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Málokdo z nás dnes zná jednoho ze spolupatronů olomoucké arcidiecéze, část jehož ostatků je
uložena v presbytáři katedrály. Řeč je o svatém Kristýnovi, který se kolem roku 1000 připojil
ke kamaldulským bratřím Benediktovi a Janovi pocházejícím z blízkosti severoitalské Ravenny, kteří
přišli na výzvu knížete Boleslava Chrabrého hlásat evangelium na území Polska. Kristýn se stal
kuchařem a sluhou těchto bratří. Při loupežném přepadení malého kláštera roku 1003 nebyl ušetřen
ani on a společně s bratry zahynul. Svatý Kristýn, jehož srdečnou a laskavou službu přijali italští
misionáři, dal jméno i společnosti, která vznikla v rámci Arcibiskupství olomouckého a o níž bude
řeč v dnešním článku. S informacemi o této společnosti se podělil její jednatel P. Petr Gatnar.
Kdy se poprvé zrodila myšlenka sloužit v olomoucké arcidiecézi prostřednictvím sjednávání výhod
při nákupech komodit?
Na počátku byla dobrá zkušenost se společností T-Mobile – tzv. církevní síť, která vznikla na arcibiskupství
roku 2004. Síť se postupně rozrůstala takovým způsobem, že jsme se stali a stále jsme jedním
z nejdůležitějších zákazníků společnosti T-Mobile. Spolupráce přinášela výhodné ceny za služby a vytvořila
základ pro podporu řady aktivit církve na celém území České republiky. T-Mobile se postupně zapojil jako
významný sponzor do pořádání Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, do Svatováclavské národní poutě či
do Tříkrálové sbírky. Díky prostředkům plynoucím z této sítě jsme mohli podpořit vydání některých knih,
jako např. překlad vybraných promluv papeže Jana Pavla II. pod titulem Největší láska nebo Eucharistie
a kněžství a mnoho dalších. Právě tato dobře fungující spolupráce nás inspirovala k založení společnosti
Kristýn služebník, která má hledat a nabídnout věřícím i další služby.
Měl jste před samotným vytvořením společnosti Kristýn služebník ještě jiné inspirační zdroje či
zkušenosti?
Jistou pobídkou pro nás byla společnost WGKD fungující v Německu (Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen
in Deutschland mbH), v níž se pro podporu církve a jejích aktivit spojily katolické diecéze, Charita,
konference vyšších řeholních představených a evangelické sbory. Společně vytvořily platformu pro nákup
širokého spektra nejrůznějších komodit. Tato společnost se během deseti let stala významným partnerem
řady německých firem a formou rabatu financuje množství aktivit církví a Charit v Německu.
Kdy a jakým způsobem samotná společnost Kristýn služebník vznikla?
Společnost Kristýn služebník byla založena v prosinci 2010 po dohodě s otcem arcibiskupem Janem. Jejím
100% vlastníkem je Arcibiskupství olomoucké. Na začátku bylo důležité zajistit pro Kristýn financování,
náplň a zaměstnat první zaměstnance. Přiznám se, že jsem na začátku měl jisté pochybnosti, ale věřil
jsem, že se nakonec podaří společnost nastartovat. Díky profesionálnímu a obětavému přístupu našich
pracovnic se podařilo během necelých čtyř let získat důvěru mnoha lidí a společnost se nejen rozrostla
o další pracovníky, ale do nabídky společnosti přibyly i další komodity.
Které to jsou? Slouží jako v předchozím případě farnostem i jednotlivým věřícím?
K telekomunikačním službám se přidaly další dvě důležité oblasti, a sice nabídka pojištění
a nákup e n e rg i í (e l e k t ři n a a zemní plyn). V oblasti pojištění spolupracujeme s pojišťovnou
Kooperativa. Mezi priority patřilo pojištění všech farností, některých charit a řady důležitých objektů.
Podobně jsme přistoupili i k nabídce energií, které nám během let 2012 až 2014 zprostředkovávají firmy
E.ON a Vemex energie. Přestože přednostně jmenuji službu pro farnosti, nabídky jsou otevřeny také pro
věřící. Kromě výhodných cen však chci vyzdvihnout i hodnotu, kterou je spojení naší arcidiecéze
prostřednictvím společného nákupu. Naší prioritou je, aby služby, které nabízíme, byly kvalitní a naši
zákazníci spokojení. Své služby rádi nabízíme i vám.
Má tato služba přínos ještě pro někoho jiného než pro zákazníky?
Ano, část finančních prostředků získaných nejčastěji formou reklamy nebo provize se totiž vrací zpět
do církve prostřednictvím naší společnosti. V dnešní době je samozřejmostí, že společnosti, které se
zabývají zprostředkováváním obchodu a služeb, žijí převážně z provize. Například makléřské společnosti,
které nabízejí pojištění, žijí pouze z provize, takže Kristýn služebník, který nabízí mimo jiné i pojištění, tuto
provizi získává pro církev. Rád bych zdůraznil, že vyjma nezbytného provozu si Kristýn služebník tyto
peníze neponechává, putují dál na vybrané projekty. Všichni ti, kteří využijí našich služeb, tedy nejen ušetří,
ale současně pomáhají na řadě míst.

Koho tedy díky vám můžeme podpořit?
Prozatím jsme se zaměřili především na církevní školy, některé charitní projekty a pastorační projekty
zaměřené na katechezi a mládež. Některé naše školy jsme vybavili nábytkem, počítači a elektronikou. Naše
podpora se ale neomezuje jenom na naši arcidiecézi, stejně tak jsme podpořili TV Noe nebo Cestu 121.
Jsme rádi, že můžeme pomáhat právě díky ochotě našich zákazníků.

Jakým způsobem se dozvíme více o vašich službách?
Kancelář naší společnosti sídlí v arcibiskupském paláci ve 2. patře. Denně zde můžete navštívit naše
pracovnice, které mají jednotlivé služby na starosti. Informace včetně telefonních čísel získáte na našich
webových stránkách (www.kristyn.cz). Součástí všech našich služeb je vypracování nezávazné
nabídky; pokud se stanete našimi zákazníky, pak Kristýn poskytuje řadu nadstandardních servisních
služeb. Rád bych pozval všechny ty, kteří zavítají při letošní pouti svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad,
aby neváhali navštívit také stánek s prezentací naší společnosti.

