. Statistiky školního vzdělávání neexistují,
ale odhaduje se, že jednoduše kvůli nedostatku
vzdělávacích zařízení polovina dětí ve školním
věku nemá do škol přístup. Pokud jsou ve vni-
trozemí školní budovy, často nemají pořádné
střechy ani školní lavice.

Škola v Mushapu
Další kapitoly spojuje palčivá otázka a prak-
tická odpověď: Jak pomoci obyčejným lidem
vkonžskémvnitrozemíkekvalitnějšímuživotu?
Podle autora knihy vzděláváním zdejší mladé
generace. Největší překážkou pro školní vzdě-
lávání je nutnost platit školné, které si spousta
lidí nemůže dovolit. Tak se zrodil nápad a z něj
projekt ADH: Podpořit vzdělání místních dětí,
postavit školu a zorganizovat vzdělávací pro-
ces tak, aby rodiče mohli své děti posílat do
školy zadarmo, což je v Kongu neslýchané. Vše
začalo v roce 2011 s desetihektarovým pozem-
kem v obci Mushapo, který darovali místní
náčelníci. Byla to však netknutá divočina, plná
keřů.Německé velvyslanectví vKonguposkytlo
dotace na stavbu budov. To bylo první velké
vítězství ADH. Podařilo se dát dohromady tým
spolupracovníků a postavit zděnou školu s pev-
nou střechou, se světlými učebnami s pev-
nou podlahou, takže škola mohla fungovat
i v období dešťů. Od jejího otevření zdarma cho-
dilo do školy více než 2000 dětí ze čtyř vesnic.
V roce2014poskytlo velvyslanectví druhýgrant,
díky kterému bylo možné vybudovat zásobník
na vodu, školní toalety a zdravotnické středisko.
Do té doby nebyl v širokém okolí kvalifikovaný
doktor ani adekvátní zdravotní péče. Provoz
školy se snažil týmADH co nejvíce zajistit, pus-
til se tedy i do zemědělského projektu. Z výnosů
měl být spolufinancován provoz školy, zároveň
se pěstovaly v regionu tolik potřebné potraviny
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a současně to nabízelo žákůmpraktickou výuku.
Časem přišli místní obyvatelé s návrhem zří-
dit pro své děti i střední školu, aby ty starší
nemusely odcházet za dalším vzděláním do
vzdálených měst. A nabídli, že učitele budou
financovat sami, když deset učitelů a ředitele
základní školy financuje ADH. Takto školy fun-
govaly několik let: Dopoledne chodily menší
děti do základní školy (1. až 5. třída), odpo-
ledne starší (6. třída a výše) do pokračovací. Za
velký zázrak považuje Wolfgang, že platy uči-
telů základního stupně převzal stát a že také
peníze začaly opravdu přicházet.

Násilí v regionu
Koncem devadesátých let bylo ve válce mnoho
středoafrických zemí a občas násilí vypukne
znovu. Když se v roce 2016 našlo větší nale-
ziště diamantů, stala se obětí násilí i provincie,
v níž se nachází škola v Mushapu. Tisíce lidí
bylybrutálnězabity avícenežmilion lidímuselo
uprchnout. Cizinci museli odejít také. Ve škole
zůstala asi jen čtvrtina žáků, a to z kmene Tsho-
kwe, který vyhnal všechny ostatní kmeny. Ti
pokračují s vyučováním v pronajatých prosto-
rách školy v hlavním městě provincie – Tshi-
kapě.

Úvahy nad světem
Další částí knihy prosakuje myšlenka: Má to
vůbec cenu? Nasazovat energii, práci, zdraví
a někdy i život, často s mizerným výsledkem?
Podle názoru, který Wolfgang v knížce vyslo-
vuje, to důležité je. I když můžeme změnit

jen malou část světa, máme udělat maximum.
Někdo může namítnout: Vždyť je to jen kapka
v moři! Platí však i toto: Častá krůpěj i kámen
proráží!
Na dalších stránkách se dozvídáme o novém

školním projektu na novém místě, v Mabale,
o rodinnémživotě sLenkouadcerkouAnisskou,
kterou si jako týdenní miminko přivezli před
léty z konžského sirotčince, nebo o spoustě přá-
tel, kteří pomohli s nesnadnýmiúkoly.Omnoha
věcech přemýšlí autor jako o zázracích, které
se staly nečekaně v obtížných situacích a pro
dobro věci. Závěr knihy je věnován úvahámnad
udržitelností a rovnováhou mezi rozvinutou
částí světa a tou „zaostalou“, která se propadá
do hlubší a hlubší bídy. Po návratu do Evropy
si klade autor otázky o smyslu jejího blahobytu
anadbytku, který se ukazuje v kontrastu s bídou
Afričanů eticky neúnosný. V souvislosti s vírou
přemýšlí nad tím, co každý může pro zlepšení
světa udělat. Hezkým shrnutím celé knížky je
použitý citát matky Terezy, která řekla: „Když
nedokážeš nakrmit sto lidí, nakrm jednoho.“
A taky řekla: „Nikdy si nedělej starosti s čísly.
Pomoz jednomu člověku po druhém a začni od
toho, který je ti zrovna nejblíž.“

Daniela Ženatá

Wolfganag Peter Schmidt: Změň svět láskou. Pforz-

heim, Frick Verlag 2021. 216 s. Knihu je možné

objednat přes e-mail: wolfgang@w-p-schmidt.com

Výtěžek z prodeje je určen přímo na podporu škol-

ních projektů v Konžské demokratické republice.

RECENZE

Z lásky k vědě, umění a knihám

V minulém roce vyšly péčí nakladatel-
ství Academia/EMAN dvousvazkové

paměti Františka Laichtera (1902–1985). Kri-

tické vydání připravil a úvod napsal někdejší
děkan Filosofické fakulty Univerzity Palackého
vOlomouci prof. Jiří Lach. Nejen pro český ◮
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