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Slovo úvodem

Benefiční aukce
Během jednoho příjemného říjnového podvečera se v komorní atmosféře jazzové kavárny Po-

dobrazy uskutečnila Benefiční aukce obrazů. Výtěžek z aukce ve výši 69 500 Kč byl věnován
na rozšíření kapacity chráněných bydlení brněnského střediska Diakonie. Děkujeme všem
dárcům i dražitelům.

Pokusím se vrátit v čase a přiblížit
vám atmosféru aukce. Večerem

nás s elegancí provedl Rostislav
Koryčánek, kurátor Moravské
galerie, který představil jednotli-

vá aukční díla a jejich autory. Byli
mezi nimi Jan Mikolášek, Marika
Haklová Bumbálková, Richard

Tribula, Hannah Joy Chmiel, Jiří
Milí čtenáři, tak nám s poklesem venkov-

Bělohlávek, Tomáš Tichý a také

někoho chmurné období naplněné hlavně

Mimo díla v aukci bylo možné zakoupit také obrazy dalších výtvarníků, které byly vystaveny

cováním dnů a nástupem respiračních

Napínavý aukční souboj se strhl o dílo Znovupou-žiju od brněnského street-artisty, sprejera

období v roce. Samozřejmě, že nemo-

Těší nás, že i v řadách našich diakonických kolegů jsou lidé obdařeni talentem a ve svém

v současné době, ale s podzimem mám

Děkujeme tímto Janě Gomolové a Evě Tomkové.

zbarvené stromy, kořenně zemitou vůni

eLiška dokázala svojí opravdovostí a vnitřní radostí obou zpěvaček potěšit publikum a vrátit

rání ořechů a kaštanů nebo pomalé uklá-

Komorní večer, se přiblížil

odpočinek, aby se po zimě mohla zase

stala hrdou majitelkou obrazu

bytí. Stejně tak se připravujeme nyní i my

Bumbálové. A tak mě každé

provozování našich služeb v příštím roce.

symbolicky zve vstát a jít zase

ních teplot přišel ten „pravý“ podzim. Pro

tajemný TIMO.

oním ochlazením, častým deštěm, zkra-

v prostorách kavárny.

onemocnění. Pro mě je to ale nejkrásnější

a writera jehož pseudonym je TIMO. Konečná částka překonala hranici 30 tisíc korun.

hu přehlížet výše uvedené zápory, zvlášť

volném čase se věnují malbě a fotografií, a tak jsme se mohli seznámit i s jejich viděním světa.

odjakživa

Melodická hudba inspirovaná lidovou písní v podání jemných ženských dvojhlasů kapely

spojeny

hlavně

čarokrásně

tlejícího listí, které šustí pod nohama, sbí-

nás v čase k nekončící kráse lidových melodiií.

dání přírody ke spánku. Připravuje se na

ke svému konci a já jsem se

plná sil probudit a pokračovat ve svém

Ke světlu od Mariky Haklové

v brněnském středisku Diakonie, a to na

ráno vítá obraz, který nejen

Sestavujeme rozpočty a podáváme žá-

vstříc světu, jít ke Světlu...

dosti o dotace, abychom i v následujícím

období mohli našim klientům nabídnout
kvalitní, odborně personálně zajištěné
a kapacitně rozšířené sociální služby.
Lenka Strnadlová

Petra Stávková (text) Ben Skála (foto)

Zveme vás

Koncert Na hlas!

Doporučujeme knihu:
Pro koho kvetou stromy
„Máma vždycky říkala, že se rouhám, když
tě nechci a odháním tě od sebe. Odpusť

mi. Hrozně tě chci mít u sebe, prosím. Jsi

Pro ty,
s nimiž jsme se
nestihli rozloučit
V uplynulém a letošním roce bylo mnoho z nás
zasaženo úmrtím někoho blízkého. Setkání se
smrtí byla mnohem častější a pocity bezmoci
silnější než v jiných dobách. Opatření, která
vedla na jedné straně k záchraně životů, na
straně druhé ztěžovala doprovázení blízkého
člověka a narušovala okamžiky před smrtí i po
ní. Lidé se obávali vzájemných setkání,
oddalovali loučení, nestihli si říct podstatné.
Pohřební rozloučení byla omezená nebo se
nekonala vůbec. Všem, kdo pocítili neúplnost
odchodu někoho blízkého, chceme nabídnout
účast a možnost rozloučení při ekumenické
bohoslužbě v sobotu

13. 11. 2021 v 17 hodin
v Červeném kostele

jediný člověk, který mě nechce měnit. Jsi

jediný člověk, který nic neočekává. Prostě
máš jenom velikou radost, když mě vidíš.
Mám tě moc rád a dnes jsem strašně vděčDruhou říjnovou neděli nás pozval pěvecký
sbor Na hlas! na svůj koncert do Červe-

ného kostela. Na repertoáru byly skladby
českých skladatelů pro pěvecké sbory,

ný za to, že tě mám. Svým jednoduchým

životem jsi mi každodenním příkladem, že

štěstí není ve většině těch věcí, ve kterých
ho hledáme...“

a tak jsme mohli slyšet díla Leoše Janáčka

ho

Hluboce amatérský sbor, jak si říkají, zapl-

neobyčejné ses-

dobrovolném vstupném se podařilo vybrat

try Ani s Dow-

15 360 Kč, které nám sbor věnoval. Částka

novým syndro-

u nás poputuje do Centra denních služeb,

Magdaléna Šrubařová (text)
Ben Skála (foto)

obyčejného

Davida a jeho

nil kostel snad do posledního místečka. Na

muzikoterapii.

střípky

ze života jedno-

a Antonína Dvořáka.

kde nově od podzimu zkoušíme s klienty

Krátké

mem.

O křehkosti a proměnlivosti života, o přije-

tí a pochopení, o lidství, které by mělo být
v každém z nás. Pro všechna srdce otevře-

ná, dospělá i nedospělá. * Pro koho kvetou
stromy / Autor Alby, Ilustrovala Sofie Helfert
Eva Tomková

Teambuilding v Neratově

Z tvorby našich klientů

Je to už měsíc, co jsme s brněnskou Diakonii vyrazily na teambuilding. Podle mě skvě-

lá možnost, jak strávit s kolegyněmi čas na
osobní rovině.

Sdružení
zdravotnických zařízení
p. o.
V pátek jsme vyjely směr
Neratov.
Už vII Brno,
autě

Poliklinika Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno

w w . p a l i a t i v nvíc
i p e cnež
e b r n oza
.cz
jsem se o kolegyních wdozvěděla

celou dobu, co se známe.

Bydlely jsme v jedné velké chatě, užily si krásu kostela s proskleným stropem, společně šly
na výlet a načerpaly inspiraci v sociálním podniku. Byl to moc příjemně strávený čas a už se
těším na další takovou příležitost. Příští rok na Vysočině.
Zdeňka Soukupová

Petra
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