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Slovo úvodem

Centrum denních služeb
a Chráněné bydlení
v Letovicích

Staňte se dobrovolníkem u
u nás v Letovicích
Máte chuť se zapojit? Aktuálně sháníme do-

CDS umožňuje lidem s lehkým a středně brovolníka-muže, který by pravidelně dochá-

těžkým mentálním postižením žít aktivní ži- zel a trávil čas především s naším mužským
vot mimo domácí prostředí a podporuje je osazenstvem. Povídáním, tvořením,…
v rozvoji dovedností s ohledem na jejich indi- Napište nám!
viduální potřeby.

CHB jim pomáhá, aby mohli žít důstojně běž-

dobrovolnici@diakoniebrno.cz

ným způsobem života formou skupinového

bydlení, a to s poskytnutím individuální asisstence.
Milí čtenáři,

jsou tady prázdniny, které i my, kdo už
nechodíme do školy, vnímáme jako čas

dovolených a odpočinku. Myslím, že to
potřebujeme všichni. Zvlášť po náročném

roce plném obav a různých omezení kvůli

epidemii. A tak vám přeji, abyste si letos
v létě mohli odpočinout tak, jak je vám to
milé.

Pro mě osobně patří k letnímu odpočin-

ku snídaně a kafe na terase, vůně jehličí
a zvuk dřeva praskajícího v ohni, padnutí
do trávy na kopci, který člověk s funěním

vyšel, mlčenlivá chvíle při západu slunce,
osvěžující voda rybníka.

Na rozcestích za vesnicí, kde si pocestný
může odpočinout a podívat se do kraje,
stojí často kamenný kříž. Vybaví se mi čas-

to u něj i slova písničky: „Pojďte ke mně

všichni, kdo jste obtíženi. A já vám, praví
Pán, já vám odpočinek dám.“

I to vám, milí čtenáři, přeji. Aby váš odpočinek nebyl jen načerpáním nových fyzic-

kých sil, ale také příležitostí odložit starosti
a trápení a najít odpočinutí a pokoj mnohem hlubší.

Magdaléna Šrubařová

Vy rozhodujete, my pomáháme
Dostali jsme se do finále projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Pomozte nám prosím získat finální částku 30.000 Kč, díky které pořídíme na zahradu CHB
a CDS Letovice zahradní nábytek, vyvýšené záhonky a ptačí budky.

Stačí do 11. července nakoupit v Tescu v Boskovicích a žetonek, který při zaplacení získáte,
vhodit do kasičky projektu Diakonie v Letovicích. Děkujeme!

Poděkování příznivcům
Chráněného bydlení
Ovečka

Doporučujeme: film
Vykoupení z věznice
Shawshank

Zvířátka v akci

Svého času bylo Vykoupení z věznice
Shawshank nejkontroverznějším sním-

kem roku. Dnes je označovaný na CSFD

jako nejlepší film historie vůbec. Co se

stalo? Možná společnost dozrála, aby

Ve čtvrtek 10. června 2021 jsme pozvali naše
dobrovolníky a zástupce organizace Podpořit.cz na společné grilování s klienty Chráně-

ného bydlení Ovečka. Dorazily dobrovolnice
Pavla a Zuzka, které pravidelně docházejí za

našimi klienty popovídat si, paní farářka Jana
Hofmanová ze sboru Brno I a tři členové organizace Podpořit.cz, která na svých inter-

netových stránkách v loňském roce vybírala

peníze pro naše klienty, za které se kupovaly

roušky, desinfekční gely a čisticí prostředky
do bytů. Letos by chtěli sbírku zopakovat.

Klienti upekli borůvkovou buchtu a na na-

šem novém grilu jsme si ugrilovali hermelín a

klobásky. Počasí nám vyšlo odpoledne jsme
si užili v přátelské atmosféře.
Jitka Navrátilová

docenila jeho kvality. Film nepříjemně

Neobvyklé pípání kuřátek s kvočnou se

ce, která se považuje za humanistickou.

na terase brněnského střediska Diakonie.

rání za mříže, oddělování od společnos-

je tady. Přivezly nám je ukázat dvě nadšené

ni do světa démonizovaných trestanců.

zabývá hlavně chovem poníků, ale v Brně

symboly zla a zavrženíhodnosti. Film se

nezaparkujete. I menší zvířátka nadělala

výchovných zařízení“ humanizovat a zob-

kali k pohlazení. Kuřata se vesele batolila

jejich životními cíli, motivacemi, strastmi

Lidé, kteří vlivem Alzheimerovy choroby

že současný vězeňský průmysl nevede

váním, se usmívali, hladili zvířátka a mnozí

společnosti a do normálního života, ale

Děkujeme za návštěvu a těšíme se někdy

Magdalena Martinková

Petra Stávková

tematizuje paradox a pokrytectví civiliza-

rozléhalo jednoho květnového odpoledne

Přesto jsou v ní lidé ve jménu lásky zaví-

Kuřata uprostřed města? Ne, nechováme

ti, od svých sociálních vazeb a uzavírá-

chovatelky ze společnosti Ponypro. Ta se

Tito jedinci byli redukováni na bezduché

na Hrnčířské s přívěsem pro koně zkrátka

naopak snaží obyvatele „těchto nápravně

mnoho radosti a hebcí králíčci v košíku lá-

razit je jako plastické postavy se všemi

kolem kvočny.

i prostými nadějemi a tužbami. Ukazuje,

často ani nemluví a mají potíže s vyjadřo-

k opětovnému začlenění trestanců do

si vzpomněli na své mládí a povídali.

k tragédii.

příště.

brno.diakonie.cz

Co nás v létě čeká

Podívejte se na naše webové stránky. Najdete na nich aktuální informace týkající se všech našich nabízených služeb, články a fotografie z akcí, které se u nás dějí nebo také možnosti zapojení se
a podpory. Děkujeme!
Diakonské střípky

Web: brno.diakonie.cz
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