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Domov Narnie oslavil 25 let činnosti

Když něco trvá čtvrtstoletí, tak to už je docela dobrý důvod k oslavě, ohlédnu-
tí zpět, zamyšlení nad tím, co přinesou roky příští a vůbec všemu bilancování. Do 
tohoto věku nám letos dospěla Narnie a tak jsme si to připomněli v sobotu 9. října 
oslavou přímo v Morkůvkách.

Sešli jsme se ve 14:00 hodin v Morkůvecké evangelické modlitebně k děkov-
né bohoslužbě, při které se farářka klobouckého evangelického sboru Martina 
Zuštinová zamyslela nad narnijským biblickým veršem: „Zasaďte dobrý strom  
a jeho ovoce bude dobré“. Společné pís-
ně připravil a na kytaru doprovodil Mgr. Jiří  
Svoboda. Přímluvných modliteb se ujal 
ředitel Petr Hejl. Po bohoslužbě přítom-
né pozdravila starostka Morkůvek Brigita 
Petrášová a ředitel celé Diakonie Mgr. Jan  
Soběslavský. Petr Hejl se rozpovídal o klí-
čových okamžicích 25 leté cesty Narnie: 
Jak první 3 pečovatelé se 3 klienty žili a 
byli spolu v malém třípokojovém bytu, jak 
se tento „zárodek“ rozrostl do dnešní po-
doby rekonstrukcí původního objektu i pří-
stavby po lednovém požáru v  roce 2002, 
aniž by se provoz Narnie zastavil. To vše 
umožnily finanční dary, z  nichž největ-
ší – více než milion korun - přišel v  roce 
1994 od neznámého dárce ze zahrani-
čí. První odrostlé děti daly podnět vzniku  
Arkénie v Brumovicích, na kterou pak na-
vázala Mirandie a Sociálně terapeutické 

Nejsou vám lhostejní lidé s mentálním, či tělesným postižením? 
Chtěli byste vyzkoušet zajímavou a smysluplnou práci? Přijďte mezi nás!

Domov Betlém v Kloboukách u Brna hledá pracovníky přímé péče k dospělým 
osobám s těžkým tělesným postižením. Nástup od ledna 2018, nebo po dohodě. 

Kontaktní osoba: RNDr. Martin Kříž, kriz@betlem.org, 739 244 837

Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích přijme pracovníky přímé péče k dospělým 
osobám s mentálním postižením. Nástup ihned, nebo po dohodě. 

Kontaktní osoba: Tomáš Vostřák, vostrak@betlem.org, 774 936 575

POŽADUJEME:
– odbornou způsobilost – absolvovaný kvalifikační kurz pro pracovníky
 v sociálních službách nebo příslušné vzdělání v sociálním nebo zdravotním oboru,
– zdravotní způsobilost (manipulace s lidmi s omezenou pohyblivostí, práce v noci,
 vyšší míra emocionální zátěže),
– trestní a občanskou bezúhonnost,
– respekt ke křesťanským hodnotám,
– komunikativnost, samostatnost, kreativitu, trpělivost a otevřenost,
– ochotu vzdělávat se v oboru a zdokonalovat se v praktických dovednostech.

VÝHODOU JE:
– střední vzdělání s maturitní zkouškou, doložená předchozí praxe v oboru,
– předchozí uspokojivá práce v naší organizaci (pracovní poměr, brigády,
 dobrovolnictví),
– řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
– uživatelská práce na PC.

NABÍZÍME:
– smysluplnou práci ve stabilní organizaci, která je součástí Diakonie
 Českobratrské církve evangelické, a 27 let poskytuje sociální služby na Břeclavsku,
– pracovní poměr na celý i částečný úvazek, pracovní smlouva bude uzavřena
 na dobu určitou 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce, po roce může být prodloužena 
 na dobu neurčitou,
– dobré pracovní podmínky, vedení pracovníků je zaměřené na jejich podporu
 a osobní rozvoj.

Hledáme posily do týmu
žeň je mnohá, dělníků málo   
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centrum… Vzpomínky ředitele byly hojně do-
plňovány a zpestřovány publikem. Poté pro-
mluvila vedoucí Narnie Veronika Prantlová  
o tom, co v  Narnii dělají s  dětmi a o životě 
v Narnii vůbec, vyjádřila vděčnost za obětavý 
kolektiv pracovníků, posteskla si nad omeze-
nými prostorovými možnostmi, zejména uby-
tování, protože zájemců o týdenní stacionář je 
víc, než může Narnie uspokojit. Její slova do-
plnil Mgr. Jiří Svoboda, který se svými kolegy-
němi učí narnijské děti v blízké škole. 

Po bohoslužbě si všichni hosté ze zájmem 
prohlédli současnou Narnii - moderní kuchyni, 
hernu a jídelnu, jež byla letos moderně upra-
vena, dětské pokojíky a  snoezelen.

Pro všechny bylo na dvorku Narnie připra-
veno posezení s občerstvením a děti si prohlí-
želi a zkoušeli různé učební pomůcky ve ško-
le, skákali na trampolíně nebo se zapojili do 
soutěží a her, které pro ně připravili pracov-
níci Narnie. Na závěr programu mohli všich-
ni účastníci i široká veřejnost shlédnout v kul-
turním domě loutkové představení divadla 
Kašpárek ze Bzence, které přivezlo pohádku  
Perníková chaloupka.

Výročí Domova Narnie přitáhlo do Morků-
vek téměř stovku lidí – nejen současné i bý-
valé pracovníky, klienty a jejich rodinné pří-
slušníky, ale i naše přátele, významné dárce  
a další vzácné hosty. Oslavám přálo i počasí  
a tak se příjemné vzpomínání a povídání pro-
táhlo až do pozdního večera. Přání všech  
přítomných pěkně vyjádřila morkůvecká sta-
rostka Brigita Petrášová: „Domov Narnie je 
součástí Morkůvek už celé čtvrtstoletí a já jí k 
narozeninám přeji mnoho dalších úspěšných 
let“.

Jan Gavlík

Sociálně terapeutické 
centrum aneb Dílny
ve dvoře

Než jsme se nadáli, máme za sebou první 
rok fungování Sociálně terapeutického centra 
v Brumovicích, které jsme během předešlých 
dvou let vybudovali v  sousedství Chráněné-
ho bydlení Mirandie. Každý začátek bývá ná-
ročný a rozjezd nové sociální služby také. Je 
třeba připravit prostory tak, aby bylo možné  
začít přijímat nové uživatele, je třeba pama-
tovat na všechny možné potřeby a nároky 
uživatelů vzhledem k  jejich postižení. V  prv-
ních měsících jsme se seznamovali s uživateli 
Chráněného bydlení Mirandie a Arkénie a uži-
vatelé si zkoušeli možnosti, které jim STC na-
bízí. Někteří nám také pomáhali s přípravami, 
stěhováním a zabydlováním prostor. 

Na jaře jsme zahájili jednání s dalšími zá-
jemci, kteří zpravidla žijí u rodičů a chybí jim 
kontakt s vrstevníky a smysluplná náplň vol-
ného času.  Zajímavostí je, že z těchto zá-
jemců se vygenerovala skupinka 9 mladých 
žen, která tvoří samostatnou skupinu scháze-
jící se v STC každé úterý. Z toho jedenkrát za 
2 týdny máme pronajaté prostory modlitebny  
Apoštolské církve v Hustopečích a využíváme 
možností, které nám město nabízí.

V  současné době máme uzavřených cel-
kem 30 smluv na využívání služby a při běž-
ném provozu se nám v STC vystřídá min. 15 
uživatelů za den. Doba poskytování služby je 
přizpůsobena potřebám uživatelů, ale také 
provozním možnostem. Někteří uživatelé zde 
tráví celý den, jiní jen jeho část, protože je pro 
ně cílená činnost vysilující a potřebují svůj klid. 

Provozní doba centra je každý všední den 
od 8:00 do 16:00 hodin pro osoby starší  
16-ti let s  mentálním postižením, kombino-
vaným postižením a poruchami autistického 
spektra, popř. s jiným zdravotním postižením. 
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rozvoj schopností péče o vlastní osobu a domácnost – centrum za podpory 
pracovníků uklízí z větší části uživatelé, chodíme také nakupovat a zkoušíme 
připravovat jednoduchá jídla, chodíme na procházky do blízkého i vzdálené-
ho okolí

pomoc při zvládání běžných život-
ních situací – navštěvujeme kultur-
ní a zábavní akce, jezdíme veřejnou 
dopravou, učíme se hospodařit s fi-
nancemi a plánovat svůj volný čas, 
vštěpujeme si základy společenské-
ho chování např. v restauraci, apod.
poradenství a rozvoj sociálních do-
vedností – učíme se jednat s úřady, 
trénujeme verbální i písemnou komu-
nikaci, využíváme prvky alternativní 
a augmentativní komunikace (např. 
dorozumívání se pomocí obrázků, 
předmětů, fotografií), zdokonaluje-
me se v používání mobilních telefonů  
a počítačů, využíváme internet včet-
ně sociálních sítí, a další.

V  současné době náš pracovní tým 
tvoří tři sociálně aktivizační terapeu-
ti (2,75 úvazku), vedoucí a sociální pra-
covnice v  jedné osobě (0,55 úvazku), 
kolega se specializací na práci s kera-
mikou a dřevem (0,5 úvazku) a kole-
gyně, která asistuje při přímé obsluž-
né péči a řemeslné výrobě (0,5 úvazku). 
Dále náš tým doplňuje 1x týdně kvalifi-
kovaná masérka. 

Během roku se díky realizaci několi-
ka projektů a donátorů podařilo „dovy-
bavit“ centrum dalšími důležitými prv-
ky – např. pořídit vodní lůžko a vybave-
ní do snoezelenu, upravit společný dvůr 
s Mirandií osázením bylinkového záho-
nu, vytvořením pocitového chodníku  
a zakoupením sedacího nábytku na po-
řádání kulturních akcí a instalací zábra-
dlí pro nácvik chůze. Velmi nám při prá-
ci pomáhají také stropní zvedací systé-
my v balneo místnosti a na WC.

Centrum je stavebně i funkčně rozděleno 
na dvě části:

pracovní část (dílny) tvoří dílna keramická, tex-
tilní, výtvarná, dřevařská a dílna na výrobu sví-
ček a mýdel 

aktivizační část je tvořena ateliérem pro různoro-
dé činnosti (např. promítání filmů, cvičební kou-
tek, relaxační koutek), snoezelenem (speciálně 
vybavená místnost pro multismyslové vnímání)  
a balneo místností s hydromasážní vanou a ma-
sérským lůžkem. 

Nabídka našich činností je rozčleněna  
do pěti základních oblastí: 

pracovní terapie – vyrábíme svíčky, mýdla, pracujeme s  keramickou hlínou, 
se dřevem, na zahradě, apod.

aktivizace a relaxace – učíme naše uživatele soustředit se na činnosti, ale také 
jakým způsobem se uvolnit, jak pracovat s  emocemi a jak zvládat stres za  
pomoci konceptů Bazální stimulace a snoezelenu

relaxace a rehabilitace uvolňující jednak tělesné, ale i psychické a emocionální 
napětí v hydromasážní vaně a pomocí masáží
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Rozhovor s paní Olgou Francovou z Hustopečí, jejíž dcera Markéta  
využívá jedenkrát týdně na celý den službu STC od dubna letošního 
roku. 

Jak jste se dozvěděla o STC?
O službě jsem se dozvěděla od jedné rodiny, 

která využívá službu pro svoji dceru. Věděla jsem, 
že je v Brumovicích chráněné bydlení, ale netušila 
jsem, že existuje i Sociálně terapeutické centrum. 

V čem Vám tato služba pomáhá?
Markéta je v STC spokojená, její život nabral 

jiný směr. Těší se sem, je spokojenější, dává jí 
to smysl pro něco žít, poznávat nové lidi a za-
žívat nové věci. Markéta byla 10 let doma, tak-
že je to velká změna pro ni i pro nás jako rodinu.  
O Markétu se celodenně starám, takže pro mě 
je to příležitost, jak si můžu odpočinout, můžu si 
zajít kamkoliv a vyřídit si, co potřebuju. Nemu-
sím pospíchat domů kvůli péči o dceru. Vím, že je  
o ni dobře postaráno. A když je Markéta v STC a 
já jsem doma a nikam nejdu, tak jsem klidnější, 
protože vím, že je v dobrých rukou.

Vnímáte u Markéty v něčem posun? 
Markéta má nová témata a nové zážitky. Pro ni 

je každé úterý velký zážitek. Oblíbila si paní ve-
doucí i ostatní zaměstnance, žije tím. Celý týden 
čeká, až bude úterý a bude moci zase jet do STC.

Co je pro Vás i do budoucna důležité?
Záleží mi na tom, aby se služba rozšířila i do 

Hustopečí, abychom tuto službu mohli využívat  
i více dní v týdnu. Markéta má obavy, aby se Cen-
trum nezrušilo. Je nadšená, je tu ráda. Líbí se mi 
přístup pracovníků k ní. Důvěřuje Vám. Co se tu 
řekne, to platí. Je na Vás spolehnutí. 

Děkuji za rozhovor. Ptala se Zlata Čajanová

Protože poptávka po službě převyšuje naše provozní a personální možnosti  
a byli jsme osloveni vedením města Hustopeče, nyní vyjednáváme rozjezd po-
bočky STC v Hustopečích. Jednou z potřeb je návazná služba pro absolventy ZŠ  
a PrŠ Šafaříkova v Hustopečích. Nyní v režii Města Hustopeče probíhá výstavba 
nového Centra volného času Pavučina, kde máme přislíbeno zázemí pro novou 
službu. Pokud se vše podaří, tak bychom rádi novou službu v Hustopečích ote-
vřeli od ledna 2019. 

Na závěr chci poděkovat svým kolegům za vznik myšlenky STC, za práci při 
shánění finančních prostředků na stavbu a vybavení STC. Poděkování patří také 
kolegům, kteří jsou v přímé práci za jejich vztah k uživatelům a pracovní nasazení. 

Zlata Čajanová
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v připravenosti přijímat výzvy - opora v tradici posiluje naši vnímavost vůči rodí-
cím se potřebám dneška i budoucnosti

K čemu jsou diakonické hodnoty?
vystihují jádro, specifičnost, nosnost a poselství Diakonie

ukazují cestu

jsou oporou a motivací diakonické práce

Citlivě vnímáme potřeby společnosti i každého jednotlivého člověka a hledáme 
cesty, jak je naplnit.

Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá  
potřebným.

Jana Lexová

Hodnoty Diakonie ČCE

Péče o potřebné, nemocné a slabé jako 
výraz křesťanské lásky k bližnímu patří ne-
odmyslitelně k životu i práci Českobratrské 
církve evangelické. Tato křesťanská služ-
ba, pro niž máme v Novém zákoně řecký 
pojem „diakonia“, je společně se zvěsto-
váním Božího slova a vysluhováním svá-
tostí základním posláním a úkolem církve a 
každého jejího sboru. Církev vede své čle-
ny k tomu, aby se podle svých obdarová-
ní a možností na této službě podíleli. (frag-
ment Preambule Řád diakonické práce)

Středisko BETLÉM je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické,  
která denně pomáhá tisícům lidí v nepříznivých životních situacích ve více než 130 
zařízeních po celé ČR, organizuje také humanitární pomoc v ČR (povodně) a roz-
vojovou spolupráci v zahraničí. 

Posláním Diakonie je pomoc potřebným. Toto poslání chápeme jako praktické 
vyjádření křesťanské víry a při naplňování svého poslání se Diakonie opírá o čtyři 
základní hodnoty: 

 Milosrdenství,
 fortelnost,
 společenství,
 a naděje.

Co jsou diakonické hodnoty?
to, o co v diakonické práci zvláště usilujeme, co chceme rozvíjet, chránit a pře-
dávat

hodnotami rozumějme to, co je pro Diakonii důležité, z čeho ve své práci vychá-
zí, nechává se motivovat a zároveň usiluje, aby se v její práci tyto hodnoty zpří-
tomňovaly a promlouvaly skrze ni

Kde se berou diakonické hodnoty?
v respektu ke křesťanské tradici - jsme přesvědčeni, že hodnoty křesťanské tra-
dice naplňují lidský život smyslem.

v péči o lidské vztahy - slušnost, laskavost a vstřícnost jsou znamením sebeúc-
ty, podporují schopnost porozumění a posilují důvěryhodnost celé organizace
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Arkénie a Silůvky: výzva být svoji

Byla jsem nadšená, když mi Martina Kadlecová, farářka sboru v Silůvkách, na-
bídla, abych s ní navštěvovala Arkénii, chráněné bydlení Diakonie v Brumovicích. 
Jsem na mateřské dovolené a speciální pedagogika je můj studijní obor. Je to pro 
mě příležitost se angažovat v tom, co mě baví a o čem něco vím. I jen pouhé bytí 
s obyvateli Arkénie mě velmi obohacuje. Setkání, kterých jsem byla svědkem, byla 
krásně sladěná s potřebami klientů a byla inspirativní pro mě i pro ostatní přítom-
né. Martina nikdy v Brumovicích nebyla za náš sbor sama. Myslím si, že setkání  
a bližší seznámení s novými a celkem rozdílnými osůbkami, než které člověk po-
tkává každý den ve škole a v práci, je velkým přínosem. Teď se chystají z Brumo-
vic k nám do Silůvek na nedělní bohoslužbu. Těšíme se, že se poznají i s ostatními 
a budeme mít příležitost spolu strávit další čas. Díky Bohu za něj.

 Kristýna Jalakšová, Rosice

Zpočátku jsem byla nejistá a nevěděla jsem, jak do toho. Nevím, jestli bych do 
toho bez Kristýny šla. Moci se s ní průběžně radit je luxusní. Ze strany středis-
ka bylo vyslyšeno i naše volání po nějaké přednášce, abychom se dověděli víc  
o autismu. V Arkénii jsme vždycky velmi pěkně přijati. Když tam přicházíme, všich-
ni pěkně sedí ve společenské místnosti a čekají na nás. Něčím se tam snažíme  
posloužit a zároveň jsme vždycky něčím sami obdarováni.

Z psychologického hlediska je prý dobré usilovat o vyrovnanou bilanci dává-
ní a braní. Skoro však začínám nabývat dojmu, že každou návštěvou Arkénie  
můžeme víc dostat, než dáme. 

Martina Kadlecová, 
farářka evangelického sboru v Silůvkách

Rozšíření duchovenské služby ve 
středisku Betlém

Jak postupně přibývaly další a další domovy našeho Střediska Diakonie, 
bylo zřejmé, že není možné, aby duchovní péči o klienty a zaměstnance vyko-
nával pouze duchovní spolupracujícího sboru Českobratrské církve evangelické  
v Kloboukách u Brna. Již řadu let přijíždí proto do domova Betlém každý čtvrtek 
v poledne vykonat bohoslužby sestra Jana Gruberová z Dambořic a příležitostně 
vypomáhali i další kazatelé Brněnského seniorátu ČCE. Bylo však třeba dát této 
službě pravidelnost a řád. 

Na základě podnětu Dozorčí a Správní rady střediska jsem proto svolal na  
7. března 2017 setkání vedoucích jednotlivých domovů a několika kazatelů  
Brněnského seniorátu, kteří vyjádřili ochotu podílet se pravidelně na duchovní 
službě ve středisku. Na této poradě bylo dohodnuto, že o duchovenskou péči 
v domově Betlém v Kloboukách u Brna se budou dělit sestra Jana Gruberová fa-
rářka z Dambořic a sestra Martina Zuštinová, farářka z Klobouk u Brna. Domov 
Narnie a v Morkůvkách si vzala na starost sestra Kateřina Rybáriková, jáhenka 
v Nikolčicích a Hustopečích. Do domova Arkenie v Brumovicích bude zajíždět se-
stra Martina Kadlecová, farářka v Silůvkách a do domova Mirandie bratr David 
Sedláček, farář z Miroslavi.

Dohodli jsme se na vykonání pobožností v každém z těchto zařízení jednou mě-
síčně a na postupném utváření osobní vazby mezi jednotlivými domovy a sbo-
ry těchto kazatelů a kazatelek. Spolu s kazateli přijíždí podle možnosti také něko-
lik členů jejich sborů. Účast na bohoslužbách není pro klienty a zaměstnance po-
vinná, ale tvoří přirozenou součást jejich denního programu. Počítáme i s tím, že 
by klienti a zaměstnanci jednotlivých domovů příležitostně navštívili sbory, odkud  
k nim kazatelé přijíždějí. V  říjnu senior požádal kazatele o průběžnou písemnou 
zprávu, z které vyplývá, že dohodnutý záměr se daří realizovat a na jaře 2018 je 
plánováno společné setkání k vyhodnocení tohoto projektu.

Jiří Gruber, senior Brněnského seniorátu
a místopředseda Dozorčí rady střediska  
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chu ostýchala, ale moc jim to slušelo, když je 
tanečníci z Benebendu točili v kole. Hrálo se 
na saxofony, klávesy, flétny, kytary, bubínky. 
Písniček byla spousta, ale stejně si publikum 
vytleskalo další přídavky. Velkou pochvalu vy-
jádřil BeneBendu starosta Brumovic, který si 
během koncertu pěkně odpočinul a úplně za-
pomněl na obecní kanalizaci, která se právě 
dokončuje. Těšíme se na další koncert Bene-
bendu, protože názorně předvedl, že každý 
může být hvězdou, která prosvítí do noci. Je-
jich světlem je radost ze hry, ze života, ze spo-
lečenství. Neoslňují, ale lidsky prozáří.

Jan Gavlík

Každý může být 
hvězdou

Mirandijské nádvoří je vynikající 
místo, kde se dá prohánět na ko-
loběžce, vyřádit na trampolíně, po-
sedět u grilu, uspořádat olympijské 
hry nebo udělat akci pro 300 lidí. A 
na konci září 2017 jsme výčet mož-
ných aktivit rozšířili o další skvělé 
využití. Vychutnali jsme si zde totiž 
koncert skupiny Benebend. Proč 
zrovna tuto kapelu? BeneBend  je 
kapela komunity Benediktus, ve 
které hrají a zpívají lidé  s  postiže-
ním spolu se svými asistenty. Tak-
že jsou to naše spřízněné duše. Na-
víc, kapela hraje téměř  výhradně 
svoji tvorbu. 

Od prvních hudebních taktů  
začal mizet rozdíl mezi pódiem a 
publikem, až během prvních pís-
ní zmizel úplně. Publikum nadše-
ně tleskalo, ale i během písní si 
pobrukovalo či přímo pozpěvova-
lo. Někteří šťastlivci z  publika byli 
dokonce pozváni dopředu, aby se  
chopili bubínků, kytary nebo tan-
covali. Děvčata se sice u tance tro-
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Snad se nám v novém místě daří žít ži-
votem větší rodiny, která je zapojena do 
sousedských vztahů a běžného fungování 
obce. Ze zkušeností již víme, že 6 klientů 
v  jedné domácnosti je  maximum. Vzhle-
dem k rozdílným potřebám a častým změ-
nám nálad je někdy problematické skupinu 
6 osob vůbec zvládnout.

Tomáš Vostřák

Arkénie rok v novém

Když jsem psal článek do minulé Betlém-
ské hvězdy, tak ještě nová Arkénie nebyla ani 
zdaleka připravená k nastěhování. Vše se ale 
podařilo. Po odjezdu klientů na loňské vánoce 
k rodičům jsme se s kolegy pustili do stěhová-
ní. Mezi svátky se podařilo smontovat novou 
kuchyňskou linku a o prvním lednovém víken-
du jsme dodělali hrubý úklid. Klienti tak moh-
li v pondělí 3. ledna 2017 ráno nastoupit do 
nového. 

V  průběhu roku jsme pokračovali ještě 
s dalšími úpravami, vybudovali jsme hygienic-
ké zázemí v suterénu budovy a provedli jsme  
připojení na novou obecní kanalizaci. Z  nut-
ných úprav je před námi ještě vybudování 
parkoviště před budovou, ale zde čekáme na 
změny ve vedení rozvodu plynu. Ještě máme 
v  plánu postupně upravit dvorek s  původně 
hospodářskými budovami a také zahradu.

Klienti se v  nové Arkénii zabydleli velice 
rychle. Každý má svůj pokojíček – dva jsou 
v přízemí a čtyři v patře. Od ledna nastoupi-
la také nová obyvatelka – Zuzana Š., která má 
velkou zásluhu za dovybavení, buď chybějící 
doplňky s  maminkou sama nakoupila, nebo 
nám vše špatné a chybějící včas hlásí.  

V únoru proběhlo slavnostní otevření a po-
žehnání chráněného bydlení Arkénie a díky 
velkému zájmu lidí o prohlídku jsme si ověřili, 
že je stavba dobře založena a kvalitní. V Arké-
nii totiž při otevření nebylo volné ani místečko.  

Všichni klienti Arkénie dochází v  pracov-
ní dny do sociálně terapeutického centra 
v Brumovicích – zapojují se buď do dílenské 
nebo terapeutické části, nebo dojíždí do školy  
v Morkůvkách. Všech 6 obyvatel Arkénie se 
zúčastnilo týdenní dovolené ve Velkých Karlo-
vicích, navzdory deštivému zářijovému poča-
sí si pobyt užili a těší se na další – příště však  
raději v květnu nebo červnu. 

16 Středisko BETLÉM

BETLÉMSKÁ HVĚZDA

Středisko BETLÉM

Prosinec 2017

17



Úspěšný společenský večer 

Dobrý základ nového domova pro do-
spělé lidi s tělesným postižením položi-
li dražitelé v  dobročinné aukci v  klobouc-
ké Sokolovně v sobotu 18. listopadu. Za 54  
dražených exponátů zaplatili celkem 374 000  
korun a tento výtěžek ještě posílil dar ne-
jmenovaného dárce ve výši 10 000 Kč a pří-
spěvek společnosti Allrisk ve výši 7 000 Kč.  
Celkem jsme tedy na projekt nového Betlé-
ma získali 391 000 Kč.

Vedle celé řady výrobků klientů BETLÉMA jsme v dražbě nabídli skvělá vína od 
moravských vinařů, hustopečskou mandlovici a krásné obrazy a další díla míst-
ních a regionálních umělců. Aktivně se do dražby zapojilo 29 dražitelů, z nichž 
v napínavém soupeření pod taktovkou licitátora pana Miroslava Strouhala nako-
nec 25 uspělo. Největší zájem vyvolaly obrazy, přičemž nejúspěšnější byl obraz 
malířky Zdeňky Klanicové z Brna Elfí les, který se podařilo prodat za 25 000 Kč. 

Cílem večera bylo získat finanční podporu na projekt vybudování nového  
domova BETLÉM, který plánujeme postavit v blízkosti stávajícího Betléma a který 
budou tvořit 2 domácnosti po 6 obyvatelích, z nichž každá bude ještě disponovat 
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malou garsonkou pro odlehčovací službu. Do nového domova se přestěhují všich-
ni obyvatelé toho současného, k nimž přibydou 2 noví. Pokud vše dobře dopad-
ne a projekt získá finanční podporu ve formě dotací EU, stěhovat do nového by 
se mohli klienti v roce 2020-21. Výtěžek večera je určen na úhradu nákladů spo-
jených s přípravou projektové dokumentace, architektonické studie, geologické-
ho průzkumu a dalších. 

Velké poděkování patří všem, kteří nám s  přípravami a organizací večera  
pomohli a především partnerům, díky nimž se také celý večer mohl konat

Má vlast 
cestami proměn

Betlémská Mirandie prezentuje Jihomoravský kraj na  celostátní výstavě „Má 
vlast cestami proměn“ 

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých promě-
nách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ocho-
tě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, ve-
řejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl  
a příroda se nadechuje k novému životu.

Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentuje stav před rekonstrukcí a po ní. 
Každý rok výstava prezentuje opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů, 
přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi, po kraji-
nářské úpravy v parcích a sadech. Do samotných rekonstrukcí se mnohdy zapo-
jují místní obyvatelé.

Za skvělé občerstvení děkujeme:

Cukrářství Hladůvková Morkůvky
Pekařství Křižák 
Zámecké sklepy Strážnice
Vinařství Plešingr z Rohatce
Vinařství Prokop z Krumvíře
Vinařství Josef Valihrach z Krumvíře
Vinařství Milan Krátký z Brumovic
Vinařství Mikulica z Velkých Pavlovic
Templářské sklepy Čejkovice

Krátký videozáznam z akce pořídila Regionální televize JIH, 
můžete zhlédnout na odkaze 1url.cz/Vt0DK nebo na tomto 
qr kódu:
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Výstavu pořádá  Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s.  ve spolupráci 
s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republi-
ky a spolupracuje řada dalších organizací a institucí. 

A jak celá myšlenka výstavy vznikla? „Zrodila se v malé vesnici v Pošumaví, 
v Novém Dvoře u Myslíva. Rybníček na návsi, který kdysi sloužil jako náhon pro 
mlýn, přišel vlivem meliorací o vodu a po dlouhá léta sloužil jako místní skládka. 
Zarůstal vrbami, které se rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly vrstvy odpadků. 
O Velikonocích roku 2002 se místní obyvatelé a chalupáři pustili do práce. Prostor 
se souhlasem starostky vyčistili, ve spolupráci se zemědělským družstvem pokry-
li ornicí, oseli trávou. Zpracovala jsem architektonický projekt, který všichni místní 
odsouhlasili. Následovala výsadba stromů a keřů, pánové vlastnoručně a ze svého 
dřeva vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště. Proměna k neuvěření, bez veš-
kerých dotací. Ale vystavit ji nemůžeme, nemáme totiž fotky před úpravou,“ popi-
suje zahradní architektka a zakladatelka výstavy Drahomíra Kolmanová.

Hlavní těžiště výstavy spočívá v putování. Každý rok v květnu se koná slavnostní 
veřejná vernisáž výstavy na Vyšehradě v Praze. Zde výstava setrvává měsíc. Poté 
se rozjede do různých koutů České republiky a takto putuje celý rok. 

A nesmíme zapomenout na symbol celého projektu. Tím je kamenné srdce, kte-
ré bylo vykopáno na vyšehradské akropoli při budování závlah pro vyšehradský 
park. Toto Srdce vlasti si každý rok předávají hlavní partnerské kraje, aby ho opa-
trovaly, stejně jako veřejný prostor naší země. Na zdraví Srdce vlasti a Srdcí kra-
jů dohlíží pan prof. Jan Pirk.

Nejhezčí proměny jsou každý rok oceněny. Hodnotí je ve-
řejnost v den zahájení na Vyšehradě a po celý rok na webu, a 
také odborná porota architektů od vedením pana arch. Josefa  
Pleskota. Dát hlas Mirandii můžete na http://cestamipromen.cz/, 
kde ji najdete pod číslem 59.

Jana Lexová s využitím http://cestamipromen.cz/

DUENDE 
Tom Zvardon and Friends

Rotary Club Valtice - Břeclav ve spolupráci  
s Městem Velké Pavlovice a Ekocentrem Trkmanka
vás srdečně zvou na charitativní koncert na podporu 
Sociálně terapeutického centra v Brumovicích

9. prosince 2017 od 20.00 hodin
Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice

Charakter písní Duende vyvěrá z hloubky studnice latinsko-americké a hispánské kultury, 
okořeněné kapkou popu a také jazzu s prostorem pro improvizaci. Jejich čistě autorský 
repertoár je dílem skladatele, kytaristy a kapelníka Tomislava Zvardoně a typickým znakem 
nezaměnitelný hlas zpěvačky Veroniky Diamantové. Kapelu dále tvoří Petr Tichý – kontrabas, 
Carlo Zeggara – perkuse a Marek Novotný – piano.

Charitativní 
adventní koncert
Hotel Kraví hora a Motomo, s.r.o. společně s obcí Bořetice

a Českým rozhlasem Brno vás zvou na charitativní adventní koncert
ve prospěch střediska BETLÉM v Kloboukách u Brna

17. prosince 2017, od 15.00 hodin
 Kulturní dům  Bořetice

 V programu vystoupí Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou a dalšími hosty. 
Moderuje Jiří Kokmotos. Program bude vysílat ČR Brno 24. prosince 2017
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Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

IČ: 18510949
tel. a fax: 519  419  848

www.betlem.org
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č.ú. 1381506359/0800

Ředitel

Petr Hejl, DiS.
tel., fax, zázn.: 
519  419  848

mobil: 777  936  580
reditel@betlem.org

Vnější vztahy a fundraising

Bc. Jana Lexová
tel.: 519  419  977

mobil: 777  936  576
info@betlem.org

Ekonomický úsek

Tomáš Vostřák
tel.: 519  420  656

mobil: 774  936  575
uctarna@betlem.org

Grafické zpracování a sazba                                                                     www.novareklama.cz

JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ

Evidováno na MK ČR pod č.j. E15100. 
Zpravodaj Betlémská hvězda vydává pro členy Kruhu Přátel BETLÉMA Diakonie ČCE – středisko BETLÉM. 

Kontakt: Bc. Jana Lexová, Císařova 27, 691 72 Klobouky u Brna
info@betlem.org     www.betlem.org     číslo účtu u ČS a.s.: 1381506359/0800

DOMOV BETLÉM, 691 72 Klobouky u Brna, Císařova 27
vedoucí RNDr. Martin Kříž, tel.: 519 419 489, mobil: 739 244 837, betlem@betlem.org

DOMOV NARNIE, 691 72 Morkůvky 129
vedoucí Veronika Prantlová, tel.: 519  423  195, mobil: 736  603  495, narnie@betlem.org

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ ARKÉNIE, 691 11 Brumovice 396
vedoucí Tomáš Vostřák, tel.: 519  324  653, mobil: 777  936  577, arkenie@betlem.org

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MIRANDIE, 691 11 Brumovice 438
vedoucí Tomáš Vostřák, tel.: 515 531 881, mobil: 777 936 577, mirandie@betlem.org

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ CENTRUM, 691 11 Brumovice 242
vedoucí Mgr. Bc. Zlata Čajanová, tel.: 739 221 391, mobil: 739 221 390, dilny@betlem.org


