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Střípky z kurzu
Víte, že diakonická práce vznikla  
v prvním století n.l. a přinesla řadu 
nových „křesťanských” vynálezů jako 
a) přenášení nemocných na nosítkách
b) stlaní postelí
c) roznášení jídel k lůžku
d) institucionalizace péče  
 o nemocné – špitály

Víte, že Diakonie jako instituce  
vznikla v Německu na přelomu  
18. a 19. století.

Vlajková loď BETLÉMA pluje dál

V minulém vydání Betlémské hvězdy jsme vás informovali o probíhající rekon-
strukci Odstrčilovy vily, která od roku 1990 sloužila jako domov pro dospělé oso-
by s tělesným postižením. Po té, co se bývalí obyvatelé přestěhovali do nového  
Domova Betlém, byla vila během 8 měsíců rekonstruována, aby mohla sloužit své-
mu novému účelu. Byl vybudován výtah, vyměněna okna v původním designu, 
kompletně bylo rekonstruováno ústřední topení. Vila má novou kuchyni, všechny 

interiérové dveře a vyměnili jsme i pod-
lahovou krytinu v  celém objektu. Také  
hygienické zázemí bylo zčásti přizpůso-
beno současným potřebám sociálních 
služeb. Samozřejmostí je také vybavení 
novým inventářem. Celkové náklady re-
konstrukce dosáhly částky 4,37 milionu 
Kč. Vše se mohlo realizovat jednak pod-
poře z prostředků  IROP prostřednictvím 
MAS Hustopečsko a také štědré pomo-
ci mnoha našich skvělých přátel, dár-
ců – tedy i vás. K  úhradě nákladů byl  
využit i výtěžek dobročinné on-line auk-
ce z roku 2020. Mnoho dodavatelských 
firem poskytlo výrazné slevy, nebo daro-
vali materiál apod. Všem patří náš 
srdečný dík!

Rekonstrukce probíhala poměrně rychle, řemeslníci si někdy 
skoro překáželi, ale pod taktovkou Honzy Gavlíka vše klapalo  
a výsledek je skvělý. V průběhu dubna se zformoval nový pra-
covní tým, zčásti z pracovnic ze stávajících služeb a men-
ší část tvoři pracovnice nové. V pátek 7. května Odstrčilo-
va vila přivítala první klienty odlehčovacích služeb a od 
té doby funguje v nepřetržitém provozu až dodnes, 
přičemž kapacita je většinu času zcela plná.  

Vítejte v Diakonii
Je název kurzu, který připravila Správní rada Diakonie společně s  Diakonickou aka-
demií pro pracovníky Diakonie ČCE. Kurz si organizují jednotlivá střediska dle svých  
potřeb vlastními vyškolenými lektory. 

Kurz je určen všem zaměstnancům střediska a procházet by jím měli především noví 
pracovníci. Má především motivační charakter a novým zaměstnancům je v něm před-
stavena organizace, ve které pracují – tedy organizace, která má historii, tradici, smy-
sl, kterou po několik generací budují obětaví a zapálení lidé, pro které je Diakonie  
„srdeční záležitostí”. Organizace, která vyšla z ničeho a která patří v současné době  
k významným zaměstnavatelům a poskytovatelům sociálních služeb a speciálního 
školství. Chceme, aby naši zaměstnanci byli hrdí na to, že v takové organizaci pracují  
a tento kurz by měl k pocitu jejich hrdosti přispět. 

Cíle kurzu:
• představit Diakonii jako silnou, zajímavou a inspirativní organizaci, která má 
  – tradici více jak 150 let 
  – působí po celé ČR 
  – provozuje řadu zajímavých služeb a dalších činností 
• představit vlastní středisko jako specifickou součást velké Diakonie 
• rámcově seznámit se zřizovatelem Diakonie (CČE) a pomoci utřídit roztříštěné 
 informace o současné praxi církve 
• motivovat účastníky pro práci v Diakonii
• dobrá orientace v sociálních službách
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Naprostou většinu klientů tvoří senioři, 
zbytek osoby se zdravotním postižením. Mno-

zí z klientů se vrací, což je pro nás důkazem, že je 
jim u nás dobře, rodina si může odpočinout a přesně to 

je smyslem této služby.  Dokazuje to i email od dcery jed-
né z našich klientek: „Mamka byla moc spokojená, všech-

ny srdečně zdraví, stále vzpomíná. Určitě, pokud bude možno 
a potřeba, pobyt u Vás zopakujeme. Já Vám taktéž moc děkuj 

a přeji hodně úspěchů celému kolektivu v tak náročném poslání.“

Do konce října bylo v Odstrčilově vile uskutečněno 53 pobytů  
v rámci pobytové odlehčovací služby, 4 klienti využívají odlehčovací službu 

ambulantně. Do konce roku 2021 je kapacita v podstatě obsazená a evidujeme již 
zájem i do příštího roku. 

Jsme rádi, že vlajková loď Diakonie BETLÉM – Odstrčilova vila pluje dál  
a naše vděčnost patří Pánu Bohu a také vám všem, kteří jste nám ji pomohli  
v plavbyschopném stavu zachovat.

Jana Lexová

Z reklamy do sociálních služeb,  
aneb jak jsem se ocitla v Odstrčilově vile

Dobrý den, jmenuji se Monika  
Holánková a od září 2021 mě mů-
žete potkat v Odstrčilově vile v Klo-
boukách.

V  roce 1994, kdy jsem měla šest 
let, založil můj tatínek se svým brat-
rem malou reklamní agenturu v cen-
tru Brna. Často jsem tátu v  prá-
ci navštěvovala a velice mě bavilo  
pozorovat chování dospělých lidí 
v pracovním procesu. Čím jsem byla 
starší, tím víc jsem věděla, že se chci 
jednou stát také členem agenturní-
ho týmu. 

Rodiče mě i sestru od malička 
vedli k aktivní komunikaci s  naši-
mi vrstevníky i se staršími lidmi, ke 
správným životním hodnotám. V naší  
výchově byla vždy hlavním mot-
tem pokora, moudrost, pochopení a profesionální vystupování. Byli jsme vedeny  
rovněž ke sportu a naučily jsme se, že v životě nic není zadarmo. Již od útlého 
věku jsme rodičům musely pomáhat, a se sestrou byly vedeny k šetření peněz 
v prasátku.

Po dovršení patnácti let jsem se konečně mohla pracovně připojit k vysněné-
mu týmu v rodinné firmě. Začala jsem pracovat jako hosteska na firemních akcích, 
postupem času jsem týmy hostesek vybírala a vedla sama jako projektová mana-
žerka. Později jsem začala komunikovat s klienty a zajišťovat akce na klíč, tedy  
od začátku až do konce.

Studium oboru Regionální rozvoj na MZLU mě neuspokojovalo a tak jsem ho ve 
druhém ročníku zanechala. Hledala jsem jinou vysokou školu a narazila na obor 
Řízení sociálních služeb, který mě zaujal. Říkám si: „Sociální problematika je ne-
uvěřitelná, vždy mě zajímaly životy jiných lidí. Kamarádi za mnou chodili pro rady,  
já jim pomáhala. Senioři, kteří jsou napospas osudu, protože nemají rodinu, zná-
mé, kteří by jim pomohli, těch je taky plno a zaslouží si, aby o ně někdo pečoval 
s láskou a pokorou. Jdu do toho!“ Tři roky studia utekly jako voda, a přesvědčily 
mě o správnosti mého rozhodnutí. 
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Po škole jsem nastoupila naplno do agentury, ale pracovala jsem tam jen jeden 
rok. Důvod je nasnadě. Provdala jsem se, přestěhovala a byla 6 let na mateřské 
dovolené se svými dvěma skvělými dcerami.

S blížícím se koncem mateřské jsem přemýšlela o tom, co dál. Do reklamy se mi 
už vracet nechtělo, i z důvodu dojíždění do Brna, a tak jsem se začala znovu zají-
mat o sociální oblast. Zjistila jsem, že péče o seniory je mi mnohem bližší než dří-
ve, i kvůli tomu, že moji prarodiče a rodiče pochopitelně stárnou, a já chci, aby se 
měli dobře. Věřím, že já a moje rodina jsme schopni jim vždy pomoct, ale co když 
to z nějakého důvodu nebude možné? Začala jsem se pomalu orientovat v pro-
blematice, zjišťovala si aktuální informace. Nebylo to jednoduché rozhodování, 
měla jsem praxi v marketingu a možnost pokračovat v přerušené kariéře, ale stá-
le více jsem se zabývala otázkami okolo sociálních služeb, jako například: „Kolik  
rodin se může dobře postarat o své seniory? Kolik seniorů vůbec má nějakou 
rodinu? Kolik existuje zařízení pro seniory? Jaké jsou kapacity? Jsou kapacity  
dostačující? A tak dále …“

Začala jsem se rozhlížet po volných pracovních místech v  oblasti sociálních 
služeb a pak už se vše odehrálo velmi rychle. Od kamarádky jsem se dozvědě-
la, že pro Odstrčilovu vilu v Kloboukách hledají sociálního pracovníka a koordiná-
tora odlehčovacích služeb. Navíc mě upoutal název „Betlém“, a již druhý den po  
zaslání životopisu jsem dostala pozvánku na pohovor s panem ředitelem.

Při první návštěvě na mě Odstrčilova vila kouká jakýmsi nadpozemským pohle-
dem a táhne mě dovnitř. Vítá mě paní Čajanová a povídá o historii budovy, uka-
zuje mi vnitřní i venkovní prostory, a já už v tu chvíli vím, že bych tu chtěla praco-
vat. V prvním patře v  limetkovém pokoji navštěvujeme klientku, starou babičku, 
která mi svírá ruku a říká, že je ráda, že mě vidí. Tato situace byla tak neskuteč-
ná, plná, a tak klíčová... Věděla jsem, že se nacházím na místě, kde bych měla být.  
V sociálních službách.

Nyní jsem ve funkci skoro tři měsíce a vím, že práce, kterou dělám, dává smy-
sl a nabíjí mě. Děkuji panu řediteli, že mě vybral do svého úžasného týmu, i panu 
Vostřákovi, že mě za těch pár měsíců stihl naučit potřebné věci a pomohl mi  
zaběhnout se ve vedení sociální služby. Ze srdce bych také chtěla poděkovat  
svému úžasnému týmu – sociální pracovnici Jolance a holkám z přímé péče, bez 
kterých bychom nemohli fungovat! 

Věřím, že jsou naši klienti spokojeni, že se k nám budou rádi vracet a že budou 
naše poslání šířit dál mezi svoje přátele a známé. 

Bc. Monika Holánková
Vedoucí odlehčovací služby pro seniory v Odstrčilově vile v Kloboukách u Brna
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Součástí činností v  dílnách je také ná-
cvik péče o domácnost a pracovní terapie,  
proto vznikla také sušárna s  prádelnou pro nácvik 
praní prádla, jeho věšení, žehlení a skládání. 

Nezbytností byl také vznik hygienického zázemí pro uživa-
tele a pracovníky dílen a kuchyňský kout pro přípravu teplých 
nápojů a mytí nádobí.

Jsme rádi, že v podkroví vznikl také prostor pro administrativní zá-
zemí služby. Byla zde vybudována kancelář vedoucího služby a sociální-
ho pracovníka. Do té doby jsem jako vedoucí služby využívala pro svou práci 
místnost v CHB Mirandie, kde byly podmínky poněkud komplikované, nebyl zde 
mobilní signál a hlavně odtržení od dění ve službě nebylo zcela praktické. Novou 
kanceláří mi tak vznikl prostor pro důstojné jednání se zájemci o službu, rozhovory 
s rodinami uživatelů i samotnými uživateli, pracovníky, kvalitní telefonické spojení 
a zejména možnost být v neustálém kontaktu s děním ve službě.

Celkové náklady přesáhly o málo 
částku 3 milióny korun s tím, že dota-
ce IROP z Evropského fondu rozvoje 
byla středisku BETLÉM přiznána a vy-
placena ve výši 2 829  852 Kč. Jsme 
za to velmi vděční. Vybudování pod-
kroví nám umožnilo mít kvalitní záze-
mí pro poskytování služby a zejména 
možnost být všichni spolu pod jednou 
střechou.

Mgr. Anna Štachová
vedoucí Sociálně terapeutického  

centra Radost v Brumovicích

Podkroví STC Brumovice dokončeno, 
aneb všichni pod jednou střechou

Vybudování podkroví v  Sociálně te-
rapeutickém centru Radost v  Brumo-
vicích, které by sloužilo pro individuál-
ní práci s mobilními uživateli s poruchou 
autistického spektra (dále PAS) a také 
jako zázemí pro vedoucí služby, sociál-
ní pracovnici bylo plánováno již v  roce 
2015, tedy v počátcích celého projektu. 

Podmínkou vybudování podkroví bylo 
získání příslibu finančních prostředků 
z fondů Evropské unie, což se nám po-
dařilo úspěšnou žádostí o dotaci z  In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu podanou v  rámci 2. dotační  
výzvy MAS Hustopečsko.

Samotná rekonstrukce podkroví byla zahájena v srpnu 2020 za nepřerušené-
ho provozu, což obnášelo určité komplikace. Museli jsme se potýkat se zvýše-
ným hlukem a zvýšeným pohybem lidí, a to jak na straně uživatelů, tak na straně  
pracovníků stavební firmy. Ti nás opustili již v lednu 2021, protože rekonstrukce 
byla dokončena. Na památku nám po sobě zanechali hotové podkroví s 6 nový-
mi místnostmi, které jsme po kolaudaci vybavili potřebným zařízením a nábytkem.

Vznikla zde denní místnost pro individuální prá-
ci s uživateli s  PAS, kteří potřebují zázemí, ze   
kterého mohou vycházet do jednotlivých činnos-
tí, dle svého rozvrhu. V  této místnosti se zamě-
řujeme zejména na aktivity pro podporu a rozvoj  
jemné motoriky a alternativních komunikačních 
systémů, které by měly podporovat snížení pro-
blémového chování, které se u uživatelů s  PAS 
může objevovat.

Relaxační místnost vznikla pro individuální rela-
xaci zejména uživatelů s PAS. Jedná se o prostor, 
kde pracovník pomáhá uživateli zvládnout streso-
vé nebo emočně vypjaté situace. Vhodná je i pro 
chvíle, kdy si uživatel potřebuje odpočinout od 
skupinových aktivit a mít chvíli klidu.
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Představuje se 
nový tým vnějších 
vztahů

Úsek fundraisingu a vnějších vzta-
hů, jak jej v  BETLÉMĚ nazýváme, 
má ve své náplni komunikovat s ve-
řejností, médii, vydávat prezentač-
ní materiály a také získávat podpo-
ru veřejnosti formou darů. Podpora 
veřejnosti je pro činnost BETLÉMA 
velmi důležitá, pomohla nám dofi-
nancovat provozní náklady v letech 
krize, kdy výše dotací nebyla dostačující a v posledních letech nám především 
slouží k dofinancování investičních projektů a tedy k rozvoji organizace. 

Celkem 13 let pracoval na úseku Fr a PR tým ve složení Jana Lexová a Jan  
Gavlík. V  posledních letech se Honza vedle péče o dárce, věnoval také péči  
o všechny budovy, ve kterých poskytujeme naše služby, o vozový park celé or-
ganizace a věnuje se také spolupráci na investičních projektech. Objem těchto  
činností vzhledem k rozrůstajícímu se středisku pochopitelně také narůstal a bylo 
evidentní, že potřebuje člověka na plný úvazek. Vzhledem k  faktu, že Honza je 

svou původní profesí stavař, v BETLÉMĚ pracuje již 29 let a o našich budo-
vách a veškerém majetku ví ze všech pracovníků asi nejvíce, bylo nasna-

dě, kdo se této funkce ujme – Honza Gavlík. Pokud tedy zaznamená-
te, že Vám od něj jakožto našim dárcům nechodí emaily apod., není 

to, protože by Honza v BETLÉMĚ již nepracoval, ale jen změnil 
své pracovní zařazení a my jsme rádi, že i nadále je součástí 

naší betlémské rodiny. 

Znamenalo to, ale že jsme museli najít novou  
posilu do úseku vnějších vztahů. Do vyhlášeného  

výběrového řízení zaslali požadované sebe-
prezentační video celkem 3 uchaze-

či. Jedna uchazečka z VŘ sama odstoupila a další dva mě a poté i ostatní čle-
ny Správní rady zaujali natolik, že byli oba přijati na celkem 1,4 úvazku. Od září 
letošního roku pracuje tedy úsek Fr a PR v nové tříčlenné sestavě. Kromě Jany  
Lexové je to naše „Renča“ – Renata Kotyzová, která má bohaté zkušenosti se 
správou facebooku, ráda a krásně fotí a je to takové sluníčko. Od Honzy přebírá 
oblast péče o dárce a tak se můžete, kromě fotografií, těšit na její emaily a dopi-
sy. Nový mužský element v týmu je Michal Hájek, muž činu, pro kterého snad nic 
není problém a kromě mnoha dalších dovedností je také skvělý organizátor. Oba 
nastoupili do rozjetého vlaku uhánějícího velkou rychlostí, kterou musí akceptovat 
a přitom se učit novým věcem. Jsem nesmírně ráda, že hned od začátku společ-
ně tvoříme tvůrčí tým s tahem na bránu, otevřenými vztahy a pracujeme v dobré  
a uvolněné atmosféře, byť trochu hektické.

Oběma novým kolegům přeji, aby se jim u nás líbilo a práce je bavila, zároveň 
se těším na jejich další nápady, kreativitu a mnoho dalšího. 

Jana Lexová
vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů
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Narana pro Radost

Spolek Narana vznikl začátkem roku 
2021. Založily jsme jej, protože nás baví 
vzdělávat sebe i lidi kolem nás v oblas-
ti udržitelného životního stylu, empatic-
ké komunikace, zdravých vztahů a ne-
formálního vzdělávání. Krátce na to jsme  
v Břeclavi navštívily dobročinný obchů-
dek a bylo hned jasné, že takový počin 
mezi aktivity Narany rozhodně chceme 
zařadit. Otevřely jsme ho už v červen-
ci 2021, což bylo možné zejména díky 
vstřícnosti sboru Apoštolské církve v 
Hustopečích, který nám velkoryse nabí-
dl své nevyužívané prostory. Koncept je 
velmi jednoduchý. Lidé nám dávají ne-
využívané věci darem, my je prodáváme 
a peníze posíláme Diakonii BETLÉM na 
podporu činnosti Sociálně terapeutického centra Radost v Hustopečích. Radost 
jako příjemce peněz z obchůdku jsme zvolily proto, abychom podpořily projekt  
v místě, kde žijeme a také proto, že činnost centra nám přijde smysluplnná.  
Místní lidé u nás v obchůdku nachází nejen to, co potřebují do domácnosti, ale  
i sdílí svoje příběhy. Věříme, že tak pomáháme dobré věci a zároveň podporujeme 
komunitního ducha a pocit soudržnosti v Hustopečích. 

 
Pokud je vám téma udržitelného životního stylu blízké a chcete jej s  námi  

sdílet, najdete obchůdek Narany v budově Apoštolské církve na Kollárově ulici  
číslo 7 v  Hustopečích. Otevírací doba je úterý až čtvrtek od 11 do 17 hodin.  
Těšíme se na vaši návštěvu.

Zakladatelky Narana, z.s.

Domov Narnie po 29 letech

Domov Narnie je historicky druhým zařízením sociálních služeb střediska  
BETLÉM. Prvním byl Domov Betlém v Kloboukách u Brna, který i dal název celé-
mu našemu středisku. Iniciátory vzniku Domova Narnie byli rodiče, kteří se na nás 
obrátili s prosbou, abychom udělali něco i pro jejich děti, které mají mentální po-
stižení. Nevěděli jsme, jak jim vyjít vstříc, neměli jsme dům, lidi, a ani tušení, jak 
dětem pomáhat. Většina tehdejších pracovníků střediska neměla ani své děti, byli 
svobodní, mladí. Našli se však první tři „pečovatelé -pionýři“, kteří se nebáli a měli 
chuť se o tyto děti starat. Na podzim roku 1992 se vydali do Morkůvek osídlit ně-
kolik provizorně opravených místností uvolněného objektu a přijali první dvě děti. 
Pitná voda se musela dovážet starým Wartburgem, nákupy, vaření, praní, žehlení, 
spaní v jedné místnosti. Těžké, ale pěkné začátky, první zkušenosti s dětmi, hle-
dání co dál, objevování toho, jak dětem pomáhat v  jejich vývoji. Přicházely dal-
ší nápady, další prostory, další děti, další pracovníci. I dnes, 29 let od přijetí prv-
ních dětí, stojíme před otázkou, co dál. Dlouhodobý zájem veřejnosti o službu tý-
denního stacionáře v Domově Narnie nás vede k otázce, jak rozšířit jeho kapacitu  
a zároveň celý objekt modernizovat a zkvalitnit zázemí. 

1992
první dvě děti, 
výřez z kroniky
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Dispoziční uspořádání Domova Narnie v Morkůvkách vznikalo postupně jako 
vlaštovčí hnízdo, relativně nová je jen přístavba z  roku 1997. Původní objekt je 
však podstatně starší, vznikl v roce 1848 jako trvalá jednotřídka pro evangelic-
ké děti s bytem pro učitele. Tomu samozřejmě odpovídá i stavebně technický 
stav krovu, stropu, zdiva i základů. Požadavky na zázemí sociálních služeb se od 
roku 1997 také výrazně posunuly. Rovněž dispoziční řešení Narnie zastaralo. Vy-
cházelo z představ, že budeme přijímat výhradně děti s mentálním postižením.  

Přicházejí k  nám však děti, 
které mají mentální postižení  
v kombinaci s  tělesným po-
stižením, což v  praxi zname-
ná nedostatek místa, zejména 
na pokojích, v jídelně, koupel-
nách, WC, úzké dveře i chod-
by, malé  zádveří, nedostatek 
úložného a odkládacího prosto-
ru na kompenzační pomůcky. 
Velmi postrádáme výtah a dal-
ší místnosti, například pro od-
polední volnočasové aktivity,  
snoezelen. Ústřední vytápění 
také volá po pořádné opravě,  
či spíše úplné výměně radiáto-
rů, rozvodů i kotle. 

1995, přístavba

1997, rekonstrukce

2021, oslava narozenin

1996, podkroví
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21. dobročinná aukce

Dobročinná aukce je součás-
tí našich aktivit již neuvěřitelných 
21 let. Až do roku 2019 se kona-
la vždy jako součást Společen-
ského večera. Již v loňském roce 
jsme ji museli s politováním uspo-
řádat v on-line formě, dopadla ale 
nad naše očekávání, za což jsme 
doposud vděční. Letos už jsme 
se velice těšili na osobní setkání 
s mnohými z Vás a příjemně pro-
žitý další ročník Společenského  
večera. Dle toho probíhaly i naše 
přípravy. Vše jsme plánovali na 
sobotu 20. listopadu, ale bohu-
žel okolnosti nás opět přiměly  
společenský večer zrušit a aukci 
uskutečnit on-line. Původně na-
plánovaný termín aukce jsme zvolili jako datum jejího startu na internetu. O tý-
den později v sobotu 27. listopadu aukce skončila a abychom veřejnost neošidili  
o některé prvky společenského večera, připravili jsme na fb událost, kde bylo 
možné shlédnout pozdrav ředitele Petra Hejla, prezentaci využití výnosu aukce 

v podání Honzy Gavlíka i hudební 
video od kapely Dooušek.

Jsme velice vděční všem spon-
zorům, kteří s  námi zůstali i po 
rozhodnutí přesunout aukci do 
on-line verze a jejich finanční  
příspěvky posloužily k  navýšení 
výtěžku aukce. Samotná aukce 
vynesla 257  549 Kč a sponzor-
ské příspěvky ve výši 55 000 Kč 
její výtěžek zvedly na 312 549 Kč. 
Celá částka bude využita na pro-
jekt rekonstrukce Domova Narnie 
v Morkůvkách.

Naši klienti byli letos velmi pra-
covití a připravili do aukce re-
kordní počet exponátů, kterých 
společně s  těmi darovanými od 
přátel bylo celkem 72 kousků.  

Co s tím?
Nechali jsme proto zpracovat odborný posudek, který doporučuje provedení 

vhodných stavebních opatření při případné modernizaci objektu. Navázali jsme 
proto spolupráci s projekční kanceláří SMART PROJEKT s.r.o., aby nám pomoh-
li vymyslet praktičtější dispoziční řešení s využitím podkroví, zakomponovali eva-
kuační výtah a další potřebné zázemí. Dispoziční řešení bude obsahovat dvě  
domácnosti, každá s kapacitou 6 lůžek v samostatných pokojích, vlastní jídelnou  
a obývacím pokojem, 2 koupelnami s  WC. Jedna domácnost bude vybavena  
i podstropním zvedacím systémem. Do konce tohoto roku bychom mohli mít na 
papíře odladěnou studii a zahájit tvorbu dalších stupňů projektové dokumenta-
ce, potřebných pro vydání stavebního povolení a k vypracování žádosti o dota-
ci z vhodného dotačního titulu. Snad vše zvládneme dobře a včas, abychom na  
začátku roku 2022 mohli podat žádost o dotaci. 

Pracovat na přípravné fázi projektu můžeme díky mnoha štědrým dárcům, kte-
ří nás podpořili k dnešnímu dni celkovou částkou 731 739 Kč. Děkujeme vám za 
vaši pomoc, která nám velmi pomáhá vytvořit útulné prostředí dětem v Domově 
Narnie!

Ing. Jan Gavlík 
Správa majetku

2021, na výletě
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čtyři hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme,  
které chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Rok 2021 je rokem naděje
Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, 
že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.

Zdá se, že letos je nám naděje potřeba více než kdy jindy. Loňský rok prověřil naši 
fortelnost více než bychom si přáli a doufáme, že nám připravenost a erudovanost 
vydrží i do dalších kalendářních měsíců. A tak se upínáme k naději. K naději, která 
promění náš svět.

Žijme tedy rok naděje, vyhlížejme k ní a vycházejme k ní.

Naděje, možná podobně jako fortelnost, začíná u porozumění významu osobní-
ho rozvoje, u hledání příležitostí k němu, abychom se někam posunuli. Kousek 
vstříc naději. Abychom naději uměli uchopit, potřebujeme trpělivost a schopnost 
zdravého rozumu. Tyto vlastnosti jsme si už také dobře pocvičili v roku fortelnosti.  
A v neposlední řadě na cestě za nadějí potřebujeme osobní angažovanost, ocho-
tu pracovat na strategii a rozvoji. Jinými slovy ani naděje na nás nepadá odněkud 
shůry, bez práce a bez přičinění. Ne nadarmo se říká, že je přáno připraveným.

Pomáháme měnit svět k lepšímu: dbáme na kvalitu a odbornost naší práce.

Největší boj byl o tkané koberce ze Sociálně terapeutického centra Radost  
v Brumovicích, jejichž cena byla navýšena celkem 43x. Nejvyšší částku nakonec 
zaplatil dražitel za pečenou kýtu a další výborné laskominy od uzenářství Franc 
z Hustopečí a to rovných 18 500 Kč. O první příčku mezi výrobky našich klientů  
se dělí 2 exponáty z  Domova Betlém: Pony – malý dřevěný houpací koník  
a Čas květů – kovové hodiny zdobené smaltovanou ažurou, každý za 10 000 Kč. 

Děkujeme za všechny dary – exponáty od přátel do letošní aukce, děkujeme 
všem, kteří se aktivně zapojili do dražby a ocenili tak jednotlivé exponáty. Velmi  
si vážíme podpory sponzorů a také děkujeme za přijetí záštity nad aukcí hejtmanu 
Jihomoravského kraje Mgr. Janu Grolichovi.

Partnery 21. dobročinné aukce byly

Milosrdenství, 
fortelnost, 
společenství a naděje
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Domov Betlém
691 72 Klobouky u Brna, Brněnská 21
vedoucí Bc. Radomíra Soukopová
tel.: 519 419 489, mobil: 739 244 837
betlem@betlem.org

Odstrčilova vila
691 72 Klobouky u Brna, Císařova 27
vedoucí Bc. Monika Holánková
tel.: 515 531 880, mobil: 603 575 249
vila@betlem.org

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

JEDNOTLIVÁ PRACOVIŠTĚ

Chráněné bydlení Arkénie
691 11 Brumovice 396 
vedoucí Markéta Jakubčíková
tel.: 519 324 653, mobil: 777 936 577
arkenie@betlem.org 

Chráněné bydlení Mirandie
691 11 Brumovice 438
vedoucí Markéta Jakubčíková
tel.: 515 531 881, mobil: 777 936 577
mirandie@betlem.org

Sociálně terapeutické centrum Radost 
691 11 Brumovice 242
vedoucí Mgr. Bc. Anna Štachová
tel.: 515 531 966, mobil: 739 099 638
stc.brumovice@betlem.org

Sociálně terapeutické centrum Radost
693 01 Hustopeče, Šafaříkova 1017/40
vedoucí Ivana Kronovetová, DiS.
tel.: 731 907 511, mobil: 739 878 173
stc.hustopece@betlem.org

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

IČ: 18510949
Korespondenční adresa: Morkůvky 149, 691 72 Klobouky u Brna

tel. a fax: 519 419 848
www.betlem.org

Č.ú. 1381506359/0800

Ředitel
Petr Hejl, DiS.

tel.: 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

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


