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Rok 2016 v naší Diakonii byl plný zvratů a změn a také chvění se v úzkosti, zda 
to, jak pracujeme a snažíme se pomáhat druhým, je či není Boží cestou. Mnohé 
nesnadné překážky jsme přeskočili s lehkostí, jiné jsme přelezli a další zdolali jen 
s velkými obtížemi. Mám za to, že mnohé z těch těžších situací nás posílily a 
utvrdily v tom, že naše práce má význam a smysl, pro dnešní dobu možná ještě 
větší než v časech, kdy si lidé byli více blízcí. Znovu však můžeme s bázní 
objevovat, že po světě stále chodí mnoho dobrých lidí, ochotných nezištně 
pomáhat a být připraveni stát v diakonské službě.  
Díky mnoha našim bratrům a sestrám při sborech se naše práce mohla zase o 
trochu rozšířit o nové projekty. Díky našim pracovníkům a dobrovolníkům jsme 
mohli i v roce 2016 poskytovat naše sociální služby. Mohli jsme sledovat i rozvoj 
nové pobočky v Brně. Díky celocírkevní sbírce jsme mohli podpořit naše stávající 
služby a rozšířit i chráněné bydlení na Černém Mostě. Díky Boží blízkosti jsme 
mohli pomoci mnoha lidem, kteří naši pomoc potřebují. 
Děkuji všem pracovníkům, dobrovolníkům, dárcům, sestrám i bratrům z Církve 
bratrské, spolupracovníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do 
naší diakonské práce. Děkuji Bohu, že nám dal ducha spolupráce. 

Michaela Veselá 
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Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní 
působností. Vznikla na základě zákona č. 308/1991 Sb. a je registrována u 
Ministerstva kultury ČR. Jejím zřizovatelem je Církev bratrská. V čele Diakonie 
stojí správní rada ve složení ThDr. Bronislav Kaleta, Mgr. Jitka Komrsková,           
Mgr. Marie Veselá, Ing. Petr Kučera, Bc. Vladimíra Šlancová, Mgr. Petr Grulich a 
Mgr. Michaela Veselá. Statutárním zástupcem je ředitelka Mgr. Michaela Veselá. 
Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným 
v souladu s křesťanskými hodnotami. 
 

V roce 2016 kancelář Diakonie CB zajišťovala kontakt s vedoucími středisek  
v oblasti získávání a vyúčtování finančních prostředků z MPSV, Magistrátu HMP 
a MČ Prahy, zpracování měsíčních mezd, aktualizace údajů v registrech a další 
agendu, která souvisí s provozem jednotlivých středisek. Náklady na provoz 
kanceláře jsou rozděleny do středisek Diakonie CB. 
Pro Pobočky DCB a Sbory CB pomáhala kancelář DCB především ve 
zprostředkování informací s DCB, ale i metodické vedení či poradenství v oblasti 
dotačních titulů. Společnými silami jsme zahájili projekt Potravinové a materiální 
pomoci nejchudším osobám II. a realizovali zahraniční humanitární pomoc na 
Ukrajinu. 
Součástí práce byla i organizace rekreačního pobytu pro seniory ve Štokách u 
Havlíčkova Brodu a zahraniční rekreace v Chorvatsku. 
 

Diakonie Církve bratrské 
Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3  
IČO: 45250855 
bankovní spojení: 478450393/0300 
tel.: 222 580 138, 222 585 733 
e-mail: diakonie@cb.cz 
www.cb.cz/diakonie 
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Domov Seniorů Bethesda slouží našim klientům již čtrnáctým rokem. Nachází se 
ve volně přístupném areálu Církve bratrské ve Chvalech, klidné městské části 
Prahy 20 – Horních Počernic. Bethesda je nestátní neziskové zařízení s kapacitou 
33 lůžek.
 
Převážná většina našich současných klientů pochází z Prahy (31 klientů) či 
blízkého okolí. Mnoho našich klientů strávilo v Horních Počernicích velkou část 
svého života a dosud zde mají své blízké a přátele. Právě blízkost rodiny vidíme 
jako velmi přínosné, neboť pro rodiny je zařízení dobře dostupné pro časté 
návštěvy. Zároveň nejsou přerušeny vazby s přáteli, sousedy a starší člověk se 
nestěhuje do úplně cizího prostředí. 
 
Hlavní prioritou naší služby je poskytovat kvalitní a komplexní služby péče, které 

umožní klientům prožívat závěr jejich 
života v klidu a pohodě, bez 
zbytečných bolestí a útrap, které 
často s sebou nese jejich zdravotní 
stav. Zároveň je naším cílem i 
poskytovat psychicky podnětné 
prostředí, ve kterém se nebudou cítit 
opuštěně a osamoceně, což má 
zpětně významný vliv i na jejich 

psychosomatickou kondici. Při poskytování služeb nám výrazně napomáhá úzká 
spolupráce s rodinou klienta.  
 
Domov poskytuje dlouhodobé ubytování v pokojích klientů – k dispozici je 11 
jednolůžkových a 11 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienickým zázemím a 
balkónem. Dále poskytujeme základní služby – denní úklid, praní a žehlení 
prádla.  
Naši klienti mají možnost celodenního stravování – 5 x denně s možností 
konzumace stravy ve společné jídelně nebo na pokojích – dle potřeb klienta, 
stejně jako možnost vybrat si základní diety.  
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Pečovatelská a ošetřovatelská 
péče probíhá dle potřeb klienta 
a dle individuálních plánů. Dále 
je strukturovaná tak, aby byly 
podporovány zachované 
schopnosti, předpokladem je 
také práce s individualitou 
klienta a integrace jeho 
příbuzných do ošetřovatelského 
procesu. 
Zajištěna je i služba sociální, která umožňuje obyvatelům Bethesdy styk 
s veřejností, s úřady, komunikaci s příbuznými. S každým klientem je pravidelně 
plánována služba a poskytování podpory vychází z jeho osobních cílů a 
individuálních potřeb.  
 
Věkový průměr našich klientů činil 87,2 roků, což je způsobeno jak stárnutím 
našich dlouhodobějších klientů, tak i výší věku nově přijatých klientů. To s sebou 
nese nároky na ošetřovatelskou péči, která je spojena s přirozeně se zhoršujícím 
zdravotním stavem klientů. Je pro nás velmi důležitá odbornost našeho 
personálu jak z hlediska pečovatelské, tak i ošetřovatelské práce – proto 
věnujeme velikou pozornost právě celoživotnímu vzdělávání personálu. 
 

Kromě základních činností poskytujeme 
nad rámec i péči pastoračního asistenta, 
který je tři dny v týdnu k dispozici 
klientům i pracovníkům domova. 
V úterý a v neděli probíhají v domově 
bohoslužby.  
 
S ohledem na potřeby našich klientů je 
naší hlavní snahou poskytovat služby co 
nejvíce uzpůsobené jednotlivých 

klientům, pracujeme a specializujeme se na různé podpůrné terapie a metody 
práce (např. bazální stimulace, kinezioterapie, paliativní koncept atd.). Lékařskou 
odbornost nám zajišťuje praktická lékařka, psychiatrička a nutriční specialistka.  
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Klienti domova mají možnost zapojit se do různých aktivit prostřednictvím 
aktivizačních činností, program je doplněn o vycházky, společné čtení, cvičení, 
paměťová cvičení, poslech hudby, promítání filmů, společné vaření, oslavy 
narozenin apod. 
 

V roce 2016 jsme začali vydávat čtvrtletník 
domova – Dosebe. Klienti ho dostávají v tištěné 
formě, nalézt ho můžete na našich webových 
stránkách. 
 
Pilně jsme sbírali víčka z PET lahví a povedlo se 
nám shromáždit čtyři velké pytle, pro které si 
k nám zajel nemocný Nikýsek s rodiči. Víčka jim 
pomohou financovat další nákladnou léčbu jeho 
nemoci. 
 
Paní Jája, naše aktivizační pracovnice, společně 
s klienty vytvořila tzv. Knoflíkovník. Strom 

z knoflíků zdobí chodbu na třetím patře. Je připomínkou toho, že i ta největší 
drobnost může mít za sebou velký příběh. 
 
Počátkem června jsme se chystali na výlet do svíčkárny a čokoládovny 
v Šestajovicích, ale bohužel nám nepřálo počasí… Místo toho jsme uspořádali 
v jídelně velký kuželkový turnaj.  
 
V srpnu jsme se vydali pěšky z Bethesdy 
na zastávku Rajská zahrada, kde jsme 
navštívili farmářský trh. Zpátky jsme se 
svezli metrem a prošli obchodním 
centrem Černý Most.  
 
Využili jsme jednoho z posledních 
teplých dnů a grilovali jsme na zahradě – 
samozřejmě nemohly chybět klobásy a 
pivo :-) 
 



Výroční zpráva 2016 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ 

 

 

      
 

7       
 

Do našeho pravidelného programu jsme zařadili promítání. V listopadu a prosinci 
jsme díky tomu „navštívili“ nejkrásnější vesničky Evropy, podmořský svět a Paříž, 
a to vše v pohodlí a teple naší jídelny. Promítalo se na velké plátno a ke každému 
obrázku nechyběl výklad. 

 
Vánoční večírek se nám velmi 
povedl, nechybělo dobré 
pohoštění ani cukroví, které jsme 
upekli společně s klienty. Koledy 
jsme si zazpívali za doprovodu 
kytary pana Žemličky. 
 
Budeme rádi, když si najdete 
chvilku času na návštěvu našich 

webových stránek: www.cb.cz/diakonie/bethesda, kde se dozvíte více nejen o 
Domově samotném, ale i o společenských a kulturních akcích, které u nás 
probíhají. Dále zde naleznete náš nový časopis – čtvrtletník Dosebe.  
 
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli našemu Domovu – tato pomoc je pro nás 
existenčně velmi důležitá. Velký dík patří paní Kampové, která nám zasílá své 
výrobky, a za utržené peníze pořizujeme nejen pomůcky pro klienty.  Děkujeme 
všem zaměstnancům Bethesdy, kteří i nadále laskavě pečují o klienty.  
V neposlední řadě děkujeme i našim klientům a přejeme všem pevné zdraví. 
         
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bethesda – domov pro seniory 
Stoliňská 41c/2510, 193 00 Praha 9 
tel.: 281 040 177, 731 430 470  
www.cb.cz/diakonie/bethesda 
 

Mgr. Ivana Reicholdová 
e-mail: reicholdova@bethesda.cb.cz 
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V průběhu roku 2016 došlo ke změně na pozici vedoucí celého Střediska ČM: 
Mgr. Zuzanu Novákovou vystřídala Mgr. Marie Dvořáková.

Centrum je v provozu každý 
všední den a o letních 
prázdninách bylo poprvé 
otevřeno také, a to 2 dny 
v týdnu. Program je každý den 
jiný – keramika a další výtvarné 
techniky, literární, pohybový a 
muzikoterapeutický program, 
básnické tvoření anebo nově 
kurz vaření. Svůj prostor mají i 
různé individuální programy 
klientů a výpravy po Praze i 
mimo ni. Do centra chodí 
dospělí klienti s tělesným a kombinovaným postižením, kteří rádi pracují a 
rozvíjejí ducha i tělo a chtějí smysluplně naplňovat čas. Působíme na Praze 14, 
ale klienti dojíždějí i z pražského okolí. V roce 2016 se povedlo navýšit počet 
klientů na 14, letních aktivit se zúčastnilo celkem 11 klientů. 

V roce 2016 se podařilo službu rozšířit o 2 místa 
a jeden byt, nyní je kapacita 5 klientů.  
V průběhu roku zde bydlelo postupně 6 klientů. 
Provoz je nepřetržitý 24 hodin. Klienti žijí 
v běžných bezbariérových bytech, asistenti je 
podporují podle individuálního plánu k co 
nejsamostatnějšímu vedení domácnosti, správy 
osobních financí a komunikaci a dopomáhají 
tam, kde je potřeba. O službu stoupá zájem, 
evidovaných máme dalších 9 zájemců. 
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Službu poskytujeme na území městských částí Praha 9, 14 a 20, a to ve všední 
dny v časech 8:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 (podle domluvy lze i jinak). Nejčastěji 
klienti potřebují dopomoc v domácnosti s péčí o svou osobu a doprovody na 
různá místa. V roce 2016 službu využívalo 12 klientů. 
 

V tomto roce se podařilo navýšit počet 
klientů ve všech službách – v centru 
denních služeb o 5 osob na 14 klientů, 
v chráněném bydlení ze 3 na 5 klientů a 
v osobní asistenci ze šesti na 12 klientů. 
Během letních prázdnin byla návštěvnost 
také vysoká a určitě budeme v provozu 
pokračovat i v příštím roce. 
I v tomto roce jsme s klienty vyrazili na 
Expedici Pag, letos ve větší skupině 18 lidí 
(10 klientů a 8 asistentů) ve dvou 
tranzitech. Navštívili jsme známá místa a 
objevili pár nových. Počasí bylo jako na 
houpačce, od horka po déšť. Všichni jsme 
si mořský vzduch a vodu i výborné večeře náramně užili a příští rok bychom rádi 
vyrazili znovu! 
Stejně tak jsme se letos znovu zúčastnili keramických trhů v Kostelci nad Černými 
Lesy. Prodávali jsme keramické výrobky z rukou našich klientů z centra denních 

služeb. Dále jsme si postavili stánek na 
trhu neziskovek Prahy 20 a na adventních 
trzích na Černém Mostě. Trhy máme moc 
rádi, jejich atmosféru a povídání s lidmi, 
vítáme i možnost sebeprezentace. 
V červnu jsme si vyletěli na Open Skies for 
Handicapped v Hradci Králové. Spojili 
jsme se výpravu s klienty z Chráněného 
bydlení na Xaverově a dohromady nás 
letělo 7 lidí. Z Kbel jsme letěli vojenským 

letadlem CASA, v Hradci jsme si užili doprovodný program a oběd ve městě a 
odpoledne letadlem letěli zpátky do Prahy.  
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Letní sezónu jsme začali prodlouženým víkendem v rekreačním středisku 
v Líchovech u Sedlčan. Vyzkoušeli jsme místní ledový bazén, chodili na výlety  
a i buřty jsme si opekli. Středisko leží uprostřed krásných lesů na břehu Vltavy  
a je celé bezbariérové. Akce se zúčastnili 4 klienti a 4 asistenti. 
Během letních programů jsme vyjeli celkem na 4 výlety – do Kutné Hory, Plzně, 
Ústí nad Labem a pražské Zoo, kam jsme se dopravili na parníku. Všechny 

provázelo horké počasí a veselá 
nálada. 
Na podzim jsme se vydali na 
víkend do města Brna. Viděli jsme 
místní pamětihodnosti, ale  
i kousky moderního umění. 
Vrcholem byla návštěva 
bezbariérového divadla Barka a 
vystoupení souborů lidí 
s postižením Ještě chvilku a Proty 
Boty. 

 
 

I v tomto roce bychom rádi vyjeli na pobyt u moře, možná v jiné destinaci, a také 
na kratší oblíbené víkendové pobyty. Chceme se nadále prezentovat na trzích  
a veletrzích neziskovek, v plánu je NGO 
Market. Zúčastníme se Beach 
volejbalového charitativního turnaje. 
V centru denních služeb zkoušíme výrobu 
nejrůznějších produktů jako přípravu 
k možnému založení chráněného 
pracoviště v budoucnu. 
Stále máme požádáno na Magistrátu hl. m. 
Prahy o byt, rádi bychom chráněné bydlení 
nadále rozšiřovali. 
I nadále chceme zůstat místem, kam lidé 
rádi chodí a kde pracovníci rádi pracují. 
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Středisko Černý Most 
Mansfeldova 801/4, 198 00 Praha 9 
tel.: 222 957 248 
www.cb.cz/diakonie/cerny-most 

 

Mgr. Marie Dvořáková 
e-mail: dvorakova@diakonie.cb.cz 
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Chráněné bydlení na Xaverově se nachází ve východní části Prahy na okraji 
Klánovického lesa. Poskytujeme skupinovou pobytovou sociální službu šesti 
lidem s mentálním postižením, u některých kombinovaným s duševním 

onemocněním. Posláním naší služby je 
podporovat uživatele v naplňování jejich 
každodenních potřeb. Pomáhat není snadné. 
Pomoc se snadno zvrtne v boj o nadvládu,  
o moc. I proto jsme dlouho hledali motto, které 
by naší práci dávalo jasný charakter, směr, 
inspiraci, hranice, aby uživatel mohl zůstat sám 
sebou, uplatňoval svůj vliv, talent, byl aktivní 
součástí většinové společnosti: 
 

"Nelze člověka něčemu naučit, lze mu jen 
pomoci, aby to sám v sobě objevil."  

(Galileo Galilei) 
 

V nitru klienta je zdroj jeho dalšího růstu, on rozhoduje, co potřebuje, aby jeho 
život měl smysl, byl radostný. 
Jsme vděčni za malé rozměry naší služby. Malá rodinná vilka umožňuje vznik 
bližších mezilidských vztahů, než tomu bývá ve službě větší kapacity. Základem 
dobrého soužití jsou naplněné základní 
osobní potřeby každého uživatele  
i pracovníka: být přijat, být milován, 
realizovat se. Osobní potřeby uživatele 
mapujeme průběžně v deseti základních 
oblastech lidského života: komunikace, 
péče o sebe, péče o domácnost, zdraví, 
bydliště a prostředí (mobilita), bezpečí a 
rizika, vztahy, osobní uplatnění  
a spokojený život; finance a úřady, 
pravidla a povinnosti. S každým 
uživatelem pak sestavujeme individuální 
plán podpory a péče tak, aby byla řešena 
jeho nepříznivá sociální situace.  
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Mezi nejvyužívanější metody naší práce patří: 
 Přístup zaměřený na člověka, tedy na jeho vztah k sobě samému, ke svým 

bližním a svému prostředí 
(spolupracujeme s rodinou, přáteli, 
lokální komunitou, atd.). V centru 
pozornosti pracovníků stojí uživatel 
takový, jaký je, ptáme se, co je 
důležité právě pro něj. Uživatel je  

informován tak, aby se dokázal 
rozhodovat a mít tak kontrolu nad 
svým životem, sám ho aktivně 
utvářel. Z tohoto přístupu vycházejí i 
níže uvedené metody: zoorehabilitace, zahradní terapie a preterapie.   

 Metoda individualizované podpory nikoli plošné péče – uživatel využívá 
svých schopností a případně rozšiřuje své kompetence. 

 Metoda zpětné vazby – při utvrzování uživatele v jeho silných stránkách 
osobnosti a kompetencích, nastavování zrcadla při problematickém 
chování apod. tak, aby klient směřoval k reálnému sebepopisu, k přijetí 
sebe sama. 

 Nácvik sociálních dovedností: např. dovednost 
správně vnímat, správně chápat, správně 
sdělovat a reagovat. Tento nácvik zahrnuje 
práci s emocemi, jejich uvědomování, 
pojmenování a bezpečnou ventilaci.   

 Využití symboliky všedních situací, svátků a 
oslav, ročních období, liturgického roku atp.: 
např. význam společného stolování  
a společných oslav pro utváření pocitu 
sounáležitosti a prostoru pro společný zážitek, 
význam liturgických období pro růst člověka  
i jeho společenství atd. 

 Terapie realitou nám pomáhá zvládat nezodpovědné a jinak nevhodné 
chování člověka, pracujeme s důsledky takového chování v jeho 
nejbližším okolí i v jeho vlastním životě. Zpravidla se nevyhneme 
nutnosti smíření se s minulostí, s vlastními selháními i selháními vlastní 
rodiny. Máme vždy na vědomí dvě základní psychické potřeby 
člověka: potřebu milovat a být milován, a potřebu mít svou hodnotu pro 
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sebe i pro druhé: uvědomuje-li si člověk vlastní hodnotu, umí milovat  
a je obvykle také milován.  W. Glasser (americký psychiatr) odpovědnost 
definuje jako „schopnost uspokojovat vlastní potřeby takovým 
způsobem, který nepřipraví ostatní o jejich schopnost naplnit své vlastní 
potřeby“. V naší práci neustále usilujeme o rovnováhu mezi právy 
jednotlivých osob a potřebami jejich společenství jako celku. 

 Zahradní terapie se zabývá spojením dějů v přírodě s tím, co se odehrává 
v duši člověka. Jaké jsou její účinky? Stabilizace chování, rozvíjení 
osobních hodnot, smiřování se s vlastní životní cestou, se svou vlastní 
nedostatečností, ale také s nedostatečností těch nejbližších. Například 
podzim je obdobím žní, shazování listí, přibývající temnoty, ale také 
obdobím příprav na příští 
rok – rostliny rozsévají svá 
semena, která budou 
celou zimu čekat na příští 
jaro. Sázíme cibuloviny, 
aby až projdou mrazem, 
znovu vykvetly. Rostliny 
stahují svoji sílu do svých 
kořenů, aby odpočinuly, 
ochránily se před mrazem 
a s přívětivějšími 
podmínkami na jaře znovu vyrazily do akce. Podzimním zastřižením 
usměrňujeme rostliny v růstu, posilujeme je proti škůdcům  
a pomáháme jim znovu na jaře bohatě obrazit. Co bychom si zastřihli my 
na svých osobnostech a životech? Co zbytečně s sebou vláčíme? Co nám 
ubírá životní sílu? Co nás nebo ty kolem destruuje? Co potřebujeme 
odložit, aby nové, lepší mohlo přijít a zůstat? Od čeho si potřebujeme 
odpočinout? I o tom může být pro nás podzim.  

 Canisterapie: Kromě již tradičních pejsků jsme rozvinuli chov domácích 
zvířat o pana Králíka a další 3 králíky. Klíčoví chovatelé Richard a Honza 
se učí pravidelné a vytrvalé péči o ně. A my se učíme podpoře klíčových 
chovatelů, aby v péči vytrvali, i když jsou unavení, nemají náladu nebo 
venku prší. 

 Preterapie je metoda, která pomáhá lidem vstupovat do kontaktu se 
sebou, s jinými lidmi, s reálnou situací a prostředím. Kontakt můžeme 
ztrácet například v důsledku silné emoce nebo projevu duševní nemoci. 
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Pracovník je pouze v roli průvodce a zrcadla a pomocí tzv. kontaktních 
reflexí pomáhá vytvářet most do světa druhého člověka.  

 Metody pastorační práce nám pomáhají v těchto oblastech podpory: já 
ve vztahu k Bohu, ke stvoření, ke skutečnostem, které zakládají a udržují 
tento svět, náboženské symboly v životě člověka, práce s vinou, 
odpuštěním, hledání životní síly a motivace, smrt a konečnost v životě 
člověka, doprovázení uživatele v období jeho životních ztrát (úmrtí 
rodičů, přátel). 
 
Avšak nesoustředíme se jen na individuální potřeby uživatele, na stav 
jeho osobnosti, ale bereme v potaz i potřeby celého společenství 
uživatelů a pracovníků. Usilujeme o prohlubování vědomí společenství, 
sounáležitosti, dynamiky mezilidských vztahů (vzájemné ovlivňování  
a doplňování) uvnitř chráněného bydlení. Jak dopadá způsob mého 

jednání, stav mé osobnosti, 
charakteru a smýšlení na ty kolem 
mne? A naopak, co pro mne 
společenství znamená, jak mne 
formuje, čím mne obdarovává? 
Cílem naší sociální služby není jen 
usilování o samostatnost 
jednotlivých uživatelů, ale i jejich 
integrace uvnitř společenství 
chráněného bydlení jakožto i do 
společenství lokální komunity. 

 
Co se podařilo?  
Uživateli, který byl v zaměstnání nespokojen, se podařilo práci změnit ke 
své větší spokojenosti. Další uživatel našel jinou sociální službu, která 
více odpovídá jeho potřebám. Přijali jsme nového uživatele z domova 
pro seniory. Zabydlel se velmi rychle, během půl roku se naučil 
samostatně vykonávat tři domácí činnosti a odhodlal se i ke společnému 
vaření. Svou moudrostí přispívá k dobré atmosféře v domě. Umí sám 
sebe i druhé napomenout, ale také povzbudit vtipem a dobrým slovem. 
Navíc volně cestuje po okolí, potkává své známé, chodí opět ke svým 
lékařům a do své lékárny, jelikož v Horních Počernicích strávil většinu 
svého života. Takový život ve vzdálenějším domově pro seniory žít 
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nemohl. Uživatel, který musel opustit zaměstnání pro zdravotní 
problémy, našel práci na poloviční úvazek, která více zohledňuje jeho 
zdravotní potřeby a on může zůstat tím, kým je a být hrdý na to, že 
pracuje. Jsme však rádi i za ty, kteří nejraději pobývají mezi zdmi svého 
pokoje, píší básně nebo různé texty, malují a starají se o domácnost. 
Vytvářejí zázemí těm, kdo ráno vycházejí za prací do města. 

 

Rokem nás provázela akce 80 jarních kilometrů, kterou jsme pro její oblíbenost 
protáhli na celý rok. Dohromady naši uživatelé ušli 240 km a na kole ujeli skoro 
230 km. V příštím roce, myslím, hravě zvládneme klasických 100 km a vytvoříme 
oddělené kategorie chodců a cyklistů.  
Na dni otevřených dveří s tématem pečení brambor se uživatelé pochlubili 
vlastními, na našem záhoně vypěstovanými bramborami. K podzimnímu setkání 
nám hudební skupina Nsango malamu (v jazyce lingala „dobrá zpráva“, 
evangelium) zazpívala duchovní písně a mohli jsme si zkusit i pár rytmů afrických 
tradičních písní. 
Ale naše úroda byla rozmanitější: 
rajčata, okurky, cukety, řepa, mrkev, 
cibule, zelené fazolky, vše ke 
spotřebě v naší kuchyni. Co se 
nesnědlo, to jsme zavařili: okurky, 
cukety s paprikami, lečo, arónii. 
Příští rok osadíme i dva nové 
vyvýšené záhony. Jeden osadí 
Ondřej jahodami, druhý bude 
květinový, uvidíme, kdo se ho ujme. 
Jsme vděčni církevním společenstvím v Horních Počernicích, které nám pomáhá 
naplnit duchovní potřeby našich uživatelů. Jeden uživatel přijal svátost křtu 
v Církvi československé husitské a druhý se začal připravovat na křest v Církvi 
bratrské s naším pastoračním pracovníkem. Práce pastoračního pracovníka 
Diakonie CB nezůstává u uživatelů bez odezvy. Rádi s ním vedou společné i 
individuální rozhovory.  
Oblíbené je také večerní čtení Bible, knihy Země pod duhou nebo zpívání 
duchovních a lidových písní. Uživatelé poznávají ve čtených příbězích své vlastní 
životní příběhy. Písně často vyjadřují, co sami vyjádřit neumí. Knihy i písně nám 
pomáhají poskytovat podporu tam, kde naše lidské ani profesní zkušenosti 
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nestačí: porozumění světu, sobě 
samému a ve vnímání sebe sama 
jako součást historie lidstva. Můj 
život žil již někdo přede mnou a o 
tuto sounáležitost se mohu opřít. 
Podařilo se nám vtáhnout klienty 
více do tvoření podzimní, 
vánoční a velikonoční dekorace a 
možná jsme o něco více vnímali 
přírodní a liturgické cykly, kterých 
jsme jako lidé součástí. 
Poprvé jsme se setkali s hornopočernickou Diviznou (středisko Diakonie a misie 
Církve československé husitské) na Čarodějnickém sletu, kde jsme si otestovali 
náš um v těchto dovednostech: 

Milovat, i když sám jsem nenáviděn. 
Rozumět, i když sám porozumění postrádám. 

Darovat, i když se sám cítím být chudým. 
Vytrvat, i když nevidím žádnou naději. 

Dále jsme se zúčastnili Veteran party na Chvalech s mottem, které ani nám není 
cizí: „Umíme spolu pracovat a umíme se spolu bavit“. Při akci Open Skies For 
Handicapped 2016 se dva naši uživatelé prolétli vojenským letadlem. Navštívili 
jsme koncerty kapely Rock and Roll Band Fido, Lucie Vondráčkové a skupiny 
Vohnout a hudební festival Votvírák v nedalekých Milovicích, letos i 
s přenocováním ve stanu. 
Opět jsme se veřejnosti představili na 
3. veletrhu sociálních služeb v areálu 
Chvalské tvrze. Kromě poskytování 
informací zájemcům o naší službu a 
navazování kontaktu s jinými 
sociálními službami jsme potěšili 
školáky a školačky Honzovými 
výpěstky pokojových rostlin. Zahnat 
žízeň mohli návštěvníci našeho stánku 
zázvorovou limonádou a šťávou 
z arónie. Někteří podpořili naši službu koupí ručně malovaných tašek. 
Děkujeme velmi Vám, kteří jste provoz našeho chráněného bydlení hmotně, ale i 
svým přátelstvím podpořili! 

http://www.cb.cz/diakonie/xaverov/aktuality/open-skies-for-handiccaped-2016
http://www.cb.cz/diakonie/xaverov/aktuality/open-skies-for-handiccaped-2016
http://www.cb.cz/diakonie/xaverov/aktuality/koncert-kapely-rock-and-roll-band-fido
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V roce 2017 nás bude zaměstnávat postupná rekonstrukce pokojů našich klientů, 
hlavně výměna nábytku, a to i ve společenské místnosti. Více chceme 
navštěvovat místa, kde naši klienti vyrůstali. 

 

Chráněné bydlení na Xaverově 
Ve Žlíbku 2005, 193 00 Praha 20 
tel.: 222 922 506 
www.cb.cz/diakonie/xaverov 
 

Mgr. Gabriela Čumplová 
e-mail: g.cumplova@gmail.com 
 

http://www.cb.cz/diakonie/xaverov
mailto:g.cumplova@gmail.com
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V roce 2016 uspořádala Diakonie Církve bratrské 2 významnější akce:  

 rekreaci pro seniory, 
 rekreaci v Chorvatsku. 

 

Rekreace pro seniory proběhla ve dnech 6. – 13. 5. 2016. Pro dobrý ohlas 
účastníků byla stejně jako v loňském roce umístěna do rekreačního střediska Pod 
Dubovou skálou ve Štokách u Havlíčkova Brodu. Účastnilo se jí téměř 45 osob. 
Po duchovní stránce vedl pobyt br. kazatel Ondřej Kyml z Písku, vypomohl i br. 
Lukáš Skala. Organizačně se obětavě zapojili manželé Paulusovi z Havlíčkova 
Brodu. Na programu (mimo jiné) bylo: nedělní shromáždění v Církvi bratrské 
v Havlíčkově Brodu, povídání a promítání o práci v Ghaně, jihlavská ZOO, 
povídání o záměru zřízení hospice v Jihlavě atd.   

 

Chorvatsko, ostrov Cres a Lošinj, 13. – 22. 6. 2016 
Se zapadajícím sluncem v zádech razí cestu expresní autokar v režii CK Nykar 
vstříc zítra vycházejícímu slunci nad Slovinskem a Chorvatskem. Cíl cesty: ostrov 
Cres. Letošní cestující, většinou již senioři se znají z minulých roků a radostně se 
druží a těší na pobyt ve Valonském zálivu s historickým městečkem Cres. Větší 
počet zájemců o letošní pobyt, zajišťovaný Diakonií CB, jmenovitě Hofmanovými, 
signalizoval, že tento druh společenství u moře se setkává s trvalým zájmem. 
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Zkušené cestovatele nezaskočila noční jízda 
pohodlným a luxusním autobusem a většina ji prožila 
klidně se zavřenýma očima. 
Při dopoledním příjezdu na ostrov nás pozdravily 
trochu neklidné, ale teplé vlny moře a radostné a nám 
známé tváře rodiny Kárných s jejich zaměstnanci. Již 
v minulém roce se stali mnozí z nich našimi přáteli. 
Čekalo nás rychlé ubytování v pěkných apartmánech 
umístěných v zelených a kvetoucích zahradách, 
nedaleko hlavního penzionu. Mnozí se, téhož dne, 
vydali do nedalekého městečka, a někteří neodolali 
nabídce šplouchajícího zářícího moře a vykoupali se. 
Ano, moře zůstalo slané, čisté, dovádivé, laskající. Jací 
jsme my, po dalším roce života? Jako to moře? 
Naše „cestovka“ připravila osvědčené nabídky výletů. Výlety lodí na Sveti Blaž, 
k Modré jeskyni, do nočního Valunu. Výlety mikrobusy do starodávné Lubenice, 
k Vranskému jezeru, Beli a na ostrovy Lošinj. Rozhodli jsme se navštívit Velki  a 
Mali Lošinj, které jsme ještě neviděli. Byla to dobrá volba i s ohledem na 
příhodné, chladnější počasí v závěru pobytu. Doprovázela nás paní Marie Kárná 
s manželem Petrem. Oba mají široké znalosti z historie i přírodních zajímavostí 
souostroví. Zvlášť nás zaujala atmosféra městečka Osor, kdysi sídlo biskupa, dnes 
plného uměleckých památek včetně jedné technické, kterou je otáčivý 
příhradový most spojující ostrovy Cres a Lošinj. Zaujal nás paradox, který dobře 

známe ze slov Ježíšových: města Veli Lošinj je 
malý a Mali Lošinj je velký. Tak to je a bude 
v Božím království. 
Podstatnou částí pobytu byla ranní setkání 
k modlitbám, večerní rozhovory k připraveným 
tématům. Vyslechli jsme něco o vzniku a 
smyslu některých mnišských řádů (Jiří 
Hofman). Další večer jsme vyslechli důvody ke 
zřízení pobočky Diakonie CB v Brně 
s  psychoterapeurtickým poradenstvím a 
speciální službou seniorům (Noemi 
Komrsková). Jiný večer jsme se zamýšleli nad 
střetem kultur a náboženství podle biblické 
knihy Rút (Stanislav Bischof). Při všech 
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setkáních v doprovodu kytary Slávka Řezníčka zněly naše oblíbené duchovní 
písničky k potěše kolemjdoucích a Boží chvále. Dva večery patřily vzájemnému 
seznamování a sdílení se životem víry. 
K vrcholům pobytu patřily návštěvy kláštera Františkánů, kde nás provázel jeho 
představený, kvardián Marijan Jurčevič. Jeho výklad překládala naše hostitelka, 
paní Marie Kárná. Nezapomenutelné jsou vnitřní arkádové prostory nádvoří 
kláštera s prastarými studnami, které v dobách nouze sloužily svou vodou 
obyvatelstvu města. Prohlídka klášterního muzea s historickými předměty a 
obrazy ztišovala naši hlučnost při pohledu na žaltář psaný hlaholici ze 14. století. 
Na hlavním nádvoří jsme zdařile, v dobré akustice okolních budov zazpívali, za 
podpory hnízdících vlaštoviček kánon „Vše co má dýchání“ a kající píseň Jeana 
Sybelia „Stojíme v bázni“. 
V neděli dopoledne jsme byli v kostele Františkánů přítomni mši a kázání na text 
Lk 9, 18-24 „Hoče li tko za mnom…“. Účastníkům, kteří naplnili kostel, byl předán 
písemný záznam textu s krátkým kázáním s názvem: „Što vi kažete, tko sam ja?“ 
a další župní informace. Malá místní skupina šesti zpěváků za doprovodu kláves 
podporovala zpěv místních věřících. 
Volné procházky po okraji zálivu, živým městečkem s jeho úzkými kamennými 
uličkami a schodišti, kolem mariny, návštěvy trhů, obchůdků, vináren, restaurací 
a kaváren, rybárny, lisovny oleje v blízkosti památníku padlých obránců města 
zůstávají v naší paměti. S požitkem a někteří s trochou bázně jsme se nořili do 
paprsků slunce, do slaných vod moře k osvěžení těla i duše. Při pohledu na příboj 
vln narážející na kamenná mola v zapadajícím slunci, jsme mohli vidět, jak 
nasycené zdi slanou vodou ji v malých stříbřitých vodopádech ze svých kaveren 

znovu vracejí moři. 
Podobně jsme syceni 
mořem Boží milosti a 
lásky, kterou mu naše 
životy mohou opět a 
opět vděčně vracet. 
Pánu Bohu nemůžeme 
dát nic, než to, čím nás 
obdařil, totiž jeho 

uzdravující slanost, a to k užitku našich bližních, našeho světa. Na shledanou 
příští rok! (Vzpomínal a zapsal S. Bischof) 
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Do projetu potravinové pomoci se zapojilo celkem 15 Sborů CB nebo Poboček 
DCB na celém území ČR – Brno, Letovice, Kolín, Husinec, Beroun, Benátky nad 
Jizerou a Milovice, Praha 9 – Černý Most, Český Krumlov, Litvínov, Most, Opava, 
Plzeň, Třinec (2 místa distribuce) a Vysoké Mýto. Z distribučních míst je pomoc 
rozvážena i do dalších měst a obcí v jejich okolí. 
Na projektu se podílejí výhradně 
dobrovolníci z řad Diakonie Církve bratrské 
či Sborů Církve bratrské. Tito dobrovolníci 
spolupracují s místními institucemi a 
organizacemi, které pracují s cílovou 
skupinou osob na hranici chudoby. V rámci 
této spolupráce získávají kontakty na 
potřebné jednotlivce či rodiny, které 
následně kontaktují. 
Ze všech distribučních míst máme zprávy, že 
lidé tuto pomoc přijímají velmi pozitivně, 
našlo se jen několik negativních reakcí. 
Obecně je pomoc vnímána pozitivně, 
protože je předávána našimi dobrovolníky, 
kteří navazují s podpořenými lidmi osobní 
kontakty. Při prvním kontaktu navíc zjišťují další potřeby rodin či jednotlivců a 
následně jim přizpůsobují způsob pomoci (většinou jde o doprovodná opatření 
– finanční poradenství, pastorační rozhovory, terapeutické rozhovory, ale i 
osobní rozhovory). 
Vybrané potraviny považují podpořené osoby za velmi kvalitní, stejně tak jim 
vyhovuje i pestrá nabídka výrobků. Je jasné, že nemůžeme nahradit klasický 
nákup, přesto jim potraviny zajišťují výrazný přínos v rámci domácího rozpočtu. 
U osob bez přístřeší nerozdáváme celou škálu potravin, kterou máme k dispozici, 
protože mají většinou problém si z potravin uvařit, ale konzervy přijímají velmi 
ochotně. 
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Již tradičně Diakonie CB podporuje prostřednictvím 2 projektů práci na Ukrajině. 
Jedním z nich je podpora v rámci činnosti Pobočky Diakonie Církve bratrské 
v Třinci, kde se zaměřují na podporu chudých obyvatel ve lvovské venkovské 
oblasti. Druhým je podpora práce kazatele Petra Kučery z Frýdku Místku, který 
navázal na mnoha letou práci bratra 
Stanislava Heczka a věnuje se zejména 
lidem s onkologickým onemocněním.  
Do Lvovské oblasti podnikla v květnu 
2016 ředitelka DCB spolu s rodinou 
Rajcových. Navštívili jsme jednotlivé 
rodiny a seznámili se místními 
diakonkami. Byla předána finanční 
podpora z Fondu rozvoje DCB ve výši 
10.000,-Kč.   
Na zakarpatskou Ukrajinu si Petr Kučera dovezl také finanční částku ve výši 
80.000,-Kč, která byla složena z darů jednotlivých dárců a doplněna 
z celocírkevní sbírky. 
Obě finanční částky byly schváleny správní radou DCB. 
 
    

Tento fond je určen pro nové „rozvojové“ projekty, které lze zahrnout do 
širokého spektra diakonické práce. Tu chápeme jako pomoc a podporu lidem, 
kteří se ocitli v takové situaci, s níž si nemohou pomoci sami, tedy ocitli se 
v nouzi. Může se jednat o pomoc konkrétním lidem, rodinám či komunitám nebo 
aktivity mající za cíl diakonickou práci nebo vznik pobočky Diakonie Církve 
bratrské. 
Uvolnění prostředků z tohoto fondu není automatické a rozhoduje o něm 
Správní rada Diakonie Církve bratrské. 
Čerpání lze uskutečnit formou daru či půjčky. 
V roce 2016 přišla pouze 1 žádost o čerpání, a to z Pobočky Diakonie CB z Třince, 
kde si žádali o částku 10.000,- na podporu diakonské práce ve Lvovské oblasti na 
Ukrajině. Správní rada DCB dne rozhodla o přidělení částky 10.000,- z Fondu 
Rozvoje. 
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Provozní náklady projektů byly v roce 2016 hrazeny z následujících zdrojů: 
 

Lékárna U České koruny; Arnica spol. s r.o.; Carrier chladicí technika CZ, s.r.o.; 
DOM – ZO 13, s.r.o.; M. Baloun; H. Borovičková; N. Cvrčková; P. Dobrkovský;            
J. Drahokoupil; Z. Ferenc; A. Hubáček; T. Hanuš; J. Hejzlar; L. Hlaváčková; P. Jányš; 
A. Jányšová; P. Javornický; P. Kadlec; I. Kampová; B. Kolman; D. Komrska;                   
H. Košťáková; P. Kučera; J. Luhan; M. Macková; M. Mareček; T. Matějková;               
O. Musilová; M. Rausová; L. Sedlák; P. Šedivý; H. Šimková; F. Šmik; J. Vaisar;            
M. Valešová; P. Verner; P. Verner; P. Vítek; H. Vondráčková; B. Wichterlová; J. Zoul.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Magistrát hlavního 
města Prahy 

Církev bratrská 

Městská část 
Praha 14 

Městská část 
Praha 20 

Městská část 
Praha 6 

Městská část 
Praha 10 
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Hlavní náplní pobočky je práce v poradně, která poskytuje službu psychoterapie, 
psychologického a sociálního poradenství a pastorační péče. Za rok 2016 bylo 
realizováno 144 individuálních terapií, 52 pastoračních rozhovorů a 8 krizových 
intervencí.   
Od října se scházel tvořivý kroužek, do kterého docházelo 7-9 osob, které 
připravovaly výrobky pro radost i prodej.  
I nadále probíhala setkání se seniory zaměřená na reminiscence a stolování, 
celkem jich v roce 2016 proběhlo 9. Intenzivněji jsme pečovali o 2 seniorky, 
kterým jsme poskytovali aktivizační činnosti, navíc jsme uskutečnili 60 návštěv  
u potřebných.  
Zaměřili jsme se i na vzdělávací aktivity, uskutečnili jsme 5 přednášek 
zaměřených na činnost a fungování Diakonie, vedli jsme jednu studentku 
ostravské filozofické fakulty, zahájili jsme i publikační činnost.  
Zapojili jsme se do projektu Potravinové a materiální pomoci osobám na hranici 
chudoby.  
Zrealizovali 2 bazárky a 1 benefiční koncert s prodejem výrobků, který měl 
celkový výtěžek 13.400,- Kč.  
Pobočka se v roce 2016 rozšířila o mnohé další aktivity, jako je vedení nástěnky, 
spolupráce se Sdružením pěstounských rodin a další akce a aktivity, vše můžete 
sledovat na našem webu: www.cb.cz/brno/diakonie. 
 

Pobočka Diakonie Církve bratrské 
v Brně 
Kounicova 15, 602 00 Brno 
tel.: 777 004 821 
www.cb.cz/brno/diakonie

Mgr. Noemi Komrsková 
e-mail: noemi@komrskovi.cz 
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Pobočka Brno Královopolská vznikla k 1. 1. 2016 především za účelem získání 
finančních prostředků pro vybudování Komunitního centra, které by sloužilo jak 
sboru, tak z velké části i diakonské práci našeho sboru, která spočívá například 
ve spolupráci s Ústavem Kociánka, kde se věnují zejména lidem s těžkým 
tělesným postižením. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně-Královopolská 
Královopolská 810/74, 616 00 Brno-Žabovřesky 
tel.: 608 242 547 
www.cb.cz/brno.kralovopolska/web 

Jitka Vilémová 
e-mail: j.vilemova@seznam.cz 

Pobočka zpracovává svou vlastní Výroční zprávu. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Hrádku 
Hrádek 74, 739 97 Hrádek nad Olší 
tel.: 558 325 138 
www.naskale.info/socialni-bydleni 

Zbigniew Konderla 
e-mail: konderla.zb@gmail.com 
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Pobočka zpracovává svou vlastní Výroční zprávu. 
 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kolíně 
Královská cesta 226, 280 02 Kolín  

www.cb.cz/kolin/web 

Josef Ptáček 
e-mail: ptackova.marta@seznam.cz 

I v roce 2016 pokračovala v činnosti naše křesťanská psychologická poradna, 
která poskytovala službu psychologického poradenství, psychoterapie, pastorace 
a mediace. Naši pomoc využívali zejména věřící, kteří byli aktivní členové různých 
církví na Moravě.  V průběhu roku 2016 využilo našich služeb celkem 16 klientů. 
Jsme rádi, že v této službě můžeme pokračovat i v tomto roce. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Olomouci 
Mariánská 3, 772 00 Olomouc 
tel.: 608 555 943 
enganim.webnode.cz 

PhDr. Mgr. Martin Slabý, Ph.D. 
e-mail: slaby@centrum.cz 
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V roce 2016 se členové výboru scházeli průběžně dle potřeb pobočky. Finančně 
jsme podporovali ukrajinský sbor v Chlivčanech (Ukrajina), kde pracují tři 
diakonky znalé místních potřeb. Je tam hodně sirotků, početných rodin bez 
příjmů, vdov a invalidních seniorů, kterým se poskytuje materiální pomoc. Loni 
jsme měli příležitost s ředitelkou Diakonie CB ses. Veselou důkladněji prověřit 
stav nouze v daném okolí. Na podzim tým pracovníků naší pobočky vyhledával 
sociálně potřebné v okolí Třince a poskytoval potravinové balíčky 50 lidem 
v rámci projektu Potravinové a materiální pomoci. Člen našeho týmu se stará o 
jednoho člověka bez domova. Připravujeme další projekty. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Třinci 
Oldřichovice 253, 739 61 Třinec 
www.cbnovagenerace.cz 

Jaroslav Rajca 
e-mail: jar.rajca@seznam.cz 

Pobočka zpracovává svou vlastní Výroční zprávu. 
 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně 
sídlo: Zborovské nábřeží 221/9, 266 01 Beroun 
kancelář: Husovo nám. 43/30, 266 01 Beroun (sborový dům ČCE) 
tel.: 736 423 200 
www.dluhovaporadnaberoun.cz 

Mgr. Marie Veselá 
e-mail: poradnaberoun@seznam.cz 
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Pobočka zpracovává svou vlastní Výroční zprávu. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Kladně 
Víta Nejedlého 1503, 272 01 Kladno  
tel.: 720 453 672 
www.zabradlikladno.cz 

Bc. Vladimíra Šlancová  
e-mail: info@zabradlikladno.cz 

Pobočka zpracovává svou vlastní Výroční zprávu. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Litvínově 
Dukelská 424, 436 03 Litvínov 
tel.: 731 140 338 
www.benjaminek.com 

Libor Trousil, Alena Koláčková 
e-mail: libor.trousil@cb.cz, alena.kolackova@seznam.cz 
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Pobočka zpracovává svou vlastní Výroční zprávu. 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě 
Jana Kříže 3127, 434 01 Most  
tel.: 731 436 248 
www.cb.cz/most 

Bc. Roman Kysela  
e-mail: diakoniecb.most@volny.cz  

Pobočka zpracovává svou vlastní Výroční zprávu. 
 

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 
Koněvova 151/24, 130 00 Praha 3 
tel.: 222 584 355 
www.cb.cz/praha3/stacionar 

Věra Weilová 
e-mail: stacionar@volny.cz 
 
 
 



 

 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


