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Fotografie ze stavby Mirandie

Mirandie zkolaudována!
Dne 30. 10. 2014 vydal stavební úřad Klobouky kolaudační souhlas s užíváním
stavby: Novostavba chráněného bydlení Domov Mirandie v Brumovicích. Znamená to, že stavba byla v tomto termínu dokončena podle schválené stavební
dokumentace, byly předloženy všechny potřebné revize instalací, protokoly o použitých materiálech, zaměření stavby a splněny všechny další náležitosti. Vzhledem k tomu, o jak velkou stavbu z hlediska inančního i objemu stavebních prací
se jedná, je až neuvěřitelné, že irmě Renova Hodonín na její realizaci stačilo 14
měsíců.
Před rokem to však tak nadějně nevypadalo. Stála první zeď, která oddělovala stavbu od sousední nemovitosti, a před námi byly zimní měsíce. Avšak zima
byla natolik příznivá, že se stavební práce zastavili jenom přes Vánoční svátky,
takže začátkem února už proběhlo betonování stropu přízemí dvorního traktu. O měsíc
později byl zabetonován strop
přízemí traktu uličního a v dubnu namontovali tesaři kompletní střešní vazbu. V květnu byla
Mirandie díky pokrývačům celá
pod pěknou střechou a mohli
být zahájeny práce na vnitřních
rozvodech elektřiny, plynu,
kanalizace, topení, montovali
se sádrokartonové příčky, atd.
V tomto období na stavbě pracovalo klidně i 50 lidí najednou. Obdivuhodné bylo, že všichni řemeslníci věděli, co mají dělat, nepřekáželi
si a práce šla opravdu pěkně od ruky. V červnu byly nainstalovány okna a dveře,
zedníci začali provádět fasádu. Jako první byla provedena fasáda obvodové zdi
směrem do sousedova dvora. Všechen materiál na tuto fasádu včetně lešení protáhli zedníci otvorem ve zdi o velikosti fotbalového míče, což bylo docela vtipné.
Plán organizace výstavby byl vůbec zajímavý, protože nebyl dostatek prostoru
a nebyl ani možný vjezd těžké techniky do dvora kvůli odpadní jímce v průjezdu.
Dech se tajil okolojdoucím lidem, když velký jeřáb zatarasil hlavní silnici v Brumovicích, a během několika minut přenesl těžký náklad nad elektrickým vedením
rovnou na stavbu, nebo když speciální hadice dopravovala beton na stavbu těsně
nad hřebenem sousedovi střechy. Bylo se na co dívat.
Letní měsíce patřili povrchovým úpravám – zedníci prováděli obklady a dlažby koupelen, malíři malovali pokoje a chodby, podlaháři montovali dřevěné
parkety. Jakmile byla hotova fasáda a venkovní dřevěné prvky, začaly probíhat
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dokončovací práce i venku, dvůr získal pevný povrch díky betonové dlažbě a na
zahradě začal vyrůstat pěkný trávník. Těsně před dokončením prací musela být
konstrukce vstupní rampy změněna ze zděné na zavěšenou ocelovou. Tato nečekaná změna byla vyvolána rozhodnutím správce veřejného rozvodu plynu, stavba
se tím protáhla o 2 měsíce a také prodražila, ale z hlediska funkčního i architektonického to byla určitě změna k lepšímu.
Nutno říct, že Mirandie je krásná, voní novotou a moc ji to sluší. Potřebuje
však učinit další kroky, které ji uvedou do života. Výběrové řízení na nábytek
a vnitřní vybavení již proběhlo a čekáme na jeho
schválení ÚRR Jihovýchod.
Poté bude následovat realizační etapa, která by měla
proběhnout do 4 měsíců od
vyhlášení vítěze této veřejné
zakázky. Z hlediska úředního
ji čeká registrace sociální
služby, zpracování žádosti
o dotaci na provoz. Nyní
probíhá výběr nových klientů, připravujeme výběrové
řízení na nové pracovníky.
Některé kroky budou těžké z hlediska administrativního, některé z hlediska inančního. Velmi se však těšíme na to, že Mirandie brzy ožije lidmi a stane se pro
ně novým domovem.
Slavnostní otevření Mirandie připravujeme na neděli 3. května 2015 a srdečně
vás již nyní zveme. Budeme rádi, když na nás budete myslet v modlitbách, abychom vše včas a dobře zvládli.
Tento projekt je spoluinancován Evropskou unií.
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Domovy Betlém a Narnie mají nové
vedoucí
Na březnovém jednání správní rady střediska oznámila vedoucí Domova Narnie L. Otýpková, že očekává narození prvního potomka a měsíc na to se stejnou
zprávou přišla i vedoucí Domova Betlém Z. Čajanová. Zcela radostné a příjemné
zprávy ale pro Správní radu to znamenalo především najít jejich vhodné nástupce. V domově Narnie byla od 1. 9. 2014 do funkce vedoucí jmenována Veronika
Prantlová a v Domově Betlém od 1. 8. 2014 RNDr.Martin Kříž, kterého vám dnes
chceme představit a proto jsme mu položili několik zvědavých otázek.
Co tě, Martine, přivedlo k rozhodnutí ucházet se o funkci vedoucího DB?
Toto rozhodnutí bylo docela složité, dlouho jsem nad ním váhal, jestli ano, nebo
ne. Delší dobu se zajímám o lidi s tělesným postižením. Tuto příležitost, která
se naskytla, chci využít s tím, že přinese spoustu nových věcí do mého života
a určitý nový náhled, než jsem byl doposud zvyklý. Jsem postaven do situace, kdy
svým jednáním a rozhodováním můžu zasáhnout více lidí. V tomto smyslu cítím
velkou zodpovědnost v této práci. Dá se říct, že vedoucí zasahuje do pracovního
i soukromého života lidí. Soukromého samozřejmě v případě obyvatel, pracovního v případě jejich asistentů. Vedoucí má dost velký podíl na tom, jaká atmosféra
v Domově Betlém panuje a jaké bude prožívání života jeho obyvatel.
Máš nějaká předsevzetí pro své působení?
Kdybych se měl zmínit o mých předsevzetích, tak pro mne je docela důležité, aby
na Betlémě, který slouží jako domov, má to
i v názvu, byla domácká pohodová atmosféra, která by panovala nejenom mezi obyvateli, ale i mezi personálem, který tady pracuje.
Aby se problémy, které zde vzniknou, nešířily, ale řešily a pokud možno co nejklidněji.
To ovlivnění atmosféry, i když samozřejmě
na to nemám výhradní vliv, považuji za důležitou věc. Co se týče mne osobně, tak já
cítím v této práci, ale i v každé jiné práci, že
je součástí života, za který se budeme jednou zodpovídat. Jednak člověk sám může po
čase hodnotit, co udělal špatně nebo dobře,
ale i před Bohem má člověk zodpovědnost.
Středisko BETLÉM
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Pro věřící lidi je tento aspekt velice důležitý
a pro mne určitě také.

správně rozpoznat a vhodně na ně reagovat,
treit se.

Jak se ve funkci po 3 měsících cítíš?

Co ti jako vedoucímu DB dělá radost?

Ze začátku jsem se cítil jako hozený do vody.
I když jsem znal všechny obyvatele, protože
jsem jezdil na Betlém často, dlouhou dobu
jsem zde pracoval jako asistent, ale přeci jenom se hodně věcí změnilo. I pracovníci jsou
jiní a tak pro mne bylo obtížné se najednou
zorientovat v tolika různých lidech a vztazích.
Člověk může nevědomky nadělat nějakou škodu a z toho jsem měl obavy, abych nezasahoval
klientům či pracovníkům do záležitostí, o kterých nemám dostatečnou znalost. V současné
době cítím pevnější půdu pod nohama, než ze
začátku. Tento proces však probíhá dál a nemyslím si, že bude brzy u konce, ani jestli se
dá vůbec o nějakém konci mluvit, protože je to
proces živý, trvalý. Stále je to o umění naslouchat a reagovat na věci správně, pokud možno
i s modlitbou, kterou vnímám jako velmi důležitou.

Pro mě je takovou drobnou, ale trvalou radostí, když si můžu s obyvateli promluvit
a můžu se zúčastnit nějaké přímé práce pro klienta. Už v době, kdy jsem zde pracoval jako pečovatel, což bylo v letech 1991-1999 jsem si
uvědomil dvě věci. Za prvé, že lidé s tělesným
postižením mají život o hodně těžší, a že zdaleka nepovažují některé věci za normální, tak
jako je považujeme my, protože oni je dosahují
jen s velkými obtížemi. Za druhé jsem si uvědomil, že s těmito lidmi můžu být kamarád, tak
jako s ostatními lidmi. A někdy je to navázané
přátelství pevnější a trvalejší, a tito lidé si jej
váží mnohem víc, než lidé zdraví. Tato radost
mě posilovala v uplynulých 20ti letech a posiluje mne i nyní.
Jsem vděčný za betlémské pracovníky, kteří
zde nyní pracují. Člověk na to nepřijde hned,
že do své práce vkládají sami sebe. Není to pro
ně jenom nějaká obyčejná práce, jako když člověk pracuje u pásu, přijde domů a zapomene.
Často se stává, že pracovníci myslí na obyvatele a zařídí jím různé věci ve svém volném
čase. Pracovníci se s obyvateli baví stejným
způsobem, jako by se bavili se svými přáteli,
kolegy a podobně. Z toho mám velice dobrý
pocit. I když přicházejí různé pracovní neshody, naprostá většina pracovníků má přístup
k obyvatelům velmi neformální, osobní.

Co je na práci vedoucího DB nejtěžší?
Každý člověk má jiné dispozice a pro někoho
je obtížné, co jinému jde snadno. Někomu je
přirozené určovat rytmus života obyvatel, je
přirozený vedoucí. Já si o sobě nemyslím, že
bych přirozeně tíhl k vedení lidí, tak proto je
vedení lidí pro mne těžké. Bylo pro mne těžké
začít mluvit před fórem lidí, kteří naslouchají,
například na setkání komunity. Líp se mi mluví
s lidmi, o kterých vím, že mají dobrou vůli, jsou
aktivní, ale to se nedá předpokládat u všech.
Tak to je pro mne určitá bariéra, kterou musím
občas překonat. A ne vždy se to musí podařit.
Dost náročnou činností je poskytování odlehčovací služby novým zájemcům, častokrát
to vyplyne z jejich okamžité potřeby o umístění, jsou v určitém stresu a není dostatek času
na vzájemné poznávání. Lidé mají rozličné potřeby, požadavky a očekávání, které je potřeba
6
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Co mají obyvatelé rádi?
Obyvatelé mají, myslím, rádi různé akce.
V létě jsme navštívili zámek v Buchlovicích, dále muzeum a přírodní oblast na Pohansku. Na podzim jsme byli v Masarykově
muzeu v Hodoníně, v pivovaru a na procházce
v Moravském Žižkově, už dvakrát jsme navštívili solnou jeskyni v Kobylí. Pořádáme také
programy přímo v Domově Betlém, například
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koncert vážné hudby nebo cestopisné přednášky s promítáním fotograií. Na
zimní období plánujeme převážně kulturní aktivity, návštěvy divadel, koncertů.
Pojedeme do Hvězdárny a planetária v Brně na představení Buňka!Buňka!Buňka!
Tyto aktivity jsou příjemným vybočením ze stereotypu života, změní prostředí.
Obyvatelé jsou jimi obohaceni a svědčí to o tom, že se ke svému životu staví aktivně, že mají zájem o bohatší život. Navíc mají po celou dobu průběhu akce svého
pečovatele jen pro sebe.
Jsi z něčeho smutný?
Stává se mě docela často, že nestíhám, mám spoustu věcí a rozhovorů, které
bych chtěl udělat, ale nemám na to kapacitu. Možná, že na to nemám ani dispozice. Ne všechno jde tak, jak bych si sám u sebe představoval, ale takový ten
základní pocit, to rozhodně smutek není.
Životnost Tvých předchůdců ve vedení byla přibližně 2 roky. Upřímně: vydržíš
déle?
Je to určitě dobrá otázka, sám jsem si ji kladl, když jsem se rozhodoval. Nevím
ani nemám jasnou představu či plán, termín. Rád bych tady byl tak dlouho, dokud
má práce bude mít význam pro komunitu. Jako pečovatel jsem zde pracoval 7 let,
ale pak jsem se cítil vyčerpaný, musel jsem práci změnit. Snažím se odpočívat
průběžně, abych předešel vyhoření. Délka mého působení, to je rovnice o hodně
neznámých.
Co bys popřál čtenářům BH?
Čtenářům Betlémské hvězdy bych chtěl moc popřát, aby si přečetli kousek Božího slova, které je úžasné a zůstává pro mne osobně zdrojem nejen myšlenek,
ale vůbec i zdrojem optimismu, radosti a pokoje. Nemám na mysli žádnou konkrétní část bible. Každého člověka osloví Bible jinak, záleží také na konkrétní situaci. Stojí za to Bibli číst a přemýšlet o ní a brát ji vážně.
Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další spolupráci.
Na závěr přidáváme radostné informace: Lenka Otýpková se stala novopečenou
maminkou 15. října, kdy se jí narodil syn Martin a zcela čerstvá maminka je už
i Zlata Čajanová, která 16. listopadu porodila holčičku Theodoru. No a v polovině
prosince očekává narození již druhého potomka také náš ekonom a vedoucí Domova Arkénie Tomáš Vostřák. Rodičům upřímně blahopřejeme a pro děti vyprošujeme
Boží požehnání a lásku.
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Pomoc má mnoho tváří
Slogan, který si Diakonie vybrala jako své
moto, se naplňuje nejen v práci jednotlivých
středisek Diakonie, ale vidíme jej i ve formách
podpory a pomoci, které se nám dostává. Naši
přátelé a dárci jsou skutečně velmi kreativní
a dokážou pomáhat hned několikrát a různými
způsoby.
Třeba 4 pracovníci České pojišťovny zorganizovali v sídle centrály České pojišťovny v Praze
„Moravskou snídani pro BETLÉM“. Ráno se oblékli do moravských krojů, napekli moravské
koláče, připravili škvarky, moravské uzené,
klobásy a další dobroty a nabízeli je ostatním
zaměstnancům. Cenu za snídani si určil každý
nakupující sám jako dobrovolný příspěvek do
připravené kasičky s logem BETLÉMA. O speciality byl velký zájem, všichni si pochutnávali
a tak se kasička pěkně zaplnila.
To ale nebylo zdaleka všechno. Ve čtvrtek
2. října se celkem 37 zaměstnanců České pojišťovny z různých koutů republiky sjelo přímo
k nám do BETLÉMA, aby se jako dobrovolníci
zapojili do celé řady činností a prací, na které
nám nezbývá čas.
Vytvořili 3 pracovní týmy, které pracovaly na
různých místech a úkolech. Nejmenší skupinka co do počtu lidí zůstala v Domově Betlém
a pracovala na úklidu a úpravách v lesoparku
a areálu domova. Druhá skupinka pracovníků
se proměnila v natěrače a odjela do Morkůvek,
kde natřeli plot u Domova Narnie. Nejpočetnější skupina čítající 26 lidí pracovala na úklidu novostavby Mirandie v Brumovicích. Práce
se tam našlo hodně: umýt všechny koupelny,
okna, dveře, dřevěné obklady stěn na chodbách a samozřejmě také veškeré podlahy. Práce šla všem pěkně od ruky a brzy bylo patrno,
že zadané úkoly budou splněny. Okna, parkety i obklady koupelen Mirandie byly vyleštěny a zářily novotou, brána i plot v Domově
Narnie se dočkaly pěkného nového nátěru,
Středisko BETLÉM
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v areálu na Betlémě bylo uklizeno a tyčil se nový kompostér. Dva
odvážní dobrovolníci dokonce
vzali na procházku městem dva
klienty Domova Betlém a odpoledne se jim věnovali.

Na závěr společného dne nám
při loučení zástupci České pojišťovny předali inanční dar ve výši
26 621 Kč. Jednalo se o výtěžek
Moravské snídaně pro BETLÉM,
který byl použit na inancování rekonstrukce a modernizace
kuchyně v Domově Narnie. Jak
je vidno, i v Praze umí připravit
dobrou moravskou snídani a navíc na Moravě udělat kus pořádné a skvělé práce.
Všem zúčastněným patří náš dík a vděčnost.

Pobyt dětí
v lázních očima
fundraisera
Děti z Domova Narnie v Morkůvkách jezdí jednou za rok
do termálních lázní a letos si
pozvali jako fyzickou podporu mne, Honzu Gavlíka. Před
18 lety jsem nějakou dobu
pečovatele v Domově Narnie
dělal, ale od té doby jsem se
angažoval na BETLÉMĚ jako
stavař, technik a nyní již 7 let jako fundraiser. Nabídka lákavé změny mne zaujala, a tak jsem vyměnil kancelář a domácí pohodlí za pět dnů v neznámu. Rád se
s vámi podělím o tento nevšední zážitek.
Vyrazili jsme v neděli 18. května odpoledne z Morkůvek. Celkem 15 lidí ve dvou
autech - 8 dospělých a 7 dětí. Obě auta přetékala kufry, invalidními vozíky a různými pomůckami do vody. Ze všech přítomných byla cítit cestovatelská horečka.
Výpravu jsem měl dovézt až do Velkého Mederu, což se mi při studování mapy na
monitoru počítače nezdálo nijak složité: najet na D2, v Bratislavě přejet 2x Dunaj
a pak odbočit na Komárno. Leč
můj obvyklý nedělní myšlenkový útlum způsobil, že jsme
přejeli Dunaj jenom jednou
a pak se nám ztratil i s celou
Bratislavou. Krátce nato se před
námi objevilo Rakousko. Děti
byly nadšené z obrovských větrných elektráren a kolegyně
z čistých veřejných toalet,
u kterých jsme zastavili, abychom se doptali na cestu zpět.
Není tak jednoduché se na dálnici otočit a jet zpět. Ani chytrý
telefon se nechytal. Naštěstí po
dalších 2 km nám návrat umožnil kruhový objezd nad dálnicí, což jsem v ČR ještě neviděl. Zakrátko jsme pak nalezli správnou cestu, přejeli ještě jednou Dunaj
a zanedlouho zdárně dorazili do Velkého Mederu, apartmánu manželů Szabových,
našemu domovu pro dalších 5 dnů.
Vyskákali jsme z aut, vyložili vozíky, do nich usadili děti, hledali zavazadla svoje
a dítěte, které nám bylo přiděleno jako spolubydlící. Svojí velikostí mne zavaza-
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dlo Tomáše překvapilo, tak jako mnoho dalších
věcí. Na rozdíl od ostatních jsem nic nevěděl.
I mentálně postižené děti v tu chvíli věděly, co
je čeká. Alespoň jsem z nich měl ten pocit. Tomáš, můj spolubydlící, byl naprosto v pohodě.
Hned se cítil jako doma. I mne bral jako parťáka odjakživa. Ukázal mi svou trubku, lopatku a svaly. Zbytek nechal na mne, takže jsem
rozložil všechna trička, slipy, mikiny, tepláky,
ponožky, ručníky a župan na volnou postel, do
skříňky uložil hygienické potřeby, abych měl
přehled o jeho věcech. Tento přehled jsem
ztratil již druhý den ráno, protože jsme se oba
stěhovali do jiného pokoje.
Trochu mne překvapilo, že ráno mezi snídaní
a odchodem do lázní utekly dvě a půl hodiny.
Mezi mojí snídaní doma a odchodem do práce
většinou uplyne asi tak čtvrthodina. Některé
děti totiž jídlo vychutnávají klidně hodinu.
Jiné zase potřebují ráno hygienu celého těla
a různé ošetřování. Jiné potřebují zničehonic
nové oblečení kvůli „nehodě“, i když těsně
před tím seděly dlouho na toaletě.
Když se nám podařilo konečně vyrazit směr
lázně, čekala nás asi 20 minutová procházka
v plné polní. Do bazénu jsme šli po 11té hodině. Zdravý jedinec natáhne plavky a za
pár vteřin se hroší v termální vodě. Ne tak já
a Martin. Krásný 14.-ti letý kluk, mentálně batole, nechodí a nosí pleny. Cesta do vody tudíž
vede z vozíku na lehátko, kde dáme plavací
pleny a plavky, zpátky na vozík do županu, pak
jdeme k vodě. Tam ho opět vezmu do náruče
a pomalu spouštím do plavacího kruhu, který drží kolegyně. Cesta z vody je náročnější
o to, že musíme vozík vystlat podložkou, ručníkem a županem tak, aby se vozík nepromáčel
a Martin osušil. Poté jedeme od vody k našemu
místu, kde opět měníme pleny, mokré za suché
obyčejné, oblékáme Martina, aby se nenachladil. Celkem 6 x beru Martina do náručí během
půlhodiny, obdobně je to s dalšími dětmi. Do
vody jdeme všichni 3x za den. Začínám chápat,
proč kolegyně potřebovaly fyzickou podporu...
12
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Ovšem voda, ta je prima. Hřeje, nadnáší, dá se s ní hezky cákat nebo se jen tak
převalovat. Prohřívá spastické svalstvo, uvolňuje celé tělo. Zdenička, narnijská
masérka, cítí na dětech pozitivní změny hned po prvním dnu koupání.
Všude přítomní důchodci obsadili rozmanité trysky, někteří dokonce brblají:
„Proč tyhle děti tahají do lázní?“. Naproti tomu jedna moc milá paní nám sama od
sebe kupuje zmrzlinu. Někdo z její širší rodiny má dítě s postižením a chce udělat
radost nejen dětem, ale i nám, protože jsme se s dětmi vypravili do lázní. „ My Vás
pozorujeme a obdivujeme“, dozvídáme se od ní.
Dny pobytu uplynou jako voda, jsme vděční za nádherné počasí po celou dobu.
Pokud by bylo zima a deštivo, mnohem hůř bychom dětem zajišťovali suché oblečení a teplo mimo bazén. Museli bychom využívat vnitřní bazén, kde však je těžký
vlhký vzduch. Takhle jsme trávili celou dobu buď ve vyhřátém venkovním bazénu,
nebo venku na čerstvém vzduchu ve stínu habrů a bříz nebo na pohostinných
zahrádkách.
Balím Tomášovi jeho trubku, uvědomuji si, že mi po něm bude smutno. Tolikrát
jsme se spolu zasmáli, když jsme dělali různé hlouposti ve vodě nebo na pokoji, když mi dovolil zatroubit na jeho trubku, nebo jak si do mého pěkného trička
vmžiku otřel pusu od zubní pasty, jak byl celý den ve vodě ve slipech a ne v plavkách, jak jsem si celou dobu myslel, anebo jak chodil přes den v pyžamu, které
vypadalo jako tepláky...
Cesta domů v pátek utekla velmi rychle, bez jediného bloudění. Děti se cestou
těšily na rodiče, rodiče zanedlouho šťastně objímali své navrátivší se potomky.
Cítil jsem se také šťastně, odpočatě od běžné práce, od kanceláře. Sobotu jsem
téměř celou prospal, v neděli mne začalo bolet ucho a od pondělí jsem bral dvoje
antibiotika. Dobral jsem je další neděli, takže v pondělí bych mohl opět vyrazit
s dětmi Narnie. Diář je však nemilosrdný: čeká na mne schůze správní rady, první
setkání strategického plánování a další úkoly v kanceláři. Tak snad někdy příště.
Lázně dětem prospívají a prožívají je s velkým nadšením, je bezvadné být u toho.
Děkuji pracovnicím Domova Narnie i speciální školy za jejich pěknou spolupráci a nasazení během náročného pobytu (a taky za jejich trpělivost se mnou),
manželům Szabovým za velmi přátelské jednání a vstřícnou cenu za ubytování.
Pracovníkům lázní ve Velkém Mederu děkujeme za skvělý přístup k naší výpravě,
zapůjčení lehátek zdarma a poskytnutí slevy na vstupném.

Středisko BETLÉM
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Jirka o svém pobytu na Betlémě

Letní prázdniny v Narnii

Jmenuji se Jiří Vasiliadis a pocházím z Krnova na Bruntálsku. Tady na Betlémě jsem jako host na odlehčovací službě již potřetí. A Proč jsem si vybral právě
Domov Betlém? Nejen proto, že patřím do stejné církve - jsem pokřtěn u církve
Českobratrské evangelické, ale hlavně proto, že se tady cítím dobře. Mohl jsem
být u nás v Krnově v jednom zařízení, ale tady to již znám, lidé jsou tu pohostinní
a velmi příjemní, je to opravdu komfort.

Stejně jako každý rok i letos se Domov Narnie v srpnu na 2 týdny uzavřel pro děti i zaměstnance. Děti si užívaly společné chvíle
s rodiči a sourozenci a pracovníci zase zaslouženou dovolenou. Domov Narnie se ale letos
obvyklého klidu a ticha nedočkal. Pečovatele
nahradili zedníci, instalatéři a další řemeslníci
a místo dětského smíchu byly slyšet sbíječky,
vrtačky a podobné nářadí. Pracovalo se na několika místech a to především díky celé řadě
štědrých dárců.

Vím, o čem mluvím. Strávil jsem dva roky v ústavním zařízení, kde ze všeho
nejlepší bylo asi jen to jídlo, jinak ta péče spíš nebyla, než byla. Během dne nám
provedli základní hygienu, jednou za čas dali napít a najíst, a to bylo tak vše. Když
za vámi dojde rehabilitační pracovník na půl hodiny a během té doby se podívá
třikrát na hodinky a spěchá, aby měl tu práci už odbytou, tak to není dobré. Tady
cítím, že se to stát nemůže. Této organizaci jde především o klienta, pracovníci
jsou ochotní přetáhnout svoji pracovní dobu a nebudou se dívat na hodinky. Vím,
že tu o mě bude dobře postaráno a to jak po stránce fyzické, tak i po stránce duševní a duchovní - a nejen o mě, ale i o další z vozíčkářů, kteří zde jsou nebo se
sem v budoucnu dostanou. S pracovníky se dá vše individuálně domluvit, vychází
mi vždy vstříc.
Pořádají se zde různé výlety - při mém posledním pobytu jsem mohl navštívit
zámek v Buchlovicích, což se mi moc líbilo, protože na zámku jsem ještě nikdy
nebyl. V aktivizačních dílnách jsem se mohl dívat, jak se vyrábí svíčky a jednu
jsem si dokonce zhotovil. Líbí se mi, že obyvatelé mohou navštěvovat arteterapii
- prostě nezahálí. Můžu tady chodit na masáže, mám rád perličkovou masáž na
nohy a masáž krku. Je tady krásná rozlehlá terasa a park, Betlém je klidné místo
a je tu úžasné ticho. Doma na
bytě mám okna do rušnější ulice a to je velký rozdíl, proto si
to tady tak užívám. Nikdy se mi
nestalo, že by za mnou pracovníci nepřišli, chodili se mě ptát,
jestli něco nepotřebuji. Sledoval jsem jejich namáhavou práci
a skláním se před nimi. Domov
Betlém naplnil cíl mého pobytu
zcela. Děkuji vedoucímu za to,
že jsem si jej mohl o dva dny
prodloužit a určitě tady - pokud
mi to inanční situace dovolí nejsem naposledy.
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Rekonstrukce koupelny
Již v roce 2013 jsme zpracovali projekt rekonstrukce koupelny v přízemí, která potřebovala změnit dispoziční řešení a vyměnit
sanitární techniku. Část potřebných inančních
prostředků jsme získali od Siemens, s.r.o. odštěpného závodu Turbo Machinery Brno a zbývající prostředky nám ve svém grantovém řízení přidělily Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice.
A protože bez funkční koupelny si nedokážeme chod domova vůbec představit, byla celá
akce naplánována právě na dobu, kdy jsou děti
v létě se svými rodiči. Nejdříve bylo třeba vybourat staré vybavení, provést opravy instalací
a následně instalovat vybavení nové a ve inále obložit stěny krásnými barevnými kachlíky.
Pod rukama šikovných řemeslníků koupelna
rozkvetla do oranžova, je krásně veselá a příjemná. Důležitá je ale především její funkčnost
a i zde se podařilo dosáhnout významných pozitivních změn. Koupelna je díky menší vaně
a novému uspořádání prostornější a umožňuje
lepší manipulaci s mobilním zvedákem, který
může zajet až pod vanu a tím usnadňuje a zpříjemňuje manipulaci s dětmi při koupání. Nově
usazené umyvadlo zase usnadní lepší přístup
dětem na vozíčku.

Středisko BETLÉM
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Výměna oken
V loňském roce se nám podařilo vyměnit alespoň část oken v domově a to díky
výtěžku beneičního koncertu v Hrušovanech, jehož výnos ještě zdvojnásobila
Nadace Divoké husy. Tehdy byla vyměněna okna v rohových pokojích, kde nám
následná zima ukázala, že se mikroklima v pokojích mnohem zlepšilo a došlo
rovněž k úspoře energie. Proto jsme se rozhodli v letošním roce výměnu oken
v Narnii dokončit a dosáhnout tak zlepšení podmínek i ve zbývajících prostorách.
Celá výměna stála nemalé inanční prostředky, na které nám přispěla celá řada
drobných dárců. Nová plastová okna mají zabudovaný bezpečnostní zámek tak,
aby si je děti samy nemohly otevřít a tím mohlo dojít k odstranění mříží na oknech
v 1. patře a zůstala přitom zachována bezpečnost dětí i možnost únikových cest.
Rekonstrukce kuchyně

Prosinec 2014
vou kuchyni a jsme opravdu moc
a moc rádi. Poděkování patří také
všem pracovníkům, kteří po návratu z dovolené pomáhali s úklidem
po rekonstrukcích nad rámec svých
povinností a MVDr. Walterové, která nám zdarma poskytla podporu
a konzultace při promýšlení nové
kuchyně s ohledem na hygienické
normy a požadavky.

Naše srdečné poděkování patří všem, kteří nám rozsáhlé rekonstrukce umožnili:

Dar

Třetí a časově i logisticky nejnáročnější rekonstrukcí v Narnii o letošních prázdninách byla rekonstrukce kuchyně, kterou jsme již delší dobu vnímali jako potřebnou, ale především z inančních důvodů jsme její realizaci ještě odkládali. Dosluhovala část spotřebičů a uspořádání kuchyně nebylo po 20 letech již vyhovující.
Ale někdy se dají věci do pohybu i bez našeho přičinění a k naší velké radosti.
Naše dlouholetá spolupracovnice a kamarádka, která nyní pracuje pro Nadační
fond Emil, potkala štědrého dárce, který chtěl darovat kuchyňskou linku. A protože věděla o naší potřebě, vše se to spojilo a my jsme během týdne naplánovali
novou kuchyni. Potom bylo třeba vše vystěhovat, odstranit starou kuchyňskou
linku (která z velké části našla uplatnění ve volnočasových dílnách) a kuchyně se
proměnila ve staveniště. Z ekonomických důvodů, jsme odstranili bojler a zavedli
přívod teplé vody ze sklepa. Práce pokračovaly úpravami rozvodů vody, odpadů,
elektřiny i plynu, souběžně došlo k výměně okna. Po té už se kuchyně začala proměňovat do krásy, nejdříve se objevily nové obklady a posléze i nová praktická
podlaha. Následně byla namontována nová kuchyňská linka, instalovány nové
spotřebiče, a také na míru vyrobená digestoř, provedeny potřebné revize a kuchařky už se nemohly dočkat, až se v nové kuchyni zabydlí. Abychom mohli kuchyni
zrekonstruovat skutečně dle našich potřeb a především účelně
a zároveň vybavit novými spotřebiči, bylo třeba zajistit inancování takto vzniklých, neplánovaných nákladů. Nakonec se vše
podařilo a náklady byly pokryty
z části výtěžku „ERA pomáhá regionům“, z veřejné sbírky „Dar
s velkým D“ a z daru, který nám
přivezli pracovníci (dobrovolníci)
z České pojišťovny. Díky všem
těmto dárcům máme krásnou no16
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Volnočasové dílny v
Morkůvkách
Od května letošního roku se jeden malý domek v Morkůvkách stal důležitým místem pro
všechny naše domovy a jejich uživatele. Nabízí své prostory k setkávání a společné aktivizaci uživatelů služeb střediska BETLÉM, je však
otevřen i širší veřejnosti. Svým charakterem
naplňují tyto dílny jednu ze zákonem stanovených základních činností při poskytování sociální služby: výchovné a vzdělávací činnosti
jsou spojeny právě s činnostmi aktivizačními.
Nelze je opomíjet, protože mají pro uživatele
služeb velký význam. Tak jako každý člověk
odchází ráno do svého zaměstnání nebo do
školy, odcházejí někteří uživatelé našich služeb do dílen a jejich režim dne je tak velmi podobný tomu, který je běžný u jejich vrstevníků. Navíc každý z nás potřebuje občas změnit
prostředí, poznat nové lidi a získat zkušenosti,
rozvíjet přátelství - i tohle mohou naše dílny
zprostředkovat.
V současné době dílny nabízejí svým návštěvníkům několik různých činností. Velmi
oblíbenou je výroba svíček různých tvarů,
barev a vůní. Každá svíčka je originál, neboť
je výsledkem fantazie a kreativity svého tvůrce, on volí tvar, velikost a barvu. Mnohdy mne
samotnou uživatelé překvapí výběrem k sobě
krásně ladících barevných plátů, které po zalití
voskem vykouzlí nádherné přechody a svíčka
získá kabát hodný obdivu.
V textilní dílně je kromě jiného k dispozici
tkalcovský stav, na němž mohou uživatelé tkát
celou řadu výrobků od šály, přes tašky, dečky
až po koberce. Jelikož je zima za dveřmi, začali jsme s tkaním šály a věříme, že nového
majitele bude hřát a přinese mu potěšení. Své
výtvarné umění a kreativitu mohou uživatelé
v textilní dílně uplatnit také při potisku tašek,
nebo výrobě polštářů. Doménou mužů je především dřevodílna, v níž opracovávají dřevo:
18
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řežou, hoblují, brousí a vrtají - chystají potřebné segmenty k výrobě ptačích budek a krmítek.
Velkou novinkou (o kterou je také velký zájem) je v tomto roce výroba mýdel a to rovnou
několika druhů. Jednak je to kastilské mýdlo
vyráběné za studena z čistě přírodních materiálů a s příměsí skořice. Hmota se nejdříve
pomele na masovém strojku, dobře promíchá
a poté zastudena lisuje do požadovaného tvaru ve speciální formě. Zbývající druhy mýdel
- s kozím mlékem, nebo bambuckým máslem,
dále mýdla transparentní s různými vzory a
v mnoha pestrých barvách, dětská mýdla rozličných tvarů, se vyrábí jinou metodou. Mýdlovou hmotu uživatelé nejdříve strouhají na
jemné kousky, a ty jsou poté rozpouštěny v mikrovlnné troubě a odlévány do forem. Před
nalitím do formy lze všechny druhy mýdel
dobarvit, ozdobit sušenými květy a provonět
přírodními silicemi. Někteří z uživatelů berou
tento úkol nadmíru zodpovědně a několikrát
si ověří, zda mají v hrsti dostatečné množství
sušených květů (ani málo, ani příliš) a velmi
opatrně přidávají silice. Je radost pohledět
na práci jednotlivých uživatelů a na vznikající výrobky. V dílnách se snažíme rovněž zpracovávat starý papír ze skartovaček, z nichž po
namočení, rozmixování a slisování vzniknou
brikety na topení (samozřejmě musí ještě vyschnout).
Těší mne, když se mi uživatelé s upřímnou
radostí a v dobrém smyslu chlubí, co nového
v dílnách tvořili a když mi sdělují, že se opět
na jejich návštěvu těší a připravují. Největší radost všem uživatelům ale udělá, když si jejich
výrobek někdo koupí. Celý sortiment výrobků
z dílen lze zakoupit v Krámku přímo v areálu
Domova Betlém v Kloboukách, nebo na různých jarmarcích a nyní především adventních
a vánočních akcích v regionu Kloboucka. Do
budoucna také připravujeme spuštění vlastního e-shopu.
Na závěr pár slov od těch, kteří dílny navštěvují:
Středisko BETLÉM
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„Dílny jsou báječná věc. Těším
se, až tam budu pracovat se dřevem. Kromě tkaní a řezání dřeva jsem v dílnách už vyzkoušel
všechno. Rád bych dílny navštěvoval i nadále, protože se mi líbí,
že tak změním prostředí - a to
potřebuji“. (Jindřich Stania)
„V dílnách jsem byla již několikrát a líbilo se mi tam. Zkoušela
jsem vyrábět různé svíčky - lámala jsem pláty a vkládala je do formy. Vše se potom zalilo voskem“.
(Magda Kalvodová)
„Moc se mi tam líbí. Asi třikrát jsem vyráběla svíčky a bylo to perfektní, moc mě
to bavilo. Volím, jaké barevné pláty dát dohromady a vždy mám radost z hotového
výrobku. U výroby mýdel mi to šlo pomaleji - než se mýdlová hmota nastrouhá, tak
to trvá delší dobu. Do rozpuštěné hmoty jsme pak sypali sušené květy a provoněli ji
silicemi podle našeho výběru“. (Magda Nováková)

Prosinec 2014

Tradiční společenský večer střediska
BETLÉM
Pravidelně vás na tomto místě informujeme o výsledku a
průběhu společenského večera s dobročinnou aukcí, který
pořádáme již 14 let. V letošním roce je výtěžek večera již
potřetí určen k inancování naší spoluúčasti na Vybudování
objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Jihomoravského
kraje a senátor Ing. Stanislav Juránek, v průběhu večera
vystoupí kapela Terebint a mezi exponáty je láhev Chardonnay, výběr z hroznů 2005 z Vinařství Josef Valihrach z
Krumvíře na Břeclavsku, které bylo vyhlášeno absolutně
nejlepším Chardonnay na prestižní mezinárodní soutěži vín
Chardonnay du Monde, která ve Francii každoročně hodnotí
světová vína této proslulé odrůdy. V letošním roce se společenský večer bude konat až v poslední listopadovou sobotu
a bohužel uzávěrka naší Betlémské hvězdy proběhla ještě
před tímto datem.

„Ráda v dílnách vyrábím svíčky. Nedávno jsem vytvořila jednu pro svoji sestřenici jako dárek k narozeninám. Jelikož nemohu pracovat rukama, tak mi pracovníci
vše uzpůsobí tak, abych mohla pracovat nohou - zkoušela jsem třeba lámat pláty
z vosku a šlo to. Výroba mýdel se mi také moc líbila a ráda bych do dílen jezdila i
v budoucnu“. (Marie Blažková)

O výsledku se ale určitě dozvíte na našich webových stránkách. Tímto se velice omlouváme a zároveň děkujeme partnerům společenského večera za jejich
podporu:
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Narnie má vítěze
Tomáše H. z Domova Narnie a jeho obrázky
ale také jeho různé průpovídky jsme vám představili již v loňském vydání Betlémské hvězdy.
Na základě tehdejšího článku vznikla spolupráce s Fotbalovou asociací ČR, pro kterou
kreslil Tomášek obrázky do učebnice fotbalu. A
protože Tomovi obrázky jsou opravdu moc hezké, jeho paní učitelka ho přihlásila do soutěže
„Malujeme bez hranic“ pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami Jihomoravského kraje a partnerské školy Bodelschwingschule ze
Stuttgartu. Organizátorem akce je MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy, Brno, Ibsenova 1, která vzdělává žáky se zdravotním postižením. Výstava „Malujeme bez hranic“ lidem
představuje bohatý kreativní svět žáků, který
nezná hranic, který poskytuje šanci poznání i
inspiraci nejen jim samým.
Téma letošního 2. ročníku soutěže bylo „Plody země“ a Tomášek nakreslil dva obrázky na
toto téma. Že rozhodnutí paní učitelky bylo
více než správné, svědčí fakt, že Tom obsadil
1. místo a stal se vítězem soutěže. Obrovskou
radost s ním sdílela celá Základní škola a Praktická škola Hustopeče, kterou v této soutěži
reprezentoval, ale také my všichni z BETLÉMA,
neboť Tomášek je uživatelem našich služeb.
Srdečně mu gratulujeme a těšíme se na další
jeho dílka a úspěchy.
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Zpravodaj Betlémská hvězda vychází díky inanční
podpoře uvedených subjektů

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

Vnější vztahy a fundraising

Ekonomický úsek

Petr Hejl, DiS.
tel., fax, zázn.:
519 419 848
mobil: 777 936 580
reditel@betlem.org

Bc. Jana Lexová
tel.: 519 419 977
mobil: 777 936 576
info@betlem.org

Tomáš Vostřák
tel.: 519 420 656
mobil: 774 936 575
uctarna@betlem.org

JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ

DOMOV BETLÉM

DOMOV NARNIE

DOMOV ARKÉNIE

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

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

691 11 Brumovice 334
vedoucí
Tomáš Vostřák
tel.: 519 324 653
mobil: 777 936 577
arkenie@betlem.org

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

Graické zpracování a sazba

www.novareklama.cz

