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Přežijí sociální služby  
střediska BETLÉM rok 2017 !?

V úvodu Výroční zprávy Diakonie ČCE – střediska BETLÉM za rok 2015 jsem na-
psal: Zásadní otázkou budoucnosti všech našich služeb pak podle mne je, jak na-
staví Jihomoravský kraj pravidla jejich financování v příštích letech, což podle práva 
Evropské unie bude probíhat v režimu tzv. vyrovnávacích plateb na služby v obec-
ném hospodářském zájmu (SGEI). Půjde tedy o to, jestli nová pravidla vytvoří kraj 
rozumně a dostatečně odborně – tj. zejména s přihlédnutím k cílové skupině na-
šich služeb, kterou tvoří děti a dospělí s velmi těžkým zdravotním postižením (ve III. 
a IV. stupni závislosti na pomoci druhé osoby), a k cílené „malosti“ všech našich 
zařízení… Pokud to Jihomoravský kraj nedokáže, stejně jako to za více než 20 let 
nedokázalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a bude nám dotace určovat podle  
stejných normativů jako těm největším zařízením s mixem klientů různé míry posti-
žení – pak náš ještě čeká vpravdě boj o život.

Žel i přes uskutečněná přímá vyjed-
návání se zastupiteli Jihomoravského 
kraje a úředníky Odboru sociálních věcí  
Krajského úřadu JMK, musím nyní, na 
sklonku roku 2016, konstatovat, že se 
naplnily mé nejhorší obavy. Navzdory 
všem našim připomínkám a mnou před-
loženému konkrétnímu návrhu řešení 
schválilo zastupitelstvo Jihomoravského 
kraje pro rok 2017 taková dotační pravi-
dla, která „odsuzují“ sociální služby po-
skytované naším střediskem k užití stej-
ných výpočtových normativů jako u těch 
největších zařízení (ústavů) obývaných 
klienty s  velmi různou mírou postižení 
a tedy i s různou mírou potřeby pomo-
ci a péče… Naše sociální služby se tak 
v příštím roce skutečně ocitnou v zásad-
ním existenčním ohrožení.

 
Již rok 2016 pro nás znamenal eko-

nomicky těžko únosný pokles výše stát-
ních dotací přidělovaných krajem, i když 
díky dvojímu navýšení příslušné kapito-
ly státního rozpočtu a jeho následnému 
rozdělení v kraji nejspíš jakž takž přežije-
me až do konce roku. Podle nových do-
tačních Pravidel JMK na rok 2017 však 

Domov Narnie nabízí volnou kapacitu pro děti a mladé 
lidi s těžkým mentálním nebo kombinovaným postiže-
ním. Služba denního stacionáře  je vhodná pro zájemce 
z blízkého okolí obce Morkůvky, ve věkovém rozmezí od 
4 do 26 let (v době nástupu by zájemce neměl být star-
ší 18-ti let). Děti tráví dopoledne ve škole, poté mají pro-
stor si odpočinout nebo se věnovat svým oblíbeným vol-
nočasovým aktivitám, mohou navštěvovat různé kroužky, 
mají možnost jezdit na zdravotní pobyty. Domov provo-
zuje vlastní kuchyni, ve které si připravuje strava dle po-
třeb jednotlivých dětí.

Stacionář je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin, 
vyjma 3 týdnů o letních prázdninách a vánočních prázdnin.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Další informace u vedoucí Veroniky Prantlové (prantlova@betlem.org, 519 420 659)
nebo sociální pracovnice  Ivy Barcalové,  (barcalova@betlem.org, 519 423 195).

DOMOV NARNIE 
PŘIJME KLIENTY
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služby, a to zejména s ohledem na její strukturu stupně postižení (příspěvku na 
péči). V našem případě tedy Jihomoravský kraj nedovede či spíše nechce náleži-
tým způsobem zohlednit skutečnost, že absolutní většinu uživatelů služeb středis-
ka BETLÉM tvoří osoby, kterým stát přiznal příspěvek na péči v nejvyšším (tj. ve 
IV.) stupni závislosti na pomoci druhé osoby. Tento příspěvek na péči je ovšem tak 
nízký, že pokrývá necelých 30% nákladů našich služeb. Platí zde totiž přímá úmě-
ra – čím vyšší stupeň postižení uživatel sociální služby má, tím více personálu je 
třeba k zajištění jeho oprávněných potřeb a základních činností (jak je definuje zá-
kon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). A čím vice personálu je třeba, tím je 
poskytovaná služba zákonitě nákladnější, tj. vyžadující vyšší podíl dotační podpo-
ry, aby byl její provoz finančně a ekonomicky vůbec možný. 

Druhý velký problém se odvíjí od umístění našeho střediska a jeho zaří-
zení ve vesnickém prostředí mimo velká či větší města. Až do roku 2015 totiž  
Jihomoravský kraj v rámci tzv. víceletého financování poskytoval neziskovým or-
ganizacím činným v sociální oblasti relativně velmi významnou finanční podpo-
ru z krajského rozpočtu, která dosahovala výše 12-15 % nákladů na provoz po-
skytovaných služeb… Od roku 2016 se však tato částka prudce snížila na úroveň  
2-3 % reálných nákladů s tím, že zbytek (tj. 6-8 % tzv. optimálních nákladů) mají 
dorovnat svou finanční podporou obce, tj. zejména obec s rozšířenou působností 
(ORP), ve které má poskytovatel služeb sídlo. To je však v našem případě napros-
to nereálné, letos jsme např. namísto potřebných 1,5 mil. Kč od obcí získali pouze 
cca 0,25 mil. Kč, a nemyslím, že by to příští rok mohlo být o mnoho lepší… Kdy-
bychom ovšem měli sídlo našich služeb v Brně, byl by nám magistrát města Brna 

bude v  příštím roce zákonitě následovat pokles 
dotací doslova LIKVIDAČNÍ. 

Jak k tomu mohlo vůbec dojít? 

Od roku 2016 rozděluje dotace ze státního roz-
počtu ČR výhradně Jihomoravský kraj, nikoliv již 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako 
v  předchozích letech. V  tom by problém nebyl, 
kdyby ovšem kraj nastavil rozumně související do-
tační systém - odpovídající dle práva EU zásadám 
poskytování finanční podpory pro služby v obec-
ném hospodářském zájmu. Jenže z čeho měl kraj 
vycházet? Metodika, kterou pro tento účel kra-
jům poskytlo ministerstvo, byla značně nepřehled-
ná, místy dokonce chybná a hlavně obsahově zce-
la nedostatečná… Není divu, že v důsledku toho 
vzniklo tolik dotačních systémů, kolik je v ČR kra-
jů. Vzhledem k tomu, že tyto systémy slouží k roz-
dělování prostředků ze státního rozpočtu ČR,  
pokládám to doslova za skandální jev!

Za hlavní selhání MPSV ovšem pokládám fakt, 
že za celou dobu, kdy mělo rozdělování dotací na 
sociální služby na starosti, nebyly ze strany minis-
terstva vyspecifikovány a uplatňovány rozumné 
dotační normativy pro jednotlivé sociální služby. 
Normativy, které by u služeb sociální péče zohled-
nily specifika cílových skupin služeb a strukturu je-
jich uživatelů podle stupně jejich závislosti na po-
moci druhé osoby. V případě pobytových služeb  
v metodice chyběl ještě velmi žádoucí návod k zo-
hlednění různé velikosti jednotlivých zařízení soci-
álních služeb, kde platí: čím menší, tím lepší a hu-
mánnější - a zároveň také dražší… Přitom všechna 
potřebná data mělo MPSV (a jemu podřízený Vý-
zkumný ústav práce a sociálních věcí) k dispozici 
v dlouhé časové řadě.  Přesto ze sebe řešení těch-
to otázek ministerstvo setřáslo a bez náznaku ře-
šení ho přehodilo na kraje.

V důsledku „invalidní“ metodiky MPSV předané 
krajům tak vznikl téměř ve všech krajích ČR zá-
sadní problém (který dopadá přímo na naše služ-
by) - krajské dotační systémy neumí odpovídajícím 
způsobem přihlédnout k  cílové skupině uživatelů 

Prosinec 2014
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Arkénie se po deseti letech  
stěhuje do vlastního

Téměř před deseti lety, přesně 26. února 2007, jsme slavnostně otevřeli Do-
mov Arkénie v Brumovicích. Stal se pátou sociální službou, které středisko BET-
LÉM poskytuje. 

V té tobě vstoupil v platnost i nový zákon o sociálních službách a tak jsme mu-
seli zvolit druh sociální služby, kterou zde budeme poskytovat. Nejvíce potřebám 
našich klientů odpovídala služba „domov pro osoby se zdravotním postižením“.

Do Arkénie se nastěhovalo pět mladých do-
spělých lidí se zdravotním postižením, kteří před 
tím žili v Narnii v Morkůvkách. Při rozjezdu služby  
a v  prvních letech jejího fungování byla vedou-
cí služby Vladimíra Hutová z Brumovic a podstat-
nou část týmu pečovatelů tvořily pracovnice také 
z  Brumovic, což se nepochybně podepsalo na 
přátelském a vstřícném přijetí v obci. Uživatelé se 
mohli a stále mohou zapojovat do všech běžných 
aktivit v Brumovicích, sousedé bližší i vzdálenější 
nás obdarovávají přebytky ze zahrádek apod. Vlíd-
né přijetí brumovickými občany je veliký dar, který 
Arkénie získala.

Dodnes jsme velice vděční, že se nám poda-
řilo Arkénii uvést do provozu byť v  pronajatém  
objektu s  příslibem jejího možného prodeje po 
skončení nájmu. Letos po 10 letech jsme se však 
s majitelem na prodeji nedohodli a ani nově navr-
žené podmínky nájmu pro nás nebyly přijatelné.  
Rozhodli jsme se proto celou situaci řešit zcela ra-
dikálně. 

Oslovila nás nabídka prodeje řadového domu 
v  Brumovicích „Na Harasce“, který jsme na jaře 
2016 zakoupili. Dům postavili po roce 1980 a byl 
v nepoměrně lepším stavu než původní, pronajatý 
objekt. Během léta a podzimu jsme provedli nutné 
opravy, zejména výměnu oken, změnili jsme dispo-
zice několika místností, rekonstruovali jsme hygie-
nické zázemí a kuchyni, vše jsme vymalovali.

V novém objektu vzniklo 6 jednolůžkových po-
kojů, kuchyně s jídelnou, samostatný obývací po-

schopen dát příspěvek více než dostačující. Nesrovnatelně nejlépe jsou na tom 
tedy sociálně činné NNO se sídlem v Brně, o něco lépe NNO v bývalých okres-
ních městech a neziskové organizace působící mimo tato města mohou v podsta-
tě „utřít nos“. A to i v případě, že působnost jimi poskytovaných služeb je jasně 
deklarována a v praxi uskutečňována v regionu celého kraje. Proto se tážu: neměl 
by zodpovědnost za dofinancování služeb s celokrajskou působností jasně převzít 
Jihomoravský kraj? A to pomíjím skutečnost, že příspěvkové organizace zřizované 
krajem o nic dalšího nikoho žádat nemusejí a všechno potřebné dofinancování do-
stávají přímo od Jihomoravského kraje jako od svého zřizovatele (včetně investic 
na rozvoj materiálního zázemí). V krajských Pravidlech deklarovaná rovnost v pří-
stupu různých organizací je tedy de facto velkou nerovností a nespravedlností!

Shrnu-li vše výše popsané, narážím na velký paradox - od vzniku našeho stře-
diska v roce 1990 chceme sloužit dospělým a dětem s tím nejtěžším postižením,  
a to v humánních zařízeních pro nejvíce 10-12 obyvatel, a hle – ono je to podle 
současného krajského dotačního systému ekonomicky neúnosné a neufinanco-
vatelné. Upřímně: nevím o jiných sociálních službách v Jihomoravském kraji, kte-
ré by měly tak „extrémní“ složení uživatelů z hlediska jejich zdravotního postižení 
jako služby našeho střediska.

Co tedy máme dělat? Postavit ně-
kde na okraji Brna jeden velký „lidojem“  
a svézt tam všechny klienty ze všech na-
šich zařízení? Jenže ani to by nám ne-
pomohlo naší finanční bilanci vyrovnat 
dostatečným způsobem! Ještě bychom 
museli minimálně polovinu uživatelů na-
šich služeb nejvíce závislých na pomo-
ci druhých propustit (což podle zákona 
ovšem nemůžeme) a místo nich přijmout 
klienty s menším postižením, s nižší zá-

vislostí na pomoci druhých. Pak by se nám to snad „vyplatilo“ a vešli bychom se 
s našimi službami do průměrných nákladů a k jejich provozu by nám dostačova-
ly dotace zkalkulované podle normativů, které krajský dotační systém Jihomorav-
ského kraje stanoví… 

Každému je asi jasné, že touto cestou rozhodně nepůjdeme! Čeká nás tedy 
s  pomocí Boží boj o život většiny našich pobytových služeb… Prosím: buďte 
v tom boji v modlitbách i činech s námi.

Petr Hejl
ředitel a předseda správní rady
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koj, dvě koupelny se sprchou a toaletou a jedna samostatná toaleta. K dispozici 
jsou prostorné suterénní místnosti jako sklady, prádelna, sklep, kotelna a ve dvo-
ře hospodářské stavení se sklepem a pergolou, skrze niž lze projít na okrasnou 
zahradu s  užitkovou zahrádkou. Zkušenosti z  více než ročního provozu Miran-
die nám potvrzují náš dlouhodobý názor, že pro poskytování pobytových sociál-
ních služeb je ideální domácnost složená z 6 členů. A právě to nám prostory nové  
Arkénie umožní, protože všichni obyvatelé zde budou mít dost životního prostoru 
a soukromí, i když zvýšíme kapacitu na 6 uživatelů. 

Abychom mohli Arkénii přestěhovat, museli jsme získat souhlas jihomoravské-
ho krajského úřadu, který má dohled nad poskytováním sociálních služeb. Jako 
jediná vhodná možnost se ukázalo spojení přechodu služby do nového objektu 
termínově s novým dotačním obdobím a zahájit tak poskytování služby v novém  
objektu od 1. ledna 2017. Zároveň jsme se rozhodli změnit druh poskytované soci-
ální služby a místo „domova pro osoby se zdravotním postižením“ budeme posky-
tovat sociální službu „chráněné bydlení“. Tato změna souvisí zejména s postup-
ným vývojem obsahu jednotlivých druhů sociálních služeb. Služba „domov pro 
osoby se zdravotním postižením“ je často spojována s velkými zařízeními, v nichž 
jsou lidé izolování od běžné společnosti, což Arkénie není a nechce být. Naší sna-
hou je, aby uživatelé našich služeb žili v běžné zástavbě, mohli se zapojovat do 

fungování běžné společnosti a jejich ži-
vot aby byl zaplněn běžnými aktivitami. 

Do nové Arkénie se přestěhuje pětice 
stávajících obyvatel Arkénie: dvě ženy, 
které žijí v  Arkénii od začátku. Další 
obyvatel přešel z Narnie v  roce 2015, 
nejstarší klient před nástupem do Arké-
nie v roce 2014 žil se svou maminkou 
v Terezíně a poslední z mužů přestoupil 
v  roce 2016 z Mirandie. Na šesté, za-
tím neobsazené místo nastoupí od led-
na nový klient.

To, že se podařilo novou Arkénii vybudovat v  tak krátké době, nás naplňuje  
velkou radostí a vděčností všem, kteří se na opravě a celém přesunu podíleli. Za 
otevření nových možností patří veliké poděkování i Pánu Bohu. A protože deseti-
leté výročí od otevření původní Arkénie připadá na neděli 26. února 2017, rozhod-
li jsme se v ten den uskutečnit slavnostní otevření nové Arkénie a radost z tohoto 
díla sdílet i s vámi, našimi přáteli.

Za podporu při vybavení kuchyně v Chráněném bydlení Mirandie děkujeme 
Kontu bariéry při Nadaci Charty 77.

Tomáš Vostřák
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Nové sociálně terapeutické centrum  
v Brumovicích

Přesně před rokem jste si v Betlémské hvězdě mohli přečíst článek o projektu 
sociálně terapeutických dílen – Začalo to nudlemi.  O pokračujících pracích a také 
plánech (spíše našem snu) na dílny navázat další etapou – vybudováním aktivizač-
ního centra. 

Na sklonku roku 2016 můžeme s radostí říct, že vývoj událostí předčil naše oče-
kávání. Podařilo se nám opět uspět s žádostí o finanční podporu Otto per Mille 
(tentokrát dokonce 75 000 €) na realizaci etapy B. 

Každý z nás  
byl vítězem!

Není důležité kolik, a jak toho člověk 
zvládne, ale jestli to, co dělá ho baví a dělá 
to rád. A protože naši uživatelé mají všich-
ni rádi aktivní pohyb, zábavu a jsou mezi 
nimi i soutěživé typy, rozhodli se pracovní-
ci Mirandie uspořádat Betlémské olympij-
ské hry. 

Sportovní družstva všech domovů se 
sjela 17. června do Brumovic, kde se nej-
dříve všichni zúčastnili slavnostního za-
hájení včetně zapálení olympijského ohně  
a poté se již rozjeli po různých místech  
Brumovic, aby se utkali v  roztodivných 
disciplínách. Připraveno jich bylo celkem  
7: překážková dráha kolmo, nožmo, nebo 
vozmo, hod na cíl, tah na branku a další.

Každý z účastníků dal do svého výkonu 
maximum a jeho výsledek není až tak dů-
ležitý, jako překonávání sama sebe, svých 
mantinelů a především den plný zážitků  
a krásných setkání s mnoha přáteli. A proto 
byl každý účastník 1. betlémských her vítě-
zem, dostal medaili a drobné dárky, které 
jsme získali od České pojišťovny při jejich 
firemním dobrovolnickém dnu. Odměnou 
se stal i společný oběd na terase Brumo-
vické restaurace, který pomohl získat vy-
danou energii zpět a zárověň byl krásnou 
tečkou na závěr. 

Jana Lexová

Panorama z roku 2014 (prosinec)

Panorama z roku 2016 (říjen)

A tak byl rok 2016 opět plný stavebních prací. Na stavbě se střídal jeden řeme-
slník za druhým a dílo rostlo každý den doslova před očima. Nová stavba má cel-
kem tři místnosti. Ta největší je tzv. ateliér a bude sloužit k setkáváním, společné-
mu programu, promítání, ale třeba i pro relaxaci a odpočinek. Na ni navazují další 
dvě menší místnosti k relaxačním terapiím. V jedné je hydromasážní vana, určená 
k masážím a cvičením, cílená tedy spíše na fyzioterapii. Snooezelen bude sloužit 
k relaxaci a stimulaci smyslů, vnímání a celkovému uvolnění.

K naší velké radosti nám v září 2016 vydali kolaudační rozhodnutí a posléze na 
Jihomoravském krajském úřadě zaregistrovali sociální službu sociálně terapeutic-
ké dílny. Díky tomu jsme si mohli podat žádost o dotace na činnost služby z roz-
počtu JMK a MPSV. V současné době prostory vybavujeme, abychom centrum 
úderem nového roku připravili na zahájení činnosti.

Centrum bude otevřeno každý všední den od 8 do 16 hodin a je určeno pro do-
spělé osoby s  jakýmkoliv zdravotním postižením. Klienty budou zčásti uživatelé 
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stávajících služeb střediska, ale i zájemci z okolí, kteří mají chuť poznat nové přá-
tele, chtějí tvořit a učit se novým věcem. Celé centrum je bezbariérové a bude při-
jímat i klienty s tělesným postižením a pohybovými problémy. 

Východiskem služby je předpoklad, že život člověka se zdravotním postižením 
by měl být co nejvíce srovnatelný s životem jeho vrstevníků: část dne trávit v za-
městnání, další část péčí o domácnost, ale také třeba odpočinkem. Chceme, aby 
si naši uživatelé dokázali poradit v běžných životních situacích: jak zvládat emoce, 
jak komunikovat, napsat e-mail, jak si koupit lístek na autobus, nebo jaký je spo-
lečenský bonton při návštěvě restaurace, kina nebo kavárny. 

Je běžné, že člověk ráno opouští svůj domov a jede do zaměstnání, kde vytvá-
ří něco hodnotného, plní zadané úkoly. Stejně tak uživatelé STD budou ráno do-
cházet do centra a tam si budou mít možnost vybrat dle svých možností, schop-
ností a zájmů z nabídnutých činností. V provozu bude 5 dílen: keramická, textilní, 
dřevodílna, dílna pro výrobu mýdel a svíček a výtvarná dílna. V našem centru jsme 
mysleli na vše, na prostor pro práci i odpočinek, na něž má každý zaměstnanec 
právo. Proto je centrum vybaveno i malou kuchyňkou, která bude jednak prosto-
rem k přípravě svačinek o přestávce, ale také k dalším pracovním činnostem. Uži-
vatelé se zde budou učit obsluhovat běžné kuchyňské spotřebiče, připravovat jíd-
lo a vše, co s tím souvisí.

Některým uživatelům ale jejich zdravotní postižení nedovoluje zapojit se do prá-
ce v dílnách. Především pro ně je určeno aktivizační centrum s výše uvedenými 
terapiemi. 

V centru budou pracovat celkem čtyři odborní pracovníci zaměření na sociální 
rehabilitaci a pracovní terapii.

Centrum disponuje také dvorem, který propojením se dvorem Mirandie vytvořil 
krásný, uzavřený a hlavně bezpečný venkovní prostor. Máme v plánu v něm vybu-
dovat ještě chodník bosou nohou a bylinkovou zahrádku. Součástí aktivit centra 
budou příležitostné akce pro veřejnost, k nimž prostor dvora přímo vybízí.

Pokud vás informace o naší nové bezplatné službě zaujaly a víte o někom, kdo 
by o ni mohl mít zájem, nebo komu by mohla prospět, nechť nás kontaktuje. Rádi 
každému nové prostory ukážeme a podáme bližší informace.                                                                  

 
Jsme velice rádi, že se nám během dvou let podařilo realizovat etapy A i B 

projektu a vybudovat tak ucelené Sociálně terapeutické centrum, které se krás-
ně propojuje s Chráněným bydlením Mirandie jak stavebně, tak i provozně. Jsme 
za to vděční Pánu Bohu, a také všem partnerům a dárcům, kteří projekt podpořili  
a umožnili tím jeho realizaci: 

 Otto per mille 
 Apoštolská církev, sbor Karviná 
 Jihomoravský kraj 
 Stavospol Interier s.r.o. 
 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
 Beton Brož s.r.o. 
 Miloslava Procházková AVANTI
 Isolit Bravo 
 A-Z Plotové centrum, spol. s r.o. 
 Alvey Manex a.s. 
 E F B, spol. s r.o.
 Farní sbor ČCE Brno I 
 Farní sbor ČCE Velim
 Farní sbor ČCE Ostrov

Zlata Čajanová
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poru komentoval: „Práce Betléma je zá-
služná, vážím si jí a vždycky, když mohu, 
tak ji rád podpořím.“ K  vínu se podávaly 
domácí chuťovky a ke kávě koláčky z Pe-
kařství Křižák.

Krásné letní počasí umocnilo skvě-
lý umělecký zážitek zaplněného hlediště. 
Součástí benefičního večera byla prodejní 
výstava fotografií autorů Renaty Hasilové a 
Jana Vebera. Návštěvníci si také před a po 
představení mohli prohlédnout a případně  
i zakoupit výrobky obyvatel domova. 

Přestože se jednalo o zcela mimořádnou 
akci a první svého druhu, rádi bychom se 
pokusili o podobnou i příští rok a založili 
tak v Betlémě novou tradici. Důvodem jsou 
pozitivní reakce návštěvníků a úspěch celé 
akce. Účinkující i autoři fotografií se vzda-
li svého honoráře a tak výtěžek večera ve 
výši 13.775 Kč zpříjemnil léto obyvatelům 
domova.

Být na vozíku neznamená, že se naši 
klienti nezajímají o kulturní dění. Zatímco  
obvykle za ním musejí jinam, tentokrát při-
jelo divadlo za nimi. Všechno je jednou po-
prvé a my doufáme, že když to vyjde a lidé 
z okolí nás podpoří svou účastí, nebude to naposledy.

Jana Lexová

I Lakomec může pomáhat

Zní to sice jako protimluv, ale i Lakomec může pomáhat. Konkrétně ten divadel-
ní, který se v létě zabydlel na betlémské terase.

Náš Domov Betlém, kromě jiných tajemných 
zákoutí a krásného lesoparku, disponuje také 
prostornou a příjemnou terasou pod pergolou 
plnou hroznového vína. Prostor přímo vybízí 
k pořádání zajímavých akcí a aktivit nejen pro 
obyvatele Betléma. V minulých letech jsme jej 
využili například k uspořádání posezení u kávy 
s návštěvníky některých našich koncertů. 

Podobně terasa letos v létě oslovila i naši mi-
lou spolupracovnici Zuzanu. Spojila nás s manželi Černínovými, kteří již pět let 
na své chalupě v Hlohovci provozují Dvorní divadlo. K navázání spolupráce do-
šlo rychle a od nápadu k domluvě to trvalo jen několik dnů. Když se chce, tak to 
prostě jde. Stanovili jsme termín, divadelníci si prohlédli fotografie areálu domova  
a ladili jsme detaily. 

Los ze dvou letošních her padl na Moliérova Lakomce v úpravě a pod režij-
ním vedením Zdeňka Černína.  A tak jsme ve středu 17. srpna 2016 měli na bet-
lémské terase opravdové divadlo. Zdeněk Černín se představil i v hlavní roli, kdy 
se jako osamělý starý muž (rozvedený nebo vdovec) s dětičkami, které mají stále  
nastavenou dlaň, ale pracovat se jim zatím moc nechce, pokouší zachránit svůj 
majeteček. V nejnovější úpravě, přímo pro Dvorní divadlo, svádí boj o zajištěné 
stáří, možná i o mladou manželku, a to s nepřítelem nejbezohlednějším – s vlast-
ními dětmi. V roli Froziny se představila Hana Tomáš Briešťanská, laureátka Ceny 
Thálie. 

Také v Betlémě představení provázelo, jak bývá u Dvorního divadla dobrým zvy-
kem, víno z produkce místních vinařů. V tomto případě od trojnásobného vinaře 
roku Jožky Valihracha ze sousedního Krumvíře, který Betlému fandí a svou pod-
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A první příspěvky na sebe nenechaly dlouho če-
kat.  A pak zase přišly chvíle, kdy to šlo trochu ztu-
ha. Proto jsme do propagace projektu zapojili mé-
dia, sociální sítě, přátele a kamarády a každý další 
příspěvek nám byl za odvedenou práci odměnou 
a radostí. Vždy jsme ale věřili, že se nám cílovou 
částku podaří naplnit a vysněnou pec tak získat. 
A náš sen se vyplnil dokonce nad očekávání brzy, 
celých 12 dnů před koncem naší vymezené doby. 

Jak takový crowdfunding funguje? CROWD-
FUNDING čili hromadné financování umožňuje zís-
kat finanční prostředky na zajímavý, kreativní pro-
jekt prostřednictvím internetu a především sociál-
ních sítí. Jde o to zaujmout co nejširší veřejnost, 
která je ochotná přispět finančně na realizaci pro-
jektu za jistou odměnu, které každý projet nabízí. 

Prostředky přispěvatelů se shromažďují na spe-
ciálním účtu provozovatele crowdfundingového 
portálu. Každý projekt si stanoví cílovou částku, 
která se skládá z potřebných prostředků na jeho 
realizaci, z provize pro portál a nákladů na odmě-
ny a jejich distribuci. Na dosažení cílové částky má 
každý projekt přesně 45 dnů, po které je zveřejněn 
a otevřen veřejnosti k  podpoře. Pokud je cílová 
částka dosažena, jsou vybrané prostředky převe-
deny na účet realizátora projektu. Pokud se ovšem 
cílovou částku získat nepodaří, 
provozovatel vrátí všechny pro-
středky přispěvatelům. Jsme moc 
rádi, že nás se týká první varianta. 

Díky crowdfundingu jsme moh-
li potřebnou pec na keramiku ob-
jednat a už teď se všichni naši kli-
enti těší na práci v keramické dílně 
a my všichni na nádherné výrob-
ky. Naše poděkování patří portálu 
HITHIT a především všem našim 
přispěvatelům a všem, kteří nám 
pomohli s propagací.

Jana Lexová

Jak jsme stavěli novou pec

Práce s hlínou a tvoření z ní je jednou z nejoblíbenějších činností našich klientů 
a výbornou formou terapie. Hlína je tvárná, příjemná a autor do ní může vložit své 
představy. Umožňuje odreagování, prožívání pozitivních emocí a rozpouštění těch 
negativních. 

Proto je nasnadě, že jedna z dílen v našem novém sociálně terapeutickém cen-
tru se bude věnovat právě práci s  keramickou hlínou, díky které zase vznikne 
spousta krásných a originálních výrobků, které budou dělat radost.

Aby to všechno ale byla pravda, je kromě jiného třeba zcela zásadní věc, bez níž 
se výroba z keramické hlíny neobejde. Tou věcí je pec. Pec na vypalování kerami-
ky. A protože to není věc zrovna levná, rozhodli jsme se vyzkoušet pro nás novou 
metodu financování konkrétního projektu tzv. crowdfunding. 

Připravili jsme projekt pod názvem Pec nám spadla, kdopak nám ji postaví?, na-
točili prezentační video, nachystali systém odměn pro přispěvatele a potom jsme 
na portále Hithit projekt zaregistrovali. Po jeho schválení provozovatelem portálu 
a zveřejnění jsme začali s kampaní na jeho podporu.
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Návrat na místo činu se povedl

Po dlouhých 14 letech se společenský večer s dobročinnou aukcí letos vrátil 
tam, kde kdysi odstartovala jeho úspěšná tradice, do Klobouk u Brna. A byl to ná-
vrat s plnou parádou. 

Využili jsme zrekonstruovanou sokolovnu, která nám poskytla víc než příjemné 
prostředí. Velkou radost nám udělala bohatá účast hostů místních i vzdálenějších, 
které pozdravili patron večera Ing. Stanislav Juránek, senátor Ing, Jan Hajda, po-
slanec Ing. Josef Uhlík a starosta Brumovic Antonín Košulič. 

Naši milí kolegové Honza Gavlík a Tomáš Vostřák neotřelým a velmi působivým 
dojmem představili účel, na který byl výtěžek večera určen. Dobrou náladu svým 
originálním hudebním programem vnesli členové Husákova Quarteta, jimž plný sál 
za jejich multižánrový program nadšeně aplaudoval.

Po krátké přestávce už patřilo podium exponátům a licitátorovi, Miroslavu 
Strouhalovi, který kladívkem odklepával jednotlivé vydražené kousky. V dobročin-
né aukci, která nabídla celkem 52 exponátů, se dražily výrobky klientů, výborná 
vína i krásná umělecká díla. 

Největší zájem dražitelů vzbudily především obrazy klientů, z nichž se za nej-
vyšší částku prodal obraz Na statku od Moniky Bohdálkové z Mirandie. Konečný 
výnos dražby se vyšplhal na úžasných 400.100 Kč, které budou použity k úhradě 
nákladů spojených s vybudováním Sociálně terapeutického centra v Brumovicích. 

Pomůžeme s vlhkým 
domem

Bydlet ve vlhkém domě je velmi nepříjem-
né a nezdravé. Znají to nejen majitelé starších 
domů, ale také lidé, které navštívila v  minu-
losti voda z  přívalových dešťů nebo záplav.  
Diakonie ČCE už léta spolupracuje s  krizo-
vými centry v době takovýchto pohrom a má 
v zásobě několik stovek vysoušečů, které jsou 
připraveny ve skladech po celé republice. 

Jeden takový sklad má k  dispozici i naše 
středisko v Kloboukách. Vysoušeče však ne-
musí sloužit jen v případě přírodních katastrof, 
ale i v době „klidu“ když někomu zateče voda 
do domu, praskne potrubí, potřebuje vysušit 
novostavbu, apod. Mokrá omítka a zdivo vy-
sychá poměrně dlouho, hrozí nebezpečí plís-
ní a bakterií. Náš vysoušeč dokáže vyčerpat 
bez problémů 5 litrů vody za den při spotře-
bě elektrické energie jako běžná chladnička. 
Půjčení vysoušeče stojí administrativní po-
platek 100 korun, první měsíc je půjčení zdar-
ma, každý další den stojí 10 korun. V praxi se 
osvědčilo používat vysoušeč dva až tři měsí-
ce. V případě katastrof je zapůjčení bezplatné. 
Budete-li mít zájem o zapůjčení, kontaktujte 
nás na: gavlik@betlem.org, tel.: 519 419 977 
nebo mobilu: 777 936 578.

Jan Gavlík
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Statečná žena mezi námi

Nedá se přehlédnout, i když je drobná. Nedá se přeslechnout, i když mluví tiše. 
I když spěcháte, zastavíte se u ní. Má co říct. Bylo jí už 97 let a s jiskrou v oku vy-
hlíží další léta. Neztrácí čas poučováním mladších, ale otevřeně říká, že už do této 
doby nepatří. Když byla ona mladá, pečlivě zašila každičkou dírku na oblečení,  
a když musela dát záplatu, tak ji vystřihla do tvaru kvítečka, aby to bylo na pará-
du. Dnes nosí mladí roztrhané rifle, nejde to pochopit. Nedávno přišla o obě nohy 
a jejich ztrátu léčí jako vždycky – humorem, nejraději ve verších:

Musíš být statečný jak já, 
Jak těžko ten život vleču. 
Protože nemám nohy,
Tak daleko neuteču.

Pro smutné chvíle

Když máš někdy v duši neveselo, 
nevcházej na cestu samoty.
Ta nevrátí, co ti uletělo,
jdeš a na konci jsi zas jen ty.
Jdi mezi přátele, tam, kde se zpívá, 
i ty se můžeš s nimi smát. 
Při skleničce vína na všechno zlé se zapomíná
a člověk je na světě aspoň chvíli rád.

Další návštěvníci nás po dražbě podpořili zakoupením drobné keramiky, mýdel, 
svíček, šperků, přáníček a dalšího dárkového zboží. Příjem z tohoto prodeje činil 
21.285 Kč, které navýšily výtěžek dražby. Za výborný raut děkujeme Restauraci  
u Pitronů, Pekařství Křížák, Cukrářství Hladůvková, Vinařství Plešingr z Rohatce, 
Zámecké sklepy Strážnice a Vinařství Prokop z Krumvíře. 

Jana Lexová

Naše vděčnost a poděkování za krásný večer patří všem těm, kteří nám věnovali 
dary do aukce, dražitelům a také partnerům večera:
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Vzpomínka na život

Když bylo nám šest a sedm let, 
dětství, nejkrásnější pohádka mládí.
Mysleli jsme, že celý je náš svět
a život měli neskonale rádi.
Ale roky jdou, ani se nenadáme a je nám
osmnáct a devatenáct let.
Práce a někdy i těžká práce,
ale i krásné milování, to rádo šlo s námi.
Z dvaceti do třiceti přecházíme jakoby z jara do léta.
a zjistíme, že i nám mládí pomalu odkvétá,
a ještě nehledíme zpět.
Ale když slavíme krásných padesát,
přátelé, to už se přestáváme smát.
Mnohého z nás v zádech zabolí
a někteří chodí sotva o holi,
začínáme přemýšlet.
Ale dožijeme-li se krásné devadesátky,
jo to už svůj život vkládáme do pohádky.
A tak si řekneme: Devadesát? Inu nevídáno, 
můj život byl dlouhá noc, ale po ní už sotva bude ráno.
Proto já zpátky se nedívám,
znovu vře krev a touhy začnou plát.
Ráno písničku si zazpívám 
a člověk je na světě aspoň na chvíli rád.

Životní moudro

Život není to, co chceme, ale to co máme.
Záleží však na nás, jak my se k němu zachováme.

Anežka

Jestli si Anežko vzpomeneš tenkrát, když jsme se brali,
já jsem tě vášnivě miloval, všichni nám štěstí přáli.
Já bych nevzpomněla drahoušku, ale dnes jako když utneš, 
večer si dáš tři piva a okamžitě usneš.
Ale i ty milá Anežko, s milováním jsi vedle,
když si večer ke mně přilehneš
jsi jak rozvařená knedle.

Marie Zitterbartová, 97 let, která nám přináší milé chvíle při každém svém poby-
tu v rámci odlehčovací služby Domova Betlém.

Jan Gavlík

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 
DĚKOVNOU BOHOSLUŽBU 
při příležitosti slavnostního otevření nového Sociálně terapeutického 
centra a Chráněného bydlení Arkénie v Brumovicích

Neděle 26. února 2017 ve 14 hodin

– bohoslužba v modlitebně Farního sboru ČCE v Brumovicích
– požehnání a prohlídka nové Arkénie 
– požehnání a prohlídka Sociálně terapeutického centra

Přijeďte, rádi se s vámi setkáme a představíme vám naše nové prostory  
a služby.

Firma DW HYGIENA s.r.o. zajišťuje odbornou pomoc pro společnosti provozující síť 
maloobchodních prodejen pro provozovatele potravinářských velkoskladů a velkoobchodů  

pro potravinářské podniky, které se zabývají potravinářskou výrobou. Odbornou pomoc zajišťuje  
i v oblasti poskytování stravovacích ubytovacích a zdravotnických služeb.

www.dwhygiena.cz

ZPRAVODAJ VYCHÁZÍ DÍKY PODPOŘE
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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


