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Verš, který jsme pro rok 2015 obdrželi, je tak povzbudivý a úderný! Vyjadřuje 
neochvějnou víru v naplnění slibů daných od Hospodina. Byť si v některých 
situacích nejsme tak úplně jistí, zda s námi Bůh je a zda vidí naši úzkost či strach. 
Mám zkušenost, že když se však po čase podíváme nazpátek, vidíme, jak nás 
provedl a vysvobodil z mnohých nebezpečí.  
Přemýšlím o diakonské práci a napadá mne, že pro ni každodenně potřebujeme 
čerpat z nekonečně proudící milosti Boží a neustále se opíráme o Boží přísliby. 
Bez nich bychom nemohli být druhým prospěšní. Potřebujeme se neustále 
dotazovat na vůli Hospodina a ujišťovat se po smysluplnosti naší práce, zda 
druhým pomáháme a jestli nemůžeme dát ještě víc. Výsledky naší úporné práce 
nemusí být vždy vidět, byť jsme do ní dali všechny naše síly a um. A mnohá naše 
práce se druhým může zdát zbytečná, ale my stále doufáme, že není.  
Jsem vděčná a mám obrovskou radost z veškeré i titěrné práce všech mých 
kolegů, ať už pracují přímo s našimi klienty nebo datlují do počítače. Jsem 
povzbuzena převážně dobrovolnickou prací na pobočkách Diakonie, kde naši 
kolegové pracují neúnavně pro Boží dílo. Na veškeré té mravenčí práci vidím, že 
nás Hospodin neopouští.  

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, statutárním zástupcem je ředitel. Hlavní činností je 
poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými 
hodnotami. 
 
V roce 2015 jsme zaznamenali změnu statutárního zástupce organizace. Do 31. 
května zastupovala Diakonii Církve bratrské Galina Hofmanová, od 1. června byla 
jmenována Radou CB do funkce Mgr. Michaela Veselá. 
 
Zároveň se vystřídali i členové správní rady Diakonie CB. Od 1. června pracuje 
nová správní rada ve složení: ThDr. Bronislav Kaleta, Mgr. Jitka Komrsková, Mgr. 
Marie Veselá, Ing. Petr Kučera, Bc. Vladimíra Šlancová. Z titulu své funkce 
dochází na jednání SR DCB i tajemník CB Mgr. Petr Grulich a ředitelka DCB. 
 

V roce 2015 kancelář Diakonie CB zajišťovala kontakt s vedoucími středisek a 
Poboček DCB v oblasti získávání a vyúčtování finančních prostředků z MPSV, 
Magistrátu HMP, MČ Prahy 14 a 20, 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. 
Součástí práce byla i organizace rekreačního pobytu pro seniory ve Štokách u 
Havlíčkova Brodu a zahraniční rekreace na ostrově Pag 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, který slouží starším spoluobčanům již třináctým 
rokem, se nachází ve volně přístupném areálu CB ve Chvalech, klidné městské 
části Prahy 20 – Horních Počernic. Bethesda je nestátní neziskové zařízení 
s kapacitou pro 33 klientů. 
 
Převážná většina našich současných klientů pochází z Prahy (31 klientů). 
V Bethesdě žije více klientů, kteří v Horních Počernicích strávili minimálně část 
svého života. Jako pozitivní vidíme i blízkost rodiny, která má příležitost díky 
dostupné vzdálenosti své seniory častěji navštěvovat. Zároveň nejsou přerušeny 
vazby s přáteli, sousedy, 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.  
 



Výroční zpráva 2015 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ 

 

 

      
 

5       
 

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.  
 
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.  
 
Klienti domova mají možnost zapojit se do různých aktivit prostřednictvím 
aktivizační pracovnice, program je doplněn o vycházky, společné čtení, cvičení, 
paměťová cvičení, poslech hudby, promítání filmů, společné vaření, oslavy 

narozenin apod. 
 

19. května k nám již podruhé 
zavítali dobrovolníci ze společnosti 
STMicroelectronics (www.st.com). 
Tento rok nám pomohli s obnovou 
a údržbou zeleně v okolí domova. 
Z fotek na našich webových 
stránkách můžete posoudit, jak za 
pár hodin udělali ze zanedbaného 

záhonu nádherný kus zahrady. Chtěli bychom jim touto cestou velmi poděkovat, 
z výsledku jsou nadšení i naši klienti. Také děkujeme paní starostce a 
zaměstnancům počernické kompostárny, kteří nám dodali kvalitní zeminu.  
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V pondělí 8. června 2015 se v našem domově uskutečnila přednáška kaplana M. 
Žemličky s názvem: „Není-li to nemožné – příběh sira Nicholase Wintona“. 
Připomněli jsme si jednak misi za záchranu 669 československých dětí těsně před 
vypuknutím 2. světové války a také inspirující životní příběh samotného pana 
Wintona. Programu se s živým zájmem zúčastnili klienti domova Bethesda a 
několik dalších návštěvníků. 
 
Ve středu 17. června 2015 jsme na druhý pokus (poprvé pršelo a tak jsme raději 
vše zrušili) vyrazili na výlet do Přerova nad Labem, kde se nachází skanzen, který 
vznikl na konci 19. století. Více informací naleznete na webových stránkách 
http://www.prerovnl.cz/kultura/skanzen-v-prerove-nad-labem/. 
„Nalodění“ v Praze proběhlo bez problémů a za slabou půlhodinku jsme dojeli 
ke skanzenu. Čekaly na nás zajímavé chalupy i předzahrádky plné květin a 
bylinek. Nakonec jsme si udělali piknik před školou a nechyběla ani sladká tečka 
v cukrárně, která se nacházela jen pár kroků od skanzenu. 
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Ve čtvrtek 30. července 2015 oslavila naše klientka paní Sedláčková své 101. 
narozeniny. Paní Sedláčková žije v Bethesdě od roku 2009. Mezi gratulanty byla 
rodina, zaměstnanci domova i zástupci městské části. A jak je již u nás tradicí, 
pro oslavenkyni jsme společně s klienty napekli jablečné štrúdly. 
 
Ve středu 16. září 2015 jsme se zúčastnili 2. veletrhu sociálních služeb v areálu 
Chvalské tvrze, kde se prezentovali poskytovatelé všech služeb na území MČ 
Prahy 20. 
 
V neděli 18. října 2015 proběhl v areálu Den otevřených dveří, kdy měli zájemci 
možnost nakouknout nejen do Domova Bethesda, ale i do ETS, Pražského 
Tyrannus hall a do LRS. Počasí k nám bylo přívětivé. V jídelně Domova bylo možné 
zakoupit výrobky klientů ze střediska Diakonie CB Černý Most a občerstvit se 
nejen již klasickým štrúdlem, ale i zákusky, které napekli zaměstnanci Domova. 
Odpoledne jsme se v jídelně setkali i s klienty Domova a jejich rodinnými 
příslušníky. 
 
V pondělí 21. prosince 2015 jsme se odpoledne sešli v jídelně domova a strávili 

spolu předvánoční 
chvilky. Pan Žemlička se 
postaral o duchovní slovo 
a četl sepsané vzpomínky 
na vánoční čas paní 
Lipertové. O zpěv se 
postarala naše Lucie 
s nádherným klavírním 
doprovodem slečny 
Moniky z LRS. Klientům 
jsme pod stromeček 
„nadělili“ nové sprchové 
křeslo, které jsme pořídili 
i díky nadačnímu 

příspěvku VDV – Nadace Olgy Havlové. 
Tak jako každoročně jsme pro klienty napekli domácí cukroví, paní Lipertová 
donesla jednohubky a perník, k pití se podávalo svařené víno. Letos nás potěšila 
velká účast klientů. 
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Chtěli bychom i touto cestou poděkovat Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy 
Havlové, která nám poskytla nadační příspěvek ve výši 50 tisíc korun na 
zakoupení výše zmiňovaného sprchového a toaletního křesla Reflex (celkové 
náklady dosáhly 114 000,- Kč). Jedná se o výškově přestavitelné křeslo s možností 
náklonu dozadu až o 30 stupňů, které je pomůckou pro ergonomicky 
odpovědnou péči o naše klienty a pro jejich umývání. Jak klientovi, tak i 
pečovatelům poskytuje křeslo optimální komfort, oblast křesla lze elektricky 
plynule výškově přestavovat. 
 
Budeme rádi, když si najdete chvilku času na návštěvu našich webových stránek 
– http://www.cb.cz/diakonie/bethesda , kde se dozvíte více nejen o Domově 
samotném, ale i o společenských a kulturních akcích, které u nás probíhají.  
 
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 ve stejném 
počtu, přestože zdravotní stav klientů se oproti loňskému roku výrazně zhoršil. 
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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Každé pondělí, úterý a čtvrtek od 9:00 do 15:30 probíhají v denním centru tvůrčí 
programy – keramika, tvoření z různorodých materiálů, literární program, 
hudební program, trénování paměti. Každou středu od 15:30 do 19:30 otvíráme 

filmový klub Horizont, kde promítáme 
více či méně známé filmy, které 
doplníme následnou diskuzí nad 
hlavními tématy filmu. Denní centrum je 
určeno pro osoby s tělesným či 
kombinovaným postižením, kteří mají 
chuť a náladu pracovat na svém osobním 
růstu, ale i pro ty, kteří jen chtějí vyplnit 
smysluplně svůj volný čas. Působíme na 
Praze 14, ale dojíždějí k nám klienti 
z celé Prahy i z okolí, v uplynulém roce 
naši službu využilo devět klientů. 
V roce 2015 se jeden z našich klientů (i 
s naší pomocí) úspěšně začlenil na trh 
práce. Toto považujeme za velký úspěch.  
 

Služba je poskytována v bytě 2+1 v Bobkově ulici. V roce 2015 zde bydleli tři 
klienti (dvě ženy, jeden muž). V nepřetržité 24hodinové službě pomáhají naši 
asistenti klientům v úkonech sebeobsluhy, vedení domácnosti, financí či 
podpoře v komunikaci s veřejností.   
 

Osobní asistenci poskytujeme ve všední dny od 8:00 do 17:00 dle domluvy. Ve 
výjimečných případech lze i jinak (např. letní dovolená pečující osoby). Do OA 
spadají doprovody na různá místa či asistence v domácnosti. V loňském roce 
jsme poskytovali OA šesti klientům, především z Prahy 14. 
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V loňském roce byla bezpochyby největší akcí 
dovolená s klienty u moře. Vyrazili jsme 
začátkem září na ostrov Pag v Chorvatsku. 
Akce se zúčastnilo sedm klientů (včetně dvou 
klientek z chráněného bydlení). Pobyt se nám 
vydařil, počasí přálo, klienti byli nadšeni.  
Další velkou akcí byla naše účast na 
keramických trzích v Kostelci nad Černými 
Lesy. Prodávali jsme výrobky, které vznikaly 
během pondělních a čtvrtečních programů 
v centru. Měli jsme opravdu veliký úspěch, 
mezi všemi těmi strojově vyráběnými 
předměty vzbudily naše ručně dělané velkou 
pozornost a prodali jsme téměř všechno, co 
jsme tam s sebou měli. 
V měsících září až listopad jsme pořádali středeční komentované procházky 
Prahou. Této akce se účastnili i lidé, kteří nejsou našimi klienty. S těmito lidmi 
zůstáváme i nadále v kontaktu.  
V listopadu jsme vyrazili s pěti klienty na hokej. Vybrali jsme si zápas Sparta – 
Pardubice v O2 aréně, protože většina z přítomných byli fanoušci Sparty. Když 
jsme se koncem roku klientů ptali, která akce z uplynulého roku jim nejvíce 
utkvěla v paměti, krom Chorvatska zaznívalo nejčastěji právě slovo „hokej“.  

Jednoho sychravého 
listopadového dne nás 
pozval do své kavárny jeden 
z našich klientů na dobré 
jídlo a pití. Zúčastnilo se pět 
našich klientů. Tato akce byla 
také z těch příjemných 
zpestření všedních dní.  
V průběhu roku jsme 
navštěvovali i různé výstavy. 

Inspirovali jsme se tam pro naši další tvorbu, ať už v keramice či v jiných 
výtvarných technikách.   
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V roce 2016 bychom rádi uskutečnili opět dovolenou u moře a také bychom se 
chtěli zúčastnit keramických trhů. Dále plánujeme opět nějaké jednodenní 
výlety, ať už za kulturou, vzděláním, či zábavou.  
Protože jsme podali žádost na Magistrát hl. města Prahy o druhý chráněný byt, 
rádi bychom v roce 2016 navýšili kapacitu služby chráněného bydlení o  další dvě 
lůžka.   

 

Středisko Černý Most 
Mansfeldova 801/4, 198 00 Praha 9 
tel.: 222 957 248 
www.cb.cz/diakonie/cerny-most 

 

Mgr. Zuzana Nováková 
e-mail: infodiakonie.cds@email.cz 
 
 
 

mailto:infodiakonie.cds@email.cz
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Sociální služba Chráněné bydlení na 
Xaverově se nachází ve východní části 
Prahy na okraji Klánovického lesa. 
Poskytujeme skupinovou pobytovou 
sociální službu šesti klientům s mentálním 
postižením, u některých kombinovaným 
s duševním onemocněním. Hlavním cílem 
naší práce je vyrovnávat hendikepy našich 
klientů tak, aby mohli žít život v maximální 
možné míře samostatný jako jejich 
vrstevníci v běžné společnosti. Průběžně 
mapujeme potřeby našich klientů 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 klientem sestavený individuální plán 
podpory a péče udává směr a náplň naší sociální službě. 
 

  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. 

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

  – 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. 

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

  nám pomáhá zvládat nezodpovědné a jinak nevhodné 
chování klienta, pracujeme s důsledky takového chování v jeho 
nejbližším okolí i v jeho vlastním životě. Zpravidla se nevyhneme 
nutnosti smíření 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 
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. 
 

  
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 
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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.  

 : Kromě již 
tradičních pejsků jsme 
rozvinuli chov domácích zvířat 
o pana Králíka. Jeho klíčový 
chovatel Richard se chopil 
šroubováku, sestavil mu 
bydlení a zvažuje cíl svého 
chovu: na maso, nebo na 
mazlení? No, možná na to 
maso bude dobrej, nebo že by 
to byl přeci jen a pouze 
mazlíček? Uvidíme, pravil 
Richard. 

  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. Pracovník je pouze v roli průvodce a 
zrcadla a pomocí tzv. kontaktních reflexí pomáhá vytvářet most do světa 
druhého člověka.  

 : já ve 
vztahu k Bohu, ke stvoření, ke skutečnostem, které zakládají tento svět, 
náboženské symboly v životě klienta, práce s vinou, odpuštěním, hledání 
životní síly a motivace, smrt a konečnost v životě člověka, doprovázení 
klienta v období jeho životních ztrát (úmrtí rodičů, přátel). 

 
 nesoustředíme se jen na individuální potřeby klienta, na stav jeho 

osobnosti, ale bereme v potaz i potřeby celého společenství klientů 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 
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jen usilování o samostatnost jednotlivých klientů, ale i jejich integrace uvnitř 
společenství chráněného bydlení jakožto i do společenství lokální komunity. 
 

Zaměstnání našich klientů: Dva klienti po delším období nezaměstnanosti našli 
zaměstnání na volném pracovním trhu, třetí si udržel práci v chráněném 
prostředí Bony o.p.s. Čtvrtý klient dvakrát práci získal a vlastní vinou ztratil. 
Získané pracovní dovednosti našich klientů zaměstnaných v restauracích KFC a 
Burger King prezentoval Den otevřených dveří s názvem Burger Xing.  
Jsme vděčni církevním společenstvím v Horních Počernicích, které nám pomáhají 
naplnit duchovní potřeby tří našich klientů. Dva klienti patří do sboru Církve 
bratrské a jeden klient se připravoval na přijetí svátosti křtu v Církvi 
československé husitské. Práce pastoračního pracovníka Diakonie CB také 
nezůstává u našich klientů bez odezvy. Mentální postižení ani duševní nemoc 
nijak neomezuje možnosti duchovního růstu klienta, pokud je komunikace 
přizpůsobena klientovým vyjadřovacím schopnostem. 
 

Život není jen o práci a modlitbě, ale také relaxaci a zábavě. Jeden klient si užil 
dovolenou u moře, tři klienti odlehčovací pobyt v Diakonii CČE v Kloboukách u 
Brna. Dále využíváme místní koupaliště a rybníky. Vzhledem ke zdravotním 
potřebám našich stárnoucích klientů jsme trávili více času v cyklistickém sedle a 
více se zabývali racionální stravou. Dva klienti se s nadšením vrhli do plánování 
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jídelníčku s větším počtem lehkých, zeleninových jídel. Snad jim to vydrží spolu 
s jejich dalšími sportovní aktivitami: procházky Klánovickým lesem, bowling, ve 
spolupráci se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým také plavání a 
zdravotní cvičení.  
V jednom červnovém sobotním ránu jsme vyrazili na hudební festival Votvírák do 
nedalekých Milovic. Očekávání našich klientů byla více než naplněna. Užili si 
oblíbených kapel (No name, J. Uhlíř, Katapult a další), ochutnali exotickou 
kuchyni (asijské vega nudle), sledovali představení nového cirkusu a jinak se 
bavili tak jako dalších 50 tisíc návštěvníků. Už nyní se těšíme na Votvírák 2016. 
Rádi jsme se opět představili veřejnosti na 2. 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, 
kteří ocenili pěstitelské umění našeho klienta Honzy a s nadšením si odnášeli 
léčivé aloe. Pochlubili jsme se také výrobky naší racionální kuchyně: zázvorová 
limonáda, jáhlové kuličky a cuketová bábovka. 
Dále jsme navštívili některé z programů Centra denních služeb Černý Most, 
Oslavy 70 let od konce války v Horních Počernicích, Den s Policií, výstavy 
fotografií, expozice technického a zemědělského muzea. 
Poněkud hlouběji jsme prožili adventní a vánoční čas s aktivitami zaměřenými na 
uvědomění si vlastní cesty v tomto světě a významu všech, kdo nás na té cestě 
provázejí. Adventní a vánoční výzdoba dala prostor společnému tvoření, 
odpočinku a vděku za prostor, který smíme obývat a v něm pracovat. Velmi 
děkujeme Vám, kteří jste provoz našeho chráněného bydlení hmotně, ale i svým 
přátelstvím podpořili!  
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Pokračovat v rekonstrukcích zbývajících pokojů klientů. 
Rozvinout metodu zahradní terapie dle možností našich klientů, chystáme 
projekt „zahradníkův rok“. 
Dále pracovat na zdrojích aktivizace našich klientů, např. využitím osobního 
prožitku pomocí expresivních terapií. 
Votvírák 2016, rekondiční pobyt, odlehčovací pobyt v Kloboukách u Brna. 
Jarní kilometry – interní soutěž v počtu ušlých kilometrů. 
Cyklokilometry – intermí soutěž v počtu ujetých kilometrů. 
 
 

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 2015 uspořádala Diakonie CB tři významnější akce:  
 jarní setkání účastníků dřívějších letních pobytů,  
 rekreaci pro seniory, 
 rekreaci v Chorvatsku. 

 

Jarní setkání účastníků společných letních rekreacích pro rodiny s dětmi 
s postižením se uskutečnilo 
28. 3. v prostorách Sboru 
Církve bratrské v Praze 3. Celý 
den se ve dvacetičlenné 
skupině společně vzpomínalo 
nad fotografiemi, hovořilo se 
o současných radostech a 
starostech života, zpívaly se 
oblíbené písně dětí z pobytů 
a nechyběla ani společná 
modlitba.  
 

Již tradiční rekreace seniorů proběhla ve dnech 20. – 27. 6. vprostřed 
Českomoravské vrchoviny v rekreačním středisku „Pod Dubovou skálou“ ve 

Štokách u Havlíčkova Brodu. 
Účastnilo se jí přibližně 50 osob. 
Velkou pomocí při organizaci 
nám byli manželé Paulusovi 
z Havlíčkova Brodu. Pobyt vedl 
bratr kazatel Ondřej Kyml 
z Písku. Účastníci využili 
společný týden k vzájemnému 
sdílení a povzbuzení, duchovním 

ztišením i výletům do blízkého okolí. Protože s místem pobytu i se samotným 
rekreačním střediskem byli účastníci spokojeni, zvolili jsme Štoky i pro rok 2016 
k uskutečnění další společné rekreace seniorů. 
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Ve dnech 9. – 16. 6. se konala rekreace v Chorvatsku na ostrově Cres a účastnilo 
se jí více než 20 osob. Organizační a průvodcovské role se chopili manželé Galina 
a Jiří Hofmanovi z Náchoda. Cestovalo se autobusem a trajektem. Byl to týden 
naplněný duchovními chvilkami, písněmi a modlitbami, společnými rozhovory, 
koupáním a odpočinkem, výlety a exkurzemi (výlet lodí k Modré jeskyni, účast 
na mši v benediktinském klášteru, návštěvy městeček, soukromé ekofarmy, 
výrobny olivového oleje, přírodní rezervace apod.). I počasí rekreantům přálo. 
Zájezd měl u účastníků takový úspěch, že se bude v roce 2016 opakovat. 
 

Pobyt seniorů 9. až 16. 6. 2015 
Na pozvání Diakonie Církve bratrské a milých Hofmanových se vydaly za 
poznáním a osvěžením těla, duše i ducha dvě desítky seniorů z různých míst naší 
republiky. Tentokrát s CK Nykar na ostrov Cres, do zálivu u městečka stejného 
jména. Ostrov je v této oblasti plný kamenných teras a olivových hájů, leží na 
západ od Istrie. Oblévají ho vodstva Kvarnerského zálivu. Městečko Cres, 
s hradbami, strážnou věží, radnicí, měšťanskými domy, branami a průjezdy, 
rozsáhlým jachetním přístavem, rybářským přístavištěm bylo formováno za 
benátského panství, v době renesance 15. století. Dnes má dva kláštery, 
františkánský a benediktinský. Osídlení ostrova se datuje již z neolitu, původní 
obyvatelé ilyrští Liburnové, později Řekové a Římané, kteří založili městečko 
stejného jména. Slované začali ostrov osídlovat v raném středověku. Po první 
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světové válce patřil ostrov Itálii, po druhé světové válce patřil ostrov Jugoslávii, 
od roku 1990 Republice Chorvatsko. Tolik se dočteme v turistickém průvodci. 

 
Již při příjezdu a pak každé ráno nás vítal 
teplý, klidný záliv lemovaný oblázkovými 
plážemi, lavičkami, barevnými majáky, 
kamennými zídkami, porosty keřů a 
borovic a čilý lodní provoz na vzdáleném 
druhém břehu zálivu, propojující 
městečko s dalšími ostrovy a Jaderským 
mořem. Ranní modlitebné chvíle uváděl 
bratr kazatel Hofman podle biblických 
veršů z Hesel JB. K setkání jsme využívali 
chráněný vstup do místní kapličky přímo 
na pláži, v dohledu penzionu. Volný čas 
jsme využívali ke slunění, plavání a 
procházkám v teplém a klidném přímořském klimatu. K večernímu shromáždění 
jsme chodili po večeři na kamenné schodiště nedaleké kruhové kamenné bašty, 
chránící kdysi městečko jako strážné místo nad zálivem. Oceňovali jsme, že nás 
při rozhovorech, modlitbách a písních nerušili občasní chodci, místní doprava, 
natož piráti, jak bylo zvykem ve středověku a i později. 

  
Účastníci zájezdu se ve velké většině dobře znali a radovali z možnosti ke sdílení. 
Jeden programový večer byl, jako obvykle, naplněn vzájemnými informacemi o 
našich osobních životech a událostech v nich.  Uvítali jsme program, který 
připravily sestry z Diakonie. Seznámily nás s počátky své činnosti v ní a o 
současné rozšířené a různorodé práci. Některé večery a nedělní shromáždění 
byly naplněny biblickými výklady a kázáními. Navštívili jsme a byli přijati na 
slavnostní shromáždění v Benediktinském klášteru a k zajímavému rozhovoru 
s jejich mluvčí, sestrou Scholastikou. Tuto neděli se někteří z nás účastnili živého 
shromáždění u františkánů. Při našich setkáních jsme zpívali za doprovodu kytary 
našich zámořských přátel Řezníčkových podle pobytových zpěvníčků, a z nových 
Křesťanských kancionálů, které jsme tentokrát přibalili do našich kufrů. 
K podstatné části letošního setkání seniorů v Chorvatsku patřily osobní a 
přímluvné modlitby přítomných, vzájemné důvěrné rozhovory, společné 
stolování a samozřejmě výlety. 
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Náš výletový pobyt zahájila exkurze v místní výrobně olivového oleje. Vedením 
dlouhé večerní procházky pobřežím a městečkem se zasvěceným výkladem 
místopisu a historií ostrova se ujala paní Kárná, vedoucí stravování v našem 
penzionu.  Na vytrvalce „pěšího“ výkladu čekala odměna ve formě zmrzliny. 
Osobně jsem se nejvíce těšil na slibovaný výlet lodí k Modré jeskyni a na šanci 
konečně uvidět hejno skákavých delfínů. To druhé se mi snad splní až v příštím 
roce. K jeskyni bylo nutné osobně doplavat z lodi v dosti neklidném přílivu, který 
vyzkoušel naši fyzickou kondici. Stálo to ale za to. Návštěva středu ostrova se 
starodávnou Lubenici, rezervace Vransko s velkým jezerem s pitnou vodou mezi 
lesy a křovinami, vesnice Martinštice s farmou na výrobu oleje a dřevěného uhlí, 

útesů v oblasti Beli 
s překrásnými výhledy 
na moře uspokojila 
většinu z nás. Zahlédli 
jsme kroužící supy 
bělohlavé, hnízdící na 
mořských útesech. Jejich 
vysoký let na proudech 
vzduchu od moře mi 
připomněl biblické verše 
o vznášejících se orlech.  
Na farmě výrobny 
olivového oleje jsme 
ochutnali v úporném 

vedru jedinečně občerstvující a studenou šťávu ze sirupu šalvěje. Dýchali jsme 
přitom voňavý vzduch dalších léčivých bylin, které jsou na farmě používány 
k výrobě léčivých olejů. Při pobytu jsme byli vděčni za naše české a přátelské 
průvodce z CK.  

 
To vše a mnoho jiného jsme vnímali při horkých, slunečných dnech, které 
zmírňoval lehký vánek přicházející přes hřbet ostrova 500 – 650 m nad mořem. 
S úlevou jsme zaznamenali noční déšť s bórou od pevniny v Creském zálivu. 
Někteří odvážlivci si druhého dne užili plavání v neklidných, již studených vlnách. 
Denní procházky kolem penzionu, nebo po břehu zálivu, kolem zahrad, byly 
zajímavou příležitostí rozšířit botanické znalosti. Soukromé procházky 
městečkem uspokojovaly naše romantické, gurmánské a jiné cestovatelské 
potřeby. K vrcholům pobytu patřily ranní prostřené stoly, celodenní příděl všech 
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možných pitných produktů, které byly v jeho ceně. Večerní hostiny z velkého 
výběru místních dietních i nedietních jídel, které jsme si sami servírovali, a to 
v jakémkoli množství, nás příjemně šokovaly. Pohled do plně obsazené jídelny 
nenechal nikoho na pochybách, že zde panuje všeobecná pohoda, ba nadšení. 
Když jsme se sedmnáctého června navečer loučili s ostrovem, bylo patrné, že 
jsme si odpočinuli. Kratší cestování autokary a trajektem na místo pobytu z ČR 
nebylo náročné, a tak to vnímali i ti nejstarší mezi námi. Příjemný pobyt a 
nabídka dalších míst ostrova a jeho okolí nás lákají, abychom se zde ještě jednou, 
snad v příštím roce sešli. Dík patří našemu Bohu a všem, kteří se starali o naše 
příjemné vybočení a posílení na cestě současným životem. 

 
Za seniorky a seniory 

Stanislav Bischof 
 

Letošní zájezd do Chorvatska (9. – 16. 6. 2015) volně navázal na již ukončenou 
řadu  poznávacích zájezdů pod souhrnným názvem „Duchovní proudy na 
Balkáně“, které připravoval a vedl za pomoci jilemnické cestovní kanceláře 
vynikajícím způsobem br. kaz. Jiří Hofman. 
Za léta, i když se skupiny účastníků vždy trochu obměňovaly, vznikla pouta 
přátelství a bylo nám líto se již na dovolené nesetkat. 
Manželé Hofmanovi nám vyšli vstříc (díky!) a Diakonie CB pod vedením Galiny 

Hofmanové zorganizovala zájezd 
nový, tentokrát pobytový. 
Místem společné dovolené bylo 
příjemné přístavní městečko Cres 
na stejnojmenném chorvatském 
ostrově, který leží spolu s dalšími 
ostrovy v Kvarnerském zálivu 
Jaderského moře. 
 
Z ČR jsme jeli pohodlným 
autobusem (pouť to byla noční), 

ale nejpříjemnější část cesty jsme přece jen strávili na trajektu mezi ostrovem 
Krk a Cres, již v ranních hodinách. 
Bylo nás 25 a před sebou jsme měli 8 dní společné dovolené a všichni jsme se 
těšili. 
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Péče Jiřího a Galiny Hofmanových nekončila přípravou zájezdu, ale pokračovala 
po celý pobyt, měli jsme se jak „ve vatičce“. 
Vybrali pro nás v blízkém okolí dvě příjemná místa ke společnému rannímu a 
večernímu setkávání – „U věže pevnosti“ a „U kostelíčka na pláži“. Při ranním 
setkávání míval zamyšlení nad denními biblickými verši z Hesel JB Jiří a večerní 
program pak býval různorodý: 

 vzájemné představení s milým návrhem vzájemného tykání si,  
 vyprávění Noemi Komrskové a Galiny Hofmanové o Diakonii CB a jejich 

práci v průběhu let, 
 vyprávění a zkušenosti Milušky Řepové z vícerých návštěv Izraele, 
 závěrečný večer s již tradičním názvem „Co život dal a vzal“ – sdílení se. 

Samozřejmě nechybělo zpívání pod vedením zdatného kytaristy Slávka Řezníčka 
i modlitební chvilky. Do přípravy písniček pro návštěvu v benediktínském klášteře 
byl zapojen i zkušený dirigent Stáňa Bischof, který se z nás snažil vykřesat něco 
kvalitnějšího, výsledkem bylo alespoň zpívání opravdu ze srdce. 
Bylo příjemné, že i vážná témata byla sem tam protkána humorem. 
 
Co nám z celého pobytu nejvíc utkví v paměti a na co budeme rádi vzpomínat? 

 Pánem Bohem darované krásné počasí a oteplující se moře s příjemným 
koupáním, 

 vzorná péče cestovní kanceláře (rodinná firma) vč. výborného jídla 
(kuchyň pod rázným vedením paní Kárné, nabízející i různé chorvatské 
speciality), 

 několikahodinová večerní procházka městečkem Cres se zajímavým a 
zaujatým výkladem paní Kárné, vč. stručné historie Cresu (pravda, ne 
všichni vydrželi do pozdněnočního konce),   

 návštěva výrobny olivového oleje, procházka po marině (s obdivováním 
milionářských lodí lahodících oku i srdci technickému), 

 výlet do historické vesničky Lubenice, návštěva soukromé ekofarmy 
Martinščica, sladkovodní Vransko jezero (zásobárna pitné vody pro Cres 
a Lošinj) – vždy s průvodcem a mnohými zajímavostmi 

 plavba lodí mezi ostrovy se zaplaváním si z lodi do Modré jeskyně (s 
pěknými vlnami na moři), koupáním v klidném zálivu a výtečnou 
grilovanou rybou, 

 předem domluvená účast při mši v klášteru Benediktinek a následné 
krátké vyprávění jedné z nich,    

 společně strávené chvíle – v legraci, při rozhovorech, procházkách a 
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výletech, při modlitbě …ale i čas na vlastní prožitky, odpočinek atd.          
 průzračné moře s plážemi z jemných oblázků, středomořská květena, 

něco i z fauny – sup bělohlavý, delfíni (prý někdy i bývají vidět), rackové 
(větší a hltavější než na Vltavě), ryby a rybičky, ježovky, sumýši (mořská 
okurka) atd. 

 
A budeme si pamatovat i něco z pestré historie ostrova a městečka? 
Zaujalo nás vyprávění o osídlování ostrova někdy okolo r. 1600 př. Kr. i část 
novodobé historie ostrova pod vládou Benátčanů (zůstala ještě mnohá italská 
jména a s leckým se lze italsky domluvit), ve stráních všudypřítomné zídky 
z kamenů stavěné bez pojiv (Gromače) vypovídají něco o těžké práci a 
nesnadném životě na kamenitém ostrově (od dávných dob až dosud). 
A ještě mnohé jsme zatím neviděli ani neslyšeli. 
 
A nestává se vám, že teprve při loučení (doma tomu říkáme „předsíňový efekt“) 
si uvědomíte, že byste se rádi ještě někoho na něco zeptali, o něčem si 
promluvili, na někoho jste měli málo času atd.? 
A není to třeba příslib budoucnosti? 
Že bychom se rádi znovu viděli a leccos spolu zase prožili? 
Náš čas je v Božích rukou, jsme vděčni za tento krásně prožitý společný čas, 
rozmýšlíme, plánujeme-třeba znovu za rok, ale s vědomím – dá-li Pán. 
Na shledanou milé Chorvatsko, milé sestry a bratři v Kristu, ti stávající, i noví! 

        
Malá vzpomínka Ludmily Beranové 
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Provozní náklady projektů byly v roce 2015 hrazeny z následujících zdrojů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arnica spol. s r.o., Carrier chladicí technika CZ, s.r.o., DOM – ZO 13, s.r.o., 
Rothlehner s.r.o., M. Baloun, H. Borovičková, J. Bubeníček, N. Cvrčková,                      
J. Drahokoupil, A. Dvořák, Z. Ferenc, A. Hubáček, D. Chánová, P. Jányš, A. Jányšová, 
P. Javornický, p. Kadlec, I. Kampová, D. Karkuš, p. Kolínský, B. Kolman, D. Komrska, 
H. Košťáková, R. Kubíček, P. Kučera, J. Luhan, M. Macková, M. Mareček,                     
O. Musilová, J. Nekula, I. Pokorná, p. Rubeš, H. Šimková, F. Šmik, J. Vaisar,                
M. Valešová, P. Verner, P. Verner, A. Wichterle, B. Wichterlová 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Magistrát hlavního 
města Prahy 

Církev bratrská 

Městská část Praha 14 Městská část Praha 20 Obec Úholičky 



Výroční zpráva 2015 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ 

 

 

      
 

29       
 



Výroční zpráva 2015 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ 

 

 

      
 

30       
 



Výroční zpráva 2015 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ 

 

 

      
 

31       
 

 

V říjnu 2015 jsme oficiálně založili 
pobočku Diakonie CB v Brně, její 
hlavní náplní je zatím Poradna, která 
poskytuje službu psychoterapie, 
psychologického a sociálního 
poradenství a pastorační péče. Za 
tento kalendářní rok bylo realizováno 
135 individuálních terapií a 11 
skupinových setkání ohledně rozvoje 
práce + mnohé další konzultace a 
modlitební setkání. 
K terapeutickým a pastoračním setkáním můžeme využívat místnost ve sboru, 
která plně vyhovuje, popřípadě i byt rodiny kazatele sboru. 
 

Týden města Brna – snídaně na chodníku pro lidi ze sousedství. 
Bazar pro lidi ze sousedství sboru: Přineseš – odneseš. 
Návštěva Ukrajiny a předání pomoci lidem s onkologickým onemocněním. 
Setkání pastoračních pracovníků CB. 
Sbírka pro Ukrajinu v oblasti Doněcka. 
Humanitární pomoc v Maďarsku a Srbsku + organizace dobrovolnické pomoci. 
Mládež vaří 1x týdně polévku pro lidi bez domova a je s nimi v kontaktu. 
Účast na Muzikoterapeutickém symposiu. 
Vánoční setkání sousedů z církevního domu. 
Štědrovečerní večeře pro 24 lidí bez domova u nás ve sboru. 
 

V poradně: 15 
Tým diakonie: 15 
Lidé bez domova: vaří se pro 200, bližší kontakty 24 
Sousedi: vytváříme bližší vztahy 
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Vytváříme představu o asistenci pro seniory sboru a možnosti rozvoje této 
služby. Hledáme možnosti konkrétní pomoci či asistenci potřebným. 

Výnosy (příjmy) Částka v Kč 

Dar od Diakonie CB 10 000,- 

Dar od sboru CB 10 000,- 

Dary od firem, soukromých osob, neznámých dárců 21 500,- 

Ostatní příjmy (např. z prodeje výrobků) 1 500,- 

CELKEM 43 000,- 

 

Náklady (výdaje) Částka v Kč 

Materiálové náklady 9 112,- 

Cestovné 300,- 

Služby včetně nájmu 663,- 

CELKEM 10 075,- 
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Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně 
Kounicova 15, 602 00 Brno 
tel.: 777 004 821 
www.cb.cz/brno 

Mgr. Noemi Komrsková 
e-mail: noemi@komrskovi.cz 

Diakonie při Církvi bratrské v Hrádku se zaměřuje především na spolupráci 
s neúplnými rodinami a to zejména s matkami samoživitelkami. Již čtyři roky 
provozujeme sociální bydlení, kde 
poskytujeme 12 bytů pro sociálně 
slabší občany. Nyní zde žije 7 starších 
lidí a 5 maminek, které zde bydlí se 
svými dětmi.  Minulý rok jsme tady 
měli 15 dětí. Maminkám pomáháme 
různými způsoby. Některé je třeba 
učit hospodařit s penězi, vychovávat 
děti, udržovat pořádek v domácnosti, 
řešíme pravidelné lékařské kontroly 
atd.  
A co se nám podařilo? Loni se nám 
odstěhovaly 2 maminky, které si našly 
přítele. Jedné z nich pobyt u nás dal 
hodně: starší syn se znovuzrodil, dal 
se v našem sboru pokřtít, stal se 
vedoucím dorostu, mladší syn začal také chodit do dorostu. Během pobytu u nás 
splatila všechny dluhy a chce změnit svůj život. Kéž jí k tomu pomůže náš Otec.  
Ta druhá maminka ale odešla na vlastní žádost, protože již nechtěla dodržovat 
určitá pravidla, která máme v našem domově. Máme s ní dál kontakt a věříme, 
že vše dobré, co tady zažila, nezapomene a že i v jejím životě přijde chvíle, kdy 
uvidí Boží lásku.  
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Na začátku roku jsme začali s cvičením aerobicu, který trval asi 3 měsíce, ale o to 
nebyl moc zájem. Na Velikonoce jsme pekli velikonoční perníčky a na Vánoce 
jsme vyráběli adventní věnce. To je již tradice a máme zde 100 % účast. Je to vždy 
radost vidět i starší klientky, jak si spolu s mladými holkami pomáhají a vyměňují 
si rady. Na Vánoce každá rodinka dostala dárečky, na podzim pytel brambor a 
v létě jsme koupili domácí med. Také se dodělalo parkoviště pro klienty a dětem 
dostavěla kočárkárna. Často dětem platíme obědy ve škole, přispíváme na letní 
tábory, plavecké kurzy, školní výbavu atd. 

 

Naše plány se odvíjejí od financí. Akutně bychom potřebovali zrekonstruovat 
půdní prostory. Maminky s dětmi bydlí v malometrážních bytech a děti si často 
hrají na schodišti, což ruší zase starší osoby. V létě si hrají venku, ale v zimě je to 
horší a pak využívají prostory určené k nedělním besídkám. Přitom půdní 
prostory máme, ale je třeba je dokončit a vybavit základním nábytkem. 
Oslovujeme sponzory, ale zatím vždy bylo ještě něco urgentnějšího. Nyní už to 
ale vidíme jako prioritní problém a věřím, že v roce 2016 se něco podaří 
zrealizovat.  
 

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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Tato práce se vytváří v rámci celosborových služeb, potřebné zdroje pro tuto 
činnost – z darů a sbírek vyhlašovaných staršovstvem. Výslovně není vyčleněna, 
ale patří do širší působnosti jednotlivců a celého sboru. 
 
Děkujeme proto všem, kteří poskytli jakoukoliv podporu finanční či v osobním 
náročném a fyzickém nasazení při pomoci potřebným lidem. Pomoc se děje 
rozličně – a to ve formě hmotné, materiální a také především duchovní. K tomu 
patří naslouchání a podpora těch, které nám náš Pán a Bůh dává kolem nás, 
nejen slabé, ale i všelijak ztrápené a hledající.  
 

 
Finanční zdroje i nadále získává formou darů, a to konkrétně adresovaných. Vše 
se děje mimo okruh působení Diakonie sboru. Ve spolupráci s Nadací 
Mezinárodní potřeby v České Třebové a naším sborem pokračuje dohoda o 
strategickém partnerství ke společnému dílu v projektu Za plotem.  
 
Hodnota finanční podpory pro mzdové náklady dosáhla 252 000,- Kč, na kterých 
se sbor podílel částkou 121 750,- Kč. Tento projekt se v přednáškové činnosti na 
základních a středních školách věnuje vlivům a zájmům dospívající mládeže 
(drogová závislost, šikana, sex a další), ale tím to nekončí – následně pokračuje 
setkáváním v klubech Awana i Lego.  
 
A společně s Nadací navazuje na její program Zdravá mládež, který nabízí mladé 
generaci náměty, volnočasové aktivity a hledání základu pro opravdový život 
proti problematice, nebezpečí a svodům světa (kariera, sobectví, drogy, 
gamblerství). Samotný projekt je spojen i nadále se jménem našeho bratra Radka 
Pospíšila. Ten má na starost právě přednáškovou činnost, a jak jste si mohli 
někteří všimnout, počíná si dobře. Samozřejmě na každé škole a v každém 
ročníku to je jiné, ale celkově je tato práce smysluplná a velice pro mladou 
generaci potřebná. Díky za Radka a jeho přístup. Především vděčnost Pánu Bohu. 
Myslete tedy na něj tedy a na dílo, které spoluvytváří, prosíme nejen na 
modlitbách, ale i finančně, pokud chcete a můžete. Vše jsme dali s pokorou a 
vděčností do rukou našeho Spasitele a děkujeme.  
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Ostatní činnost se soustřeďuje i nadále na pomoc a podporu potřebným 
z křesťanského i světského prostředí (sociálně slabým, nezaměstnaným, 
zdravotně postiženým, rodinám v krizi, závislým lidem). Všem ochotným srdcím 
a dělajícím rukou patří velká vděčnost, dík a požehnání našeho Pána Ježíše Krista.  
Našemu Pánu a Bohu za vše děkujeme a děkuji. Prosím a modlím se, aby Jeho 
nevyslovitelná a neskonalá láska posilovala, přemáhala a vedla každého z nás dál 
ve službě pro druhé právě ve jméně Spasitelově a pod Jeho vedením. 
 

S vděčností Váš bratr Josef Ptáček 
 
 

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

www.cb.cz/kolin/web 

Josef Ptáček 
 



Výroční zpráva 2015 | DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ 

 

 

      
 

37       
 

Naše křesťanská psychologická poradna poskytovala v minulém roce službu 
psychologického poradenství, psychoterapie, pastorace a mediace. Naši pomoc 
využívali zejména studenti, kteří v Olomouci studují na vysoké škole. Celkem se 
věnujeme 15 klientům. 
 

Kromě poradenství jsme pořádali supervizní setkání zejména pro nové členy 
našeho týmu.  

V roce 2016 bychom rádi uspořádali jednodenní konferenci o propojení 
křesťanství a psychologie určené zejména pro studenty Univerzity Palackého 
v Olomouci   
 

Výnosy (příjmy) Částka v Kč 

Příjmy od klientů (ubytování, poskytnuté služby) 5700,- 

CELKEM 5700,- Kč 

 

Náklady (výdaje) Částka v Kč 

Materiálové náklady 597,-  

CELKEM 597,-  

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 2015 se členové výboru scházeli průběžně dle potřeb pobočky. 
Finančně jsme podporovali ukrajinský sbor v Chlivčanech (oblast Lvov). Máme 
tam sborového pracovníka, který zná místní potřeby. Je tam hodně sirotků, vdov 
a invalidních seniorů, kterým se poskytuje teplý oděv, obuv a vitaminy. 
V poslední době se tam stěhuje hodně běženců z východní Ukrajiny, kteří hledají 
ubytování u svých známých. 
Finančně jsme podpořili misijní výjezd do Turecka (Istanbul) – misijní práce mezi 
uprchlíky z blízkého východu.   
Člen našeho týmu má na starosti zdejší osobu bez přístřeší. 
Připravujeme další projekty dle finančních možností. 
 

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

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

 

Pobočka zpracovává 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 
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Pobočka zpracovává 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 

 
 
 

Pobočka zpracovává 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  
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Pobočka zpracovává 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 
 
 

 
 



 

 

 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


