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Živá kronika české pomoci posledního čtvrtstoletí – Šimon Pánek
Vycházejí rozhovory Davida Klimeše „Aby dobro neškodilo“
Kniha vychází téměř přesně v den 20. výročí od Daytonské konference, která
znamenala konec konfliktu v Bosně a Hercegovině. Vzpomínky Šimona
Pánka na tuto dobu jsou jedním ze stěžejních témat knihy. Ale nikoliv
jediným. Začalo to kdysi pomocí pro Arménii postiženou zemětřesením,
přes balkánský konflikt až po pomoc v dnešní Sýrii. Šimon Pánek se na té
dlouhé cestě stal ředitelem organizace Člověk v tísni a zároveň synonymem
humanitární pomoci.
Jak poznamenává David Klimeš v úvodu, první kapitola má hned Pánky tři.
„Jeden je jednadvacetiletý student pomáhající Arménii. Druhý před třicítkou
pomáhá obnovovat rozstřílenou Bosnu. A třetí je sedmačtyřicetiletý lídr velké
neziskovky, který přemýšlí, kde je smysluplné riziko, aby dál spolupracovníci
pomáhali sto padesáti tisícům rodin ve zcela rozvrácené Sýrii.“
Rozhovor se věnuje i postupné profesionalizaci Člověka v tísni, který je aktivní v pomoci ve 25 zemích,
ale pomáhal i při povodních v České republice nebo při terénní sociální práci pro Romy na severu
Čech. Po zkušenosti z etiopské pomoci nejchudším ženám, aby se postavily na vlastní nohy, Šimon
Pánek řekl: „Podpora lidí zezdola je něco úžasného. A v tom je podle mě i budoucnost rozvojových
organizací. Než podporovat několik salónních nevládních organizací, tak je často lepší onen běh na
dlouhou trať v podobě aktivizace občanů a občanské společnosti.“
V jednotlivých kapitolách dojde na osobní otázky, téma uprchlické krize i obligátní dotaz, zda bude
Pánek kandidovat na prezidenta. Jako celek představuje unikátní svědectví nejen o době a zrání jedné
osobnosti, ale také o způsobu pomoci a jak řídit neziskovou organizaci se všemi pokusy a omyly. Má
jasno v jednom – není dobroděj. „Past spočívá v přesvědčení, že když dělám dobro a nezištně
pomáhám, musí to být automaticky v pořádku. Schopnost reflexe, zda ta pomoc skutečně pomáhá,
přitom může následně dramaticky klesat. Ono dobrodějství a přesvědčení o hodnotě vlastní pomoci
jsou prostě silné.“
O pomoci Člověka v tísni v Sýrii: „Kdyby neživil obrovské množství lidí v Sýrii, jistě i mnozí z nich by se
vypravili do Evropy. Kdyby nepomáhal v tranzitních zemích Srbsku či Makedonii, pašerácká mafie by
to měla o něco snazší. Kdyby nepůsobil v Africe či Afghánistánu, nesestavili bychom v rozhovoru
celistvou mozaiku různých běženeckých vln, které se jako jedna velká vlna slily do Evropy.
Knihu vydává Nakladatelství Portál, její představení veřejnosti a médiím se koná v pondělí 7. 12.
2015 v 17.30 hod. v Divadle Metro (Palác Metro), Národní 961/25, 110 00 Praha 1.
Křtu knihy a besedy nad ní se zúčastní Šimon Pánek, David Klimeš a autor doslovu Jaromír Štětina.
Následovat bude od 20.00 divadelní představení Pojďme na kafe – příběh dvou vojáků z opačných
stran chorvatsko-bosňácké fronty.
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„Vrcholem knihy je její čtvrtá část o uprchlících. Schopnost rychle a aktuálně reagovat ctí
zpovídajícího i zpovídaného…objevuji, co Šimonovi přinesl zralý věk: je to schopnost reálného
politického uvažování a odvaha.“
Jaromír Štětina (z doslovu)
Stručná anotace:
Šimon Pánek je výrazná osobnost veřejného života a humanitární manažer. Knižní rozhovor
představuje obě roviny jeho celoživotní práce a od konkrétních životních situací se dostává k
obecnějším, nadčasovým problémům.
Rozhovor zachycuje proměny a vývoj humanitární pomoci z různých životních perspektiv Šimona
Pánka – od studenta pořádajícího sbírku pro Arménii v roce 1988 přes vznik Nadace Lidových novin až
po profesionální pomoc prostřednictvím Člověka v tísni. Jako řídící manažer Člověka v tísni nyní musí
zvažovat další vývoj organizace, nové možnosti financování, nové oblasti pomoci i neustálé
vyvažování mezi idealismem dobrovolníků a firemní kulturou.
Stranou nezůstává ani jeho angažmá ve veřejném životě. Kniha reflektuje nejen jeho vůdčí postavení
mezi studenty během roku 1989, ale především jeho opakované návraty k politice, které však dosud
nikdy neskončily kandidaturou na politickou funkci.
O autorech:
Šimon Pánek je ředitel organizace Člověk v tísni.
David Klimeš je novinář a komentátor, spolupracuje hlavně s Hospodářskými novinami.
Více o knize Aby dobro neškodilo včetně stažení obálky v tiskové kvalitě.
Ukázky z knihy zde
Pro editory:
- Nakladatelství Portál letos slaví 25. výročí. Vydává na odborné i populární úrovni knihy z
oblasti pedagogiky, psychologie a sociální práce a dalších oborů, dětskou a psychologickou
beletrii, knihy her, tréninků a v neposlední řadě tituly s tematikou spirituality.
- Divadelní představení Pojďme na kafe - Chorvatské národní divadlo Mostar a Národní
divadlo Mostar ve spolupráci se spolky Lastavica, ProKultura a Tatamata uvádějí
koprodukční představení Pojďme na kafe, 7. 12. 2015 od 20h v divadle paláce Metro v
Praze. Tragikomický příběh dvou vojáků z opačných stran frontové linie chorvatskobosňáckého konfliktu, kteří se společně učí překonat nenávist, jež zdaleka není tím
jediným, co je pojí. Text a režie: Dragan Komadina. Hrají: Robert Pehar a Saša Oručevič. V
chorvatštině s českými titulky. http://www.lastavica.cz/
- Člověk v tísni (People in Need), o.p.s., je humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní
organizace, jejímž ředitelem je Šimon Pánek. Svou činnost začala v roce 1992 pod názvem
Nadace Lidových novin, pod současným názvem funguje od roku 1999. Organizace Člověk v
tísni již působila ve více než 50 zemích světa.

Kontakt pro novináře:
Bc. Kateřina Kokešová
nakladatelství Portál
e-mail: kokesova@portal.cz
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