
Odpovědnost podnikatelů a fi rem 
vůči společnosti byla jedním 
z témat konference „Františkova 
ekonomika“ v Assisi. V dnešní 
době přibývá další prvek této 
odpovědnosti – riziko nákazy.

KOMENTÁŘ
Jana Žůrka

Velké firmy mají propracovaný sys-
tém etického jednání a  společen-
ské odpovědnosti – CSR. Kladou 
důraz na integritu, respekt vůči za-

městnancům, berou ohled na okolní prostředí, 
nezapomínají na zapojení do místních komu-
nit. Hospodářský model by měl být schopen 
dlouhodobě udržitelně fungovat, neměl by 
vést k sociální nestabilitě. Nejde jen o pola-
rizaci v důsledku příjmové nebo majetkové 
nerovnosti, ale i o rovný přístup ke vzdělání, 
zdravotnické péči apod. Ekonomické aktivity 
se také musí vyrovnávat s vyvolanými externa-
litami – klimatické změny související s globál-
ním oteplováním, mizející diverzita přírodních 
druhů.

Firmy někdy používají fi lantropický model 
s prvky demokratického rozhodování. Zaměst-
nanci hlasováním vyberou, který neziskový 
projekt podpoří, převedou své peníze a za-
městnavatel celkovou částku dané sbírky zví-
cenásobí. Spousta podnikatelů se však v této 
oblasti nijak neangažuje. Nemusí to znamenat, 
že u nich převládá ryze materialistický pohled 
na svět. Určitě si uvědomují, že pro jejich re-
putaci je lepší mít nálepku empatické než pre-
dátorské organizace. Někdy ovšem mají pocit, 
že už tak platí velké daně a podle nich by měl 
tyto potřeby přednostně pokrývat stát. 

V médiích vycházejí žebříčky miliardářů po-
dle velikosti majetku. V Americe je silný kult 
úspěchu a tito lidé jsou předmětem velkého 
obdivu. U nás na ně často hledíme jako na 
chamtivé podnikavce. Určitě by byly zajímavé 
podobné tabulky, které porovnají rozsah jejich 
fi lantropických příspěvků. Zřejmě by nebylo 
snadné dát dohromady tato čísla. Někdy jsou 
tyto aktivity vytrubovány do světa, často však 
je dárcovství prováděno bez velkého PR: „aby 
tvá almužna byla skrytá…“ Je velmi dobře, že 
tyto fi nanční zdroje nezávislé na státu, na mo-
mentální politické konstelaci do neziskového 
sektoru směřují. Je to jedna ze záruk svobodné 
společnosti a demokracie. 

Pandemie koronaviru má velmi rozdílný fi -
nanční dopad na jednotlivé obory – digitální 

platformy prosperují, cestovní ruch, restau-
race, doprava, kultura kolabují. Zároveň vy-
vstává citlivá otázka – ochrana zdraví zaměst-
nanců. Spousta fi rem může poslat velkou část 
pracovníků na home offi  ce. Snížení produktivi-
ty práce je zanedbatelné a lidem běží plný plat. 

Chod naší společnosti nicméně je v těchto 
krizových podmínkách vedle zdravotníků zá-
vislý na prodavačích, řidičích, manuálně pra-
cujících v továrnách, ve skladech. Svou činnost 
nemohou provádět z bezpečí domova a jsou 
denně vystaveni riziku kontaktu se stovkami 
lidí. Podnikatelova společenská odpovědnost 
se tak náhle v  důsledku pandemie rozšířila 
o další dimenzi. Samozřejmě je v zájmu fi rem 
dodržovat vládní nařízení v oblasti rozestupů, 
používání roušek, a neriskovat tak uzavření 
provozu. Odpovědný podnikatel se ale sám 
snaží v maximální míře ochránit členy svých 
pracovních týmů před zdravotními riziky. Uvě-
domuje si, že on a jeho zaměstnanci jsou na jed-
né lodi a že je v jejich zájmu 
najít nejlepší možné řešení 
pro všechny zúčastněné. 

Autor je prezident České 
podnikatelské rady 
pro udržitelný rozvoj 
a bývalý řídící partner 
poradenské fi rmy KPMG
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Odešel do krušnohorského nebe

ANKETA:

Přispějete v adventu na misie či jinou
dobročinnou sbírku?
a) ano; b) ne; c) už jsem přispěl(a).
Hlasujte na www.katyd.cz 
Otázka v minulém KT zněla:
Budou letos ve vašem kostele roráty?
a) ano (39); b) ne (36).

© Jan Hrubý

FEJETON 
Jaroslava Someše

Předvánoční čas mám odjakživa rád 
stejně jako Vánoce. Krásné je to ta-
jemné čekání. Jen jediná věc mi ka-
ždoročně tu povznášející atmosféru 

kalí – vybírání dárků. Nemám na to fanta-
zii. A to jsme poměrně početná rodina, navíc 
mám hromadu přátel a kamarádů a na všech-
ny chci, třeba jen maličkostí, vzpomenout. Ale 
při své celoživotní smůle, ať přijdu, na co při-
jdu, málokdy se zavděčím.

S dospělými je to ještě dobré. Většinou jsou 
slušně vychovaní, takže nedají nic najevo, 
poděkují, případně dokonce předstírají, jak 
jsou potěšeni. S dětmi je to horší. Ty ještě ne-
jsou zběhlé ve společenských konvencích, tak-
že co na srdci, to na jazyku. Taky poděkují, 
ale nemají přitom zábrany upřímně přiznat, 
že tuhle knížku už mají, tahle barva trička se 
jim nelíbí a mechanický pejsek by kromě rej-
dění mohl umět štěkat. Vyrůstá generace, je-
jíž přání, zájmy a tužby jsou úplně jiné, než 
byly ty naše téměř před sedmdesáti lety. A tak 
se člověk pokouší předem takticky zjišťovat, 
čím by přišel vhod, ale v duchu tuší, že to má
stejně marné. 

Loni už jsem na tom byl tak zoufale, že jsem 
na okamžik začal uvažovat o formě peněžní-
ho daru. Vzápětí jsem však tu myšlenku zavr-
hl – kam by se poděla ta poezie Vánoc, kdyby 
pod rozzářeným stromkem místo úhledných 
balíčků ležely samé obálky! Ale právě proto 
jsem pak utrpěl jeden z nejbolestnějších deba-
klů svého života. Pro prasynovce, který má 
rád autíčka, jsem vybral nádherné hasičské 
auto, které mělo samovysouvací žebřík a umě-
lo svítit i houkat – paráda! Na Štědrý večer se 
nad ním kluk zatvářil vcelku spokojeně a já si 
oddechl. Protože na Ježíška už nevěří, ihned 
odhadl, kdo je dárcem. Přišel poděkovat, ale 
zároveň se opatrně zeptal, kolik to auto stá-
lo. „No, dost,“ povídám. „A, strejdo,“ pronesl 
váhavě, „nemoh‘ bys mi dát napřesrok rad-
ši peníze?“ Zrozpačitěl jsem. „Co by sis za ně 
koupil?“ ptám se trochu 
sklesle. Snad aspoň do-
stanu tip pro příště. Od-
pověděl s vážnou tváří: 
„Víš, já bych si to uložil 
do banky na úroky…“ 
Ejhle, poezie Vánoc plá-
če, fi nanční gramotnost 
dětí slaví triumf. 

Zůstat v adventu
GLOSA
Jiřího Macháně 

Je brzké ráno a zima jak v morně. 
Hvězdy blikají a zmrzlá tráva s po-
praškem sněhu vrže pod nohama 
farníků kráčejících k  chrámovým 

vratům. Málem ladovský kýč osvícený 
mihotavým světlem svíček a  luceren ro-
zetne hořce současný hovor: „Já už má-
lem nevím, jak to v kostele vypadá.“ – „Já 
jsem za ty roráty tak vděčná.“ – „Koneč-
ně se dá jít na mši svatou.“ – „Snad se 
tam dostanou všichni.“ Je všední den, 
před šestou ranní a kostel na vsi se za-
plňuje na samou hranici povolené třice-
tiprocentní kapacity. První společnou 
bohoslužbou po týdnech jsou zde totiž 
roráty, k nimž se farnost schází v „nelid-
skou hodinu“, cestou do školy či do prá-
ce. Přitom ale s kázní a nelíčenou starostí 
jeden o druhého. Potemnělá bohoslužba 
má v sobě neopakovatelnou atmosférou 
vděku, radosti a očekávání. Vlastně pravý
advent.

Z této atmosféry mě nevytrhl nastalý 
rozbřesk, spíše bezohlednost davů, kte-
ré vtrhly do plně otevřených obchodních 
center, lidé, kteří přeplňovali restaura-
ce a kavárny, vraceli se do podniků po 
zavírací době, i když je předtím policie 
vykázala, nebo na sv. Mikuláše „rozvol-
něně“ obsadili pražské Staroměstské ná-
městí. Jak mohli tak rychle zapomenout 
na doktory, sestry, pečovatelky, na sta-
ré a nemocné lidi - zvlášť když se sami 
jistě chystají některé z nich o Vánocích 
navštívit… Mějme, prosím, v úctě životy
druhých. 

Odpovědnost podnikatelů

Ve věku 82 let zemřel v Praze-Řepích 
v úterý 1. prosince legendární salesián 
P. Benno Beneš. Pro mnoho křesťanů 
byl tento nenápadný a civilně 
vyhlížející řeholník představitelem 
skryté církve, která se v polovině
60. let probudila k nevídané činnosti.

VZPOMÍNKA
P. Zdeňka Jančaříka SDB

Už jméno Benno bylo v českém pro-
středí zvláštní a  dávalo tušit ji-
nakost. Beňourek, jak jsme mu 
my salesiáni přezdívali, pocházel 

z Podkrušnoho ří, z Oseka, z oblasti mezi Lit-
vínovem a Teplicemi, kde se mezi válkami mlu-
vilo hlavně německy. Maminka byla Bémáčka, 
tedy sudetská Němka z Českého středohoří, 
tatínek osecký Čech. Za války zažili v Oseku 
bombardování, národnostní třenice a na kon-
ci války řádění Revolučních gard. Benno s bo-
lestí vnímal odsun spolužáků německé národ-
nosti. Odejít musela také většina příbuzných 
z maminčiny strany – tehdy Bennova rodina 
zakusila na vlastní kůži význam slov „dranco-
vat a rabovat“. Později se k poválečným udá-
lostem často vracel a nám mladým salesiánům 
někdy až umanutě zdůrazňoval, jak důležité je 
smíření a vzájemné odpuštění.

Salesiánem v utajení
V Oseku se také setkal s prvními salesiány, kte-
ří po vyhnání německých cisterciáků byli do 
opuštěného a zdevastovaného kláštera s vel-

kolepým barokním chrámem pozváni a půso-
bili tam až do zrušení všech mužských řeholí 
při komunistické „Akci K“. Salesiánům, kteří 
se věnovali výchově mládeže, se ve válečných 
a poválečných letech podařilo během pár let 
pozitivně „zblbnout“ celé vesnické oblasti. Na 
místech, kam se museli nouzově uchýlit kvůli 
nacistům (Osek u Duchcova, Ořechov u Mo-
ravského Písku, Mníšek pod Brdy, Hodoňovi-
ce u Frýdku Místku), na ně dodnes nedají do-
pustit. Kněží-vychovatelé s dětmi a mladými 
lidmi hráli hry, pořádali výlety, divadelní před-
stavení, zakládali chrámové sbory a organizo-
vali skupiny aktivních křesťanů. Ani Benno na 
osecké salesiány nikdy nezapomněl.

Po roce 1948 vystudoval chemickou průmy-
slovku v Mostě a už tehdy uvažoval o kněž-
ství a udržoval kontakt se salesiány. Po vojně 
nastoupil do uhelné laboratoře v Oseku a na 
pár měsíců se dostal pracovně do Prahy. Tam 
se roku 1963 čirou náhodou setkal na Václa-
váku ve slavném bufetu Metro, kam se chodí-
valo „na tři rohlíky a jedno orosené s pěnou“, 
s Františkem Míšou, kterého znal z Oseka. 
„Nejste vy pan Míša?“ ptal se Benno. „Pan 
Míša? No, to su. A ty jsi Benno? A tož, co dě-
láš? A co plánuješ do budoucnosti?“ Franti-
šek Míša, rodák ze slováckých Polešovic zvaný 
mezi salesiány Dominus, byl tehdy provinciá-
lem v podzemí. Slovo dalo slovo a Benno se 
rozhodl, že vstoupí do tajného noviciátu.

Zkušenost pronásledování provázela salesi-
ány i po krátkém nadechnutí Pražského jara. 
V osmašedesátém se leccos pohnulo, po věz-
nění nacisty i komunisty se znovu ujal úřadu 
litoměřický biskup, salesián Štěpán Trochta. 
V Praze Na Příkopě se salesiáni s úspěchem 
pustili do mládežnické pastorace v kostele sva-
tého Kříže. Tam se kolem Benna Beneše, Ja-
roslava Kopeckého a Josefa Kubína utvořila 
skupina mládeže Giovani, která razila kytaro-

vé mše, promítání diáků během bohoslužeb 
a alternativní pokoncilní liturgii. 

Nadšení si salesiáni přenesli i do časů norma-
lizace. Benno Beneš byl jedním z protagonistů 
víkendových akcí s mládeží. Na kněze byl vy-
svěcen v utajení v zahraničí poznaňským arci-
biskupem Antonínem Baraniakem roku 1972 
– a jako novokněz se zapojil do skryté práce 
s mládeží. Rozjížděly se salesiánské „chaloup-
ky“, výjezdy do slovenských hor („federály“), 
pobyty mládeže v dostupném zahraničí, přede-
vším v Bulharsku a NDR. Benno Beneš dostal 
na starosti také dorost. Salesián Ladislav He-
ryán vzpomíná: „Když mi bylo 26, poslal mne 
Benno do emigrace s tím, že už nikdy neuvidím 
své rodiče, a to byl jen o rok starší než moje 
maminka. To bych si vůči nikomu nikdy nedo-
volil, takovou odvahu bych neměl, a myslím, 
že mi jako jediný z mých tehdejších představe-
ných opravdu věřil.“ Salesiáni šli v 80. letech 
cestou podzemního studia a mnozí se stali sa-
lesiány také po absolvování semináře v Litomě-
řicích. Benno se neúnavně věnoval oběma sku-
pinám, objížděl jednotlivé spolubratry i party 
mladých, a protože nikdy neměl řidičák, velký 
kus života prožil ve vlacích a autobusech. 

Provinciál 
v chemickém plášti
V hektických 90. letech všichni něco zaklá-
dali a budovali – i v salesiánské kongregaci 
zavládla euforie nových časů. Jako provinci-
ál v raných 90. letech úřadoval Benno ve své 
pracovně občas v chemickém plášti. Někteří 
mladí salesiáni to komentovali: „Co to máme 
za provinciála?! Místo kleriky chodí v chemic-
kém plášti – copak se neumí pořádně kněžsky 
obléct?“ Benno Beneš si zkrátka po celý život 
uchoval image člověka z  lidu, nikdy nenosil 
kolárek ani kleriku. 

V Praze-Kobylisích se pod Bennovým vede-
ním budovalo nakladatelství Portál, zakládaly 
se domy v Plzni, Českých Budějovicích, Brně, 
salesiáni se vrátili do Ostravy a Pardubic – a sa-
mozřejmě díky Bennovi šli do Podkrušnohoří, 
Teplic a Rumburka. Benno nezapomněl ani 
na zahraničí a některé české salesiány „odve-
lel“ do Bulharska, kde dnes v Kazanlaku a ve 
Staré Zagoře staví kostel a školu pro Romy.

„Naposled jsem ho viděl v  létě v Řepích, 
když jsem jako vězeňský kaplan šel do místní 
ženské věznice. Vězeňkyně, které v domově 
u sestřiček boromejek pracují, ho milovaly, ří-
kaly mu Ben,“ vzpomíná na poslední setkání 
s Bennem Ladislav Heryán. Benno často byl 
na pokoji v domově pro seniory s pacienty le-
žáky a sám se jím posléze stal. Přesto i v tom-
to tělesném stavu zůstal tím, kdo povzbuzuje 
a napřimuje – do posled-
ních chvil telefonoval a dě-
koval mnoha svým přáte-
lům i salesiánům.

S Beňourkem odchází do 
podkrušnohorského nebe 
kus salesiánské historie.

Autor je kněz a salesián


