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Projekt Vybudování nového 
Domova Betlém v Kloboukách u Brna

Proč nový domov?
Za bezmála 30 let služby Diakonie ČCE 

- střediska BETLÉM jsme si ověřili, že malé 
pobytové služby pro lidi s  těžkým těles-
ným postižením jsou ta nejlepší a oprav-
du humánní alternativa k velkokapacit-
ním zařízením pro lidi s postižením. Prvním 
takovým „rodinným“ zařízením v  České 
republice byl náš Domov Betlém v Klobou-
kách u Brna, který jsme s pomocí Boží ote-
vřeli 8. prosince 1990. Tuto sociální služ-
bu, určenou zejména pro osoby s těžkým 
tělesným postižením dosud poskytujeme 
v prvorepublikové vile postavené notářem 
Ludvíkem Odstrčilem v roce 1929. Potřeb-
ná rekonstrukce budovy proběhla na kon-
ci 80. let a nyní už její velikost ani dispo-
zice potřebám našich klientů dlouhodobě 
nestačí a nesplňují ani trendy a požadav-
ky současných nároků na moderní a kva-
litní sociální služby:
•	nedostatečná kapacita (z 10 lůžek jsou 2 umístěna v menším domku u vjezdu

 do areálu bez plně odpovídajícího hygienického zázemí),
•	úzké chodby, kde si dva lidé na vozíku nevyhnou,
•	v objektu je jen jedna větší místnost, která slouží jako jídelna, obývací pokoj

 i společenská místnost,
•	některé pokoje jsou dvojlůžkové, 
•	chybí samostatný pokoj pro poskytování odlehčovací služby,
• prádelna je umístěna mimo hlavní objekt - složité přesuny prádla,

NEJSOU VÁM LHOSTEJNÍ LIDÉ S MENTÁLNÍM, ČI TĚLESNÝM POSTIŽENÍM? 
CHTĚLI BYSTE VYZKOUŠET ZAJÍMAVOU A SMYSLUPLNOU PRÁCI? 
PŘIJĎTE MEZI NÁS!

Domov Narnie v Morkůvkách hledá pracovníky přímé péče k dětem s těžkým 
mentálním a kombinovaným postižením. Nástup ihned, nebo po dohodě. 
Kontaktní osoba: Veronika Prantlová, prantlova@betlem.org, 736  603  495

Chráněné bydlení Mirandie a Arkénie v Brumovicích přijmou pracovníky 
přímé péče k dospělým osobám s mentálním postižením. Nástup ihned, 
nebo po dohodě. 
Kontaktní osoba: Lenka Otýpková, otypkova@betlem.org, 774 936 575

Sociálně terapeutické centrum Radost v Brumovicích přijme do pracovního 
poměru Sociálně aktivizačního terapeuta osob s mentálním postižením 
a autismem. Požadujeme kvalifikaci sociálního pracovníka – min. VOŠ 
v sociální práci a příbuzných oborech. Nástup ihned, nebo po dohodě. 
Kontaktní osoba: Mgr. Zlata Čajanová, cajanova@betlem.org, 739 221 390

HLEDÁME
posily do týmu
žeň je mnohá, dělníků málo

Více informací o jednotlivých pozicích na našem webu www.betlem.org
Středisko BETLÉM

Prosinec 2018

3



Dalším přínosem projektu je zvýšení kapacity domova z 10 na 12 lůžek, a zvýše-
ní kapacity odlehčovacích služeb o 2-4 lůžka ve dvou „minigarsonkách“.

Náklady a financování projektu
Projekt „Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna“ je spolufi-

nancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřed-
nictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Konkrétně jsme 
uspěli s žádostí o finanční podporu podanou v rámci výzvy č. 60 IROP s názvem 
„Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI“. Žádost o podporu z Integro-
vaného regionálního operačního programu jsme však mohli podat až po úspěšné 
prezentaci našeho projektu v rámci výzvy č. 5 k předkládání projektových zámě-
rů Statutárního města Brna jako nositele Integrované strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI), která 
byla vyhlášena 16. 2. 2017 ve vazbě na výše uvedenou výzvu IROP.

Projekt byl ze strany ITI Brno podporován již v průběhu podání a hodnocení žá-
dosti, zásadní nevýhodou se však stal finanční limit nákladů ve výši 44.500.000 Kč 
stanovený ze strany ITI Brno pro předmětnou výzvu. Tehdy jsme měli první pro-
počty projektantů, že tento limit překonáme max. o 1 mil. Kč. Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace IROP bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj dne 18. 4. 2018 
ve výši 42.275.000 Kč (což je přesně 95% z nákladového limitu 44,5 mil. Kč).

• ložnice v patře jsou dostupné pouze výtahem, který je však venkovní a není
 vytápěný,
• objekt není plně vybavitelný transportním a zvedacím systémem pro obsluhu

 osob s tělesným postižením,
• rehabilitace a ergoterapie probíhá v místnostech přístupných pouze přes dvůr,
• zázemí pro pracovníky a kancelář vedoucího a sociální pracovnice jsou

 v podobných místnostech.

Tyto zásadní provozní nedostatky nás vedly k rozhodnutí řešit neuspokojivou si-
tuaci vybudováním nového Domova Betlém, v němž budou obyvatelé i hosté na 
odlehčovací službě žít v moderním prostředí a v důstojných podmínkách. To by 
ovšem nebylo možné bez podpory z fondů EU.

Co nový domov poskytne?
Projekt novostavby nového Domova Betlém - navržený architektem Radimem 

Ličkou ze společnosti Dimense ve spolupráci s projekční firmou Atelier 99 - zásad-
ně zvýší kvalitu života obyvatelů nového Domova Betlém a zlepší i pracovní pod-
mínky zaměstnanců. 

Co nabídne?
•	rozdělení do 2 domácností
 – každá pro 6 obyvatel
 – jednolůžkové pokoje
•	2 minigarsonky

 (pro odlehčovací službu)
 – s vlastní koupelnou
 – s přistýlkou pro případný 

  doprovod
•	oddělené klidové prostory (ložnice)

 od denních prostor
•	zázemí pro arteterapii
•	zázemí pro rehabilitaci
•	zázemí pro pracovníky
•	kanceláře pro vedení domova
•	prostorné chodby i místnosti

 pro osoby na invalidním vozíku
•	prostorný výtah 
•	stropní zvedací a transportní

 systém
•	dostatek skladovacích prostor

 pro zdravotnický materiál, 
 potraviny atd.
•	prádelnu a další technické prostory
•	výstup do lesoparku ze 3. patra

A to vše v jedné budově.
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Poklepání základního kamene
V neděli 9. září 2018 jsme za účasti široké veřejnosti provedli slavnostní pokle-

pání základního kamene nového Domova Betlém. Modlitbou a požehnáním při-
tom posloužili brněnský senior 
Českobratrské církve evange-
lické Jiří Gruber a farářka klo-
bouckého evangelického sbo-
ru Martina Zuštinová, kteří pak 
kámen poklepali spolu s před-
sedou dozorčí rady Josefem 
Šedivým a ředitelem střediska 
Petrem Hejlem. Program obo-
hatil svým vystoupením pěvec-
ký sbor Izmael a následně si 
mohl základní kámen poklepat 
každý zájemce z řad veřejnos-
ti i z  řad současných obyvatel 
a pracovníků Domova Betlém, 
a zájem o to byl vskutku veliký.

Příjemné odpoledne pokračovalo neformálními rozhovory a milými setkáními 
nad sklenkou vína na Betlémské terase za doprovodu mládežnické cimbálové mu-
ziky Fanynka z Mutěnic.

Po schválení dotace jsme s projektanty intenzivně pracovali na projektové do-
kumentaci pro provedení stavby, a to včetně zapracování několika důležitých 
změn. Po zpracování podrobného rozpočtu podle ceníků roku 2018 jsme zjistili, 
že stanovený nákladový limit překračujeme o cca 8 mil. Kč, což nás trochu vydě-
silo, ale neodradilo.  Koncem srpna jsme tedy vyhlásili výběrové řízení na generál-
ního dodavatele stavby a s důvěrou vyčkávali jeho výsledek. 

19. září 2018 bylo jasno: vítězem výběrového řízení na dodavatele se stala sta-
vební firma KALÁB, s.r.o., a to s cenovou nabídkou o 14% vyšší než byla cena 
rozpočtová (ostatní účastníci přišli s cenou ještě o několik miliónu vyšší). A pod-
le vyjádření expertů můžeme být vůbec rádi, že se nám v tomto období obrov-
ského stavebního boomu vůbec někdo přihlásil a že přitom nejde o zvýšení ceny 
o 20-30%, což je prý dnes běžné. Financování projektu tím ovšem dostalo 
úplně nový rozměr:
    Celkové náklady 56 935 935 Kč
    Dotace IROP 42 275 000 Kč
    Naše finanční spoluúčast 14 660 935 Kč

Ke dni 1. 11. 2018 jsme do přípravy realizace projektu investovali již více než 
3,5 mil. Kč - za nákup pozemku, geodetické zaměření, geologický průzkum, VŘ 
na architekta a projektanty, architektonickou studii, projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení (které již máme) a dokumentaci pro provedení stavby, náklady 
na administraci projektu apod. Z toho by se nám cca 70% mělo do konce roku 
2018 vrátit z dotace IROP. V prvních pěti etapách bude naše finanční spoluúčast 
vždy 5% z částek fakturovaných dle rozpočtu firmou KALÁB. 

Opravdu napínavé to však bude až v poslední etapě od února do června 2020, 
kterou budeme muset průběžně zafinancovat komplet sami a bez dotace. Její 
součástí bude i pořízení veškerého vybavení. 

Více informací o projektu a jeho realizaci můžete najít na www.novybetlem.eu

Tento projekt je spolufinancován EU 
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Radost plná radosti

Naše dílny mají za sebou téměř dva roky 
fungování. Opět nás potkalo mnoho změn. Té 
první si můžete všimnout již v názvu článku. 
Od podzimu nesou dílny nový název Sociál-
ně terapeutické centrum Radost. Na loňském 
Betlémském vánočním setkání vyhlásil ředitel 
střediska Petr Hejl soutěž o název dílen. Teh-
dy se sešlo mnoho různých návrhů – např. 
Valdensie, dílny Pod vinicí a další inspirativní 
nápady. Nakonec vyhrál název, který zrcadlí 
to, co bychom rádi chtěli v našich dílnách mít 
a pěstovat si. Radost z práce, ale také z pro-
stého bytí a možnosti potkávat se s lidmi, se 
kterými je nám dobře.

V  letošním roce jsme se zaměřili na rozvoj 
pestrosti nabídky dílen. Někteří klienti využí-
vají více obě části dílen (pracovní i aktivizač-
ně relaxační), více jsme se zabydleli v dřevo-
dílně, kterou jsme mohli dovybavit díky grantu 
od Lesů ČR v hodnotě 30.000 Kč. Z výtěžku 
koncertu Toma Zvardona ve Velkých Pavlovi-
cích jsme pořídili posuvné dveře, které oddě-
lují keramickou dílnu od dílny pro výrobu sví-
ček a mýdel, aby měli naši klienti více klidu na 
práci a vzájemně se nerušili. 

Kromě pracovních činností jsme se věnova-
li péči o domácnost – pekli jsme, uklízeli dílny, 
starali se o bylinky, sušili je a na podzim jsme 
měli poměrně bohaté vinobraní. Kromě prá-
ce jsme také hodně cestovali – mohli jste nás 
potkat např. v  Židlochovicích v  zámeckém 
parku, při toulkách po Hustopečích a okolí –  
u rybníků, na Valkýře, v  kině Olympia Brno 
nebo na četných procházkách v okolí Brumo-
vic. 

Našim velkým snem je stále rozvoj naší 
služby do Hustopečí. S  napětím sledujeme 
budování nového Domu dětí a mládeže Pa-
vučina. Zde bychom rádi zřídili pobočku dí-
len, aby byla služba dostupnější pro nové zá-
jemce i stávající klienty z  Hustopečí a okolí.  

Uvolnění pozemku pro nový domov
Nový domov bude stát na pozemku, který BETLÉM zakoupil od kloboucké-

ho evangelického sboru a který je součástí areálu, v němž stojí i Odstrčilova vila 
– současný Domov Betlém. Aby se mohlo se stavbou nového domova započít, 
bylo třeba pozemek vyklidit. Do července letošního roku zde v celkem 4 unimo 
buňkách sídlil útvar ředitele střediska, pro který jsme tak museli najít nové pro-
story. Po krátkém zvažování jsme se nakonec rozhodli pro zásadní rekonstrukci 
domečku na Pláckách v Morkůvkách, který od ledna do června 2018 prošel po-
třebnými úpravami a kam se během léta přestěhovala účtárna, úsek fundraisingu 
i ředitel. Jedním z prvních dopadů projektu „Vybudování nového Domova Betlém 
v Kloboukách u Brna“ byla změna korespondenční adresy střediska, která je nyní 
Morkůvky 149, 691 72 Klobouky u Brna. Sídlo organizace ale zůstává i nadále stej-
né. 
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Pro Narnii 
běžel i proslulý 
kardiochirurg

I sportováním můžete pomáhat. Na-
příklad účastí v  seriálu závodů Běhej 
lesy, jehož letošní Lednický závod bylo 
možné běžet nejen pro vlastní zdraví 
a radost z pohybu, ale také pro Narnii, 
stacionář pro děti s mentálním a kom-
binovaným postižením v Morkůvkách. 

„Běhej lesy Lednice“ se konal v so-
botu 14. dubna 2018 v překrásném pro-
středí Lednicko-valtického areálu. Zá-
vod startoval přímo ze zámeckého par-
ku v Lednici. Delší trasa měřila 21 km, 
kratší potom 13 km. Děti do 15 let se 
mohly zúčastnit kratších závodů na 0,5, 
nebo 1 kilometr.

Svou aktivní účastí podpořil akci Bě-
hej lesy Lednice i známý český kardio-
chirurg profesor Jan Pirk. Výtěžek akce 
ve výši 33.650 Kč byl určen pro děti 
z Domova Narnie v Morkůvkách. 

Proto jsme prostřednictvím MAS Hustopeč-
sko podali žádost o dotaci z programu OPZ – 
Rozvoj sociálních služeb na mzdy pracovníků 
pobočky na 12 měsíců provozu služby. V sou-
časné době je žádost po schválení orgány 
MAS ve schvalovacím procesu MPSV jakož-
to řídícího orgánu. Chtěli jsme provoz služby 
zahájit v  lednu 2019, ale kvůli komplikacím, 
které má město Hustopeče s  dokončením 
stavby, se start pobočky posouvá pravděpo-
dobně do druhé poloviny roku 2019. 

Pro dlouhodobé zajištění financování pro-
vozu hustopečské pobočky je ale rozhodují-
cí její zařazení do sítě služeb Jihomoravské-
ho kraje. Držte nám palce, ať se nám poda-
ří včas do této sítě pobočku zařadit, abychom 
mohli zajistit její trvalé fungování v Hustope-
čích. Nyní platí pravidla, která téměř znemož-
nila vstup nových služeb do sítě nebo rozšiřo-
vání kapacity stávajících.  

Zlata Čajanová
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Je fundraising tajemný?

Rozhovor našeho fundraisera Honzy Gavlíka pro zpravodaj Diakonie 
určený střediskům a školám Diakonie ČCE. Otázky kladl Adam Šůra, 
pracovním PR oddělení Diakonie ČCE

V Diakonii Betlém máte na starosti hlavně 
fundraising. To slovo je trochu tajemné. 
Ne každý si pod ním dovede něco kon-
krétního představit. Co tedy Vaše práce 
konkrétně obnáší?

Máte pravdu, slovo fundraising je tajem-
né, občas si ani nejsem jistý jeho pravopi-
sem. Pokusy o jeho českou podobu skon-
čili u ledu, co naplat. Fundraising však s ta-
jemnem nemá nic společného, právě nao-
pak – musí být transparentní, důvěryhod-
ný. Organizace na to mají i etické kodexy. 
Na moji práci si může každý snadno sáh-
nout. Stačí jít na náš web, najít potřebné 
informace a poslat třeba dar. Pokud to udě-
láte, pracoval jsem dobře – web funguje, 
zaujala vás naše činnost a reagovali jste 
darováním. Moje práce tím však neskončila, 
ale pokračuje. Zjišťuji, zda se jedná opravdu o dar, kdo jej daroval, na jaký účel, 
zda mám jeho adresu, email. Když se vše zdaří zjistit, posílám poděkování za dar, 
případně smlouvu, potvrzení pro daňové účely. Pár čísel za rok 2017 pro ilustra-
ci o betlémském FR: 6400 odeslaných dopisů, 18 tisíc emailů, 2514 jednotlivých 
darů (finančních i věcných) v celkové výši téměř 10 milionů korun. To samozřej-
mě není  jen o mé práci, ale o práci tandemu s Janou Lexovou, která betlémské-
mu úseku FR a PR velí. 

Jak dlouho v Diakonii jako fundraiser pracujete?
V prosinci 2008 jsme ukončili činnost stavebního úseku, který jsem řídil. Projevi-

la se finanční krize, peníze nebyly. Jana Lexová v té době sháněla někoho, kdo by 
ji pomáhal ve fundraisingu. Dostal jsem nabídku a rád ji přijal. Sundal jsem mon-
térky a naučil se psát na klávesnici všemi deseti, pracovat s databází, hromadnou 
korespondencí ve Wordu, e-mailingem a dalšími kancelářskými nezbytnostmi.

Jak se ta práce, za tu dobu, co ji vykonáváte, v průběhu let proměňovala? 
Nebo děláte stále totéž?

Náplň zůstává stejná, ale forma se samozřejmě mění, rozvíjí. Důležité musí 
zůstat – aby dárci dávali z upřímného srdce a obdarovaný za dar byl vděčný a po-
užil jej pro daný účel. Formy komunikace a aktivity se musí měnit, tedy i práce 
fundraisera, ale podstata ne. Stále lidem vysvětlujeme naše počínání, důvody pro 
podporu, děkujeme za ni, vystavujeme různé dokumenty. Nepoužíváme k  tomu 

Výsledek udělal radost nejen samot-
ným dětem, ale také vedoucí Narnie 
Veronice Prantlové a Janu Gavlíkovi, 
pracovníkům z Betléma, kteří také bě-
želi 13 kilometrovou trať.  Získané pro-
středky jsme použili na nákup sportov-
ního vybavení, které umožňuje narnij-
ským dětem prožívat radost z pohybu. 
Koupili jsme tříkolku, se kterou se mo-
hou děti dosyta vyřádit na dvoře Domo-
va Narnie. Také jsme nakoupili sportov-
ní lavičku, několik žíněnek, gymnastic-
ký koberec a velký gymnastický míč, 
první kousky vybavení do plánované 
multifunkční místnosti, která bude slou-
žit jako tělocvična a herna. Ani v nepří-
znivém počasí tak děti nepřijdou o po-
hybové aktivity. Děkujeme všem 2.092 
běžcům závodu pro Narnii, mezi nimiž 
bylo i 297 dětí, nejmladšímu byly tepr-
ve 2 roky. Děkujeme Nadačnímu fondu 
Emil, který tuto pomoc zprostředkoval.
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tů na ně odpoví, něco napíší a já jim zase odepisuji. Dostal jste někdy najednou 50 
skvělých emailů a neměl přitom narozeniny?

Kde berete pro svou práci inspiraci, co Vás posouvá dál?
Fundraiser sedí u počítače, tvoří web, píše emaily, telefonuje. Komunikuje s hro-

madou různých lidí. Přesto si troufnu tvrdit, že jeho práci rozumí málokdo. Tudíž 
inspirace a povzbuzení nastává, když se sejde víc fundraiserů a můžou dát řeč. 

Co byste chtěl na své práci změnit?
Určitě je co zlepšovat, i po 10 letech. Stále je čemu se učit, pracovat na sobě, 

zmenšovat chybovost, méně zapomínat, líp se vyjadřovat, přemýšlet,...

Co se Vám z Vaší praxe obzvlášť vrylo do paměti? Jaký zážitek patří k těm 
nezapomenutelným?

Sháněli jsme peníze na speciální auto pro vozíčkáře a tak jsem na web dal gra-
fickou reklamu, dělal jsem se s  tím asi 2 hodiny a těšil se na dary. Sotva jsem 
práci dokončil, přišel za mnou tehdejší vedoucí  Domova Betlém Tomáš Vostřák 
a ukázal mě obálku. Bylo v ní 20 pětitisícovek. Dostal ji právě od jednoho vozíčkáře, 
který na Betlémě pobyl jako host 2 týdny. Žádné jiné zařízení ho nechtělo přijmout, 
protože mluvil jen německy. Rozhodl se darovat nám peníze na nákup auta, nad 
rámec toho, co měl zaplatit. Věřím, že když organizace dělá to, co má dělat, a dělá 
to dobře, tak se Pán Bůh postará a postará se dobře. To je snad jediné, co může 
na fundraisingu zůstat tajemné – to, jak to ten  Pán Bůh dělá.

jen dopisy, ale i emaily, weby, facebook, sms.. 
Někteří naši dárci jsou kreativní, sami přichá-
zí s novými nápady, jak nás podpořit – uspo-
řádají v náš prospěch sportovní turnaj, oslavu 
narozenin, dobročinný bazar, získají zajíma-
vé exponáty do dobročinné aukce, osloví své 
přátele. Máme skvělé přátele, vážně. 

Středisko Betlém je velmi úspěšné v oslo-
vování firemních a individuálních dárců. 
Možná nejúspěšnější mezi všemi středisky 
a školami Diakonie. Čím to je? Existuje na 
to nějaký recept? Prozradíte nám ho?

Je dobré mít kuráž, nebát se překážek a 
spoléhat na Boží milost. To platí asi všeobec-
ně pro každou práci, ale tady to platí dvojná-
sob. Chtěli jsme vždy nabídnout konkrétní po-
moc dětem či dospělým lidem, kteří byli v těž-
ké situaci. Věděli jsme, že to sami nedáme a 
to nás zřejmě k fundraisingu tak nějak doved-
lo. Samotná kloboucká vila, ve které vznikl 
Domov Betlém je svědectvím o dávání. Pan 
Odstrčil ji věnoval už za první republiky, po 
jejím vrácení církvi se o její opravu zaslou-
žilo hodně dobrovolníků a dárců. Úspěšný 
fundraising je ale běh na dlouhou trať.

Začínající kolegyně či kolega Vás žádá 
o radu, na které tři věci si má dávat při prá-
ci největší pozor. Co mu poradíte? 

To by asi hodně záleželo na tom, co by ko-
legovi nešlo. Všeobecně – nikdy by fundraiser 
neměl zapomenout na to, že lidé dávají dary 
dobrovolně, s  důvěrou, nikoliv z  povinnos-
ti. Důležité pro fundraisera je být dárcem, do-
konce i své vlastní organizaci. Pokud by jí on 
přestal věřit, kdo uvěří jemu? 

 
Co Vás povzbuzuje, z čeho čerpáte energii 
(po těch letech)?

Samozřejmě z toho, co už je za námi. Velmi 
mě povzbuzují dárci, jejichž dary přirozeným 
způsobem narůstají. Potěší mne každý email 
od dárce, dokonce i negativní, protože je tím 
pádem co zlepšovat. Představte si, že odešlu 
hromadně téměř 2 tisíce emailů a 50 adresá-

BETLÉMSKÁ HVĚZDA Prosinec 2018



18. společenský večer

Dobročinná dražba 18. společenského večera přinesla 321  200 korun na 
podporu projektu Vybudování nového domova Betlém v Kloboukách u Brna.

Celý večer se nesl ve velmi příjemné atmosféře, kterou také svými slovy po-
mohli navodit tradiční host a poslanec Ing. Stanislav Juránek a starosta města 
Klobouky u Brna pan Pavel Volek. Po představení projektu a předání oceně-
ní významným dárcům BETLÉMA, patřilo podium mladé kapele Cimballica, kte-
rá všechny přítomné ohromila svým hudebním vystoupením. Známé lidové i filmo-
vé melodie v netradičním aranžmá a skvělém provedení potěšily plný sál a naplni-
ly klobouckou sokolovnu pozitivní energií do nadcházející dražby.

Nejvyšší částku zaplatil dražitel za láhev Hustopečské mandlovice z dubové-
ho sudu. Tento exponát pod názvem 3x18 (18. lahev z limitované edice pro 18. 
ročník dobročinné aukce v roce 2018) vydražil za 19 tisíc. Všech 54 nabídnutých 
exponátů našlo své nové majitele a protože otevřenost a štědrost dražitelů byla 
evidentní, nabídli pořadatelé nakonec dražby ještě kolekci 4 sklenic speciálního 
Betlémského medu. Medu, který včeličky vyrobily z  nektaru stromů a keřů na 
betlémské zahradě. I o med podobně jako o celou řadu exponátů se strhl velký 
souboj. Konečná cena se zastavila na částce 10 500 korun za med. 
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HLAVNÍ PARTNER VEČERA

DÁRCI OBČERSTVENÍ:

Cukrářství Hladůvková, s.r.o. Boleradice

BRUMOVÍN CZ s.r.o. Brumovice

Vinařství Prokop z Krumvíře, www.vinarstviprokop.cz

Vinařství Josef Valihrach z Krumvíře

Vinařství Pod Kumstátem z Krumvíře

Vinařství Zborovský z Velkých Pavlovic

Vinný sklep U Pálků Zaječí

ZPRAVODAJ VYCHÁZÍ DÍKY PODPOŘE

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.

■ školení ke znalostem o ochraně veřejného zdraví
■ přednášky a semináře v oblasti HACCP včetně proškolení zaměstnanců 
 a vyhotovení potvrzení
■ zpracování systému HACCP
■ příprava zdravotnických zařízení k akreditaci
■ vypracování provozních a sanitačních řádů pro prodejny, potravinářské 
 výrobny, hotely a penziony a provozy kosmetiky, kadeřnictví, solárií, 
 fitcenter, pedikúr apod. včetně zdravotnických zařízení
■ vypracování příručky správné výrobní a hygienické praxe
■ vypracování příručky jakosti
■ poradenská činnost v oblasti hygieny výroby potravin a pokrmů
■ zastupování při jednání se státními dozorovými orgány v oblasti hygieny 
 potravin (krajské veterinární správy a krajské hygienické stanice)
■ zajišťování odběrů vzorků pro laboratorní vyšetření
■ odborná pomoc při certifikaci HACCP akreditovanou firmou
■ odborná pomoc při přípravě k certifikaci dle ISO norem jakosti
■ vypracování návrhů na kategorizaci zaměstnanců
■ zajišťování interních a externích auditu
■ konzultace při projektování potravinářských provozů

www.dwhygiena.cz

Dražba tak vynesla 306 200 korun a dalších 15 000 korun přidali 2 nejmenovaní 
dárci. Za prodej dalších drobných výrobků BETLÉM utržil ještě 19 715 Kč.

Velmi příjemná byla i celá řada neformálních setkání a rozhovorů v  průběhu 
přestávky a po skončení dražby při občerstvení. Naše velké poděkování patří 
všem, kteří darovali exponáty do dražby, víno, či zákusky do občerstvení a také 
partnerům večera za jeho sponzorování.
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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
Korespondenční adresa: Morkůvky 149, 691 72 Klobouky u Brna

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 Lenka Otýpková, tel.: 519 324 653, mobil: 777 936 577, arkenie@betlem.org

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

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


