
Čeští rodiče udělali prostřednictvím KFOR 
radost kosovským dětem 
  

     V pátek 13. června 2008 skončila dvoudenní dobročinná akce, při níž kaplan 12. 
kontingentu v silách KFOR nadporučík Vladimír Hudousek ve spolupráci se slovenským 
týmem LMT (Liaison Monitoring Team – Styčný monitorovací tým) předal ředitelům 
nejchudších kosovských škol přes devadesát fotbalových a basketbalových míčů určených 
místním dětem. 

  

     V českém prostoru odpovědnosti žije pouze osm registrovaných kosovských Srbů staršího 
věku oproti slovenskému prostoru, který je multietnický. „Mysleli jsme na všechny děti bez 
rozdílu národnosti, proto jsme se rozhodli, že míče rozdáme školám ve slovenském prostoru,“ 
vysvětluje nadporučík Hudousek, kterému vojáci neřeknou jinak než padre.  

     Nejprve slovenští kolegové vytipovali nejpotřebnější albánské, srbské či ashkalské 
základní školy. Ve středu se nakoupily  balóny, ve čtvrtek ráno se nafoukly a vyrazilo se do 
terénu. Každý ředitel školy obdržel od vojáků dva fotbalové a jeden basketbalový míč.  

  

 

  

     Rozzářené oči, radostné výkřiky, ba i potlesk a objímání  - takto vítali kosovští školáčci 
kaplana a vojáky z týmu LMT. Těžko říct, zda měli děti větší radost z míčů nebo z konce 
školního roku. Kosovským školákům začaly prázdniny právě tento pátek. „V první řadě se 
školy snaží dětem zabezpečit základní školní pomůcky jako knihy, sešity, pera či pastelky a 
na sportovní a kulturní vybavení mnohdy peníze nezbudou,“ nastiňuje těžkou finanční situaci 
místního školství náčelník slovenského týmu LMT kapitán Milan Žilinčar. 

     Celá akce se mohla uspořádat díky sbírce, která se uskutečnila počátkem června v kostele 
Panny Marie v Praze Strašnicích. Rodiče a děti, které ten den přistupovali k prvnímu svatému 
přijímání, přispěli na chudé děti nejen různými hračkami, ale i penězi. „Plyšová zvířátka, 
autíčka a různé hry rozdal nejchudším kosovským rodinám s dětmi český tým LMT v našem 
prostoru odpovědnosti a za vybrané peníze se v Kosovu nakoupilo šedesát fotbalových a třicet 
jedna basketbalových míčů,“ vysvětluje kaplan 12. kontingentu Vladimír Hudousek.    

     Čeští rodiče tak udělali radost školákům kosovských základních škol z  obcí Babin Most, 
Breznicë, Dolnji a Gornji Mazgit, Milloshevë, Kozaricë, Krusevac, Obiliq, Raskovë a mnoho 
dalších.  
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