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Slovo úvodem

Listopad, čas hudby a dobrosrdečnosti
10.11. jsme byli pozváni na Koncert pro Vážku, který pro brněnské kontaktní místo České alzhei-

merovské společnosti uspořádala
ZUŠ Kuřim. Paní ředitelka Zámeč-

níková s paní zástupkyní Mgr.

Strážnickou zorganizovaly a spolu
s pedagogickým sborem nacvičili

s dětmi hudebních oborů krásné

představení, které pohladilo na
duši všechny přítomné. Ač bylo
v hledišti kulturního sálu ZUŠ

komorní uskupení posluchačů, byla zde cítit příjemná a jímavá atmosféra, kterou pomohl naMilí příznivci brněnské Diakonie, závěr

vodit doprovodným slovem i pan MgA. Kučera. Výtěžek jako každý rok věnovali na podporu

roku máme často spojený s hodnocením,

KM ČALS v Brně.

nám daný rok povedlo, s čím jsme se po-

Ale to není všechno! 23.11. jsme byli na koncertě ZUŠ Veveří v brněnském kulturním domě

disku byl rok 2021 rokem nových výzev

ani letos nezalekli nejistoty covidové doby a spolu s pedagogy nacvičili a připravili hudební

hodnotu si letos připomínáme a provází

v Brně. K výtěžku ze vstupného (které bylo dobrovolné) přidali ještě výtěžek z prodeje obrazů

Václava Havla, který o naději řekl: „Nadě-

zaplněn do poslední židle, a ani respirátory nezkazily zážitek z tohoto večera plný úžasných

bilancováním. Připomínáme si to, co se

týkali nebo se nedařilo. V brněnském stře-

Rubín. Můj obdiv sklidil pan ředitel MgA. Halíček, který se s paní zástupkyní Mgr. Zedekovou

a poznatků, ale také naděje. Právě tuto

i taneční program s žáky ZUŠ Veveří. Koncert byl taktéž dobročinný na podporu KM ČALS

nás celým rokem. Ráda se opírám o citát

a výrobků žáků, z prodeje občerstvení a knihy k 70. výročí ZUŠ Veveří. Poměrně velký sál byl

je není to přesvědčení, že něco dobře do-

výkonů žáků ZUŠ Veveří.

ohledu na to, jak to dopadne.“ Přestože

Jako zástupce KM ČALS v Brně děkuji i takto na dálku všem zúčastněným: vedení obou

ny, nemohly se uskutečnit některé výlety

a dobrovolníkům, kteří přispěli k uskutečnění obou kulturních dobročinných večerů.

noční trhy, víme, že naše práce má smy-

a my si takového počinu podpořit nás finančně o to více vážíme. Vzhledem k tomu, že všech-

výrobku nebo poděkování klienta za pos-

to koncertů můžeme nadále poskytovat služby klientům KM ČALS pestré a kvalitní. Přidanou

padne, ale jistota, že má něco smysl – bez
jsme museli často přehodnotit svoje plá-

základních uměleckých škol v Kuřimi i v Brně Veveří, pedagogům, žákům, pánům fotografům

s klienty a jiná společná setkání nebo vá-

Zvláště v této nejisté době, kdy se různá opatření mění ze dne na den to byla velká odvaha

sl a vážíme si každého úsměvu, nového

ny naše aktivity poskytujeme zdarma, jsme vděčni za jakoukoli podporu. I díky výtěžku z těch-

kytnutou péči. Učíme se přijímat události

hodnotou je i možnosti rozšířit na těchto akcích povědomí o naší činnosti širší veřejnosti.

nového dne. Přeji vám všem krásné a po-

Závěrem ještě jednou děkuji oběma školám za to, že fandí kontaktnímu místu a že nás provází

tak, jak přichází a radovat se z každého
hodové Vánoce a mnoho naděje v novém

už tolik let.

Martina Smrčková

Krásný advent přeje Klára Šenkyříková, vedoucí KM ČALS v Brně.

roce.

Dejte si s námi svařák!

Fotokurz

V době, kdy čtete tyto řádky, jsme měli pů-

vodně stát u stánku na vánočních trzích
v Brně a zvát vás nejen na svařák. Skrze na-

Doporučujeme knihu
ŽENA ČÍSLO 99
(Greer Macallister)
„Žena číslo 99 je úžasnou ódou na sílu

řízení vlády to však není možné. Proto vás

ženského odhodlání“. Jedná se o historic-

zveme: pojďte si s námi vypít virtuální svařák

ký román (chvílemi až thriller) z prostředí

a podpořit nás na dálku.

amerického ústavu pro choromyslné ženy,
19.století. Dvě sestry jsou umístěny do to-

hoto zařízení – jedna nedobrovolně, druhá

Stačí na náš bankovní účet poslat částku
dle počtu vypitých hrnečků. Cena jednoho
virtuálního nápoje je 50 Kč. Finance může-

te poslat na číslo účtu 1344426309/0800,
do poznámky napište heslo „SVAŘÁK“

a pokud chcete poslat potvrzení o daru, tak
i kontakt na vás.

Děkujeme a na zdraví!

Prvního listopadu měli někteří zaměstnanci

dobrovolně, a to s plánem dostat odtud

který Dušan Kadlec pro Diakonii jako dob-

Tato kniha oplývá mnoha, někdy poněkud

části, kdy jsme řešili pouze teorii, nám ten-

je inspirován skutečnými hrůzami, které se

fotit portét, jak a kdy se nasazuje clona, co

zařízení. Také je zde vykreslen ale i velmi

se upravuje konkrétní fotka v počítači. Už

zítřkům.

možnost absolvovat 2.část kurzu focení,

svoji milovanou sestru pryč do bezpečí.

rovolník-profesionál poskytl. Oproti první

šokujícími a drsnými dobovými detaily. Děj

tokrát pan lektor prakticky předvedl, jak

v minulosti odehrávaly za zdmi takovýchto

je to ISO a hlavně jsme se mohli naučit, jak

dojemný a silný příběh, který spěje k lepším

po první části tohoto kurzu jsme poznali
změnu na kvalitě fotek, které běžně pořizu-

jeme. Bylo to pro nás velice přínosné. Máte

také chuť předat něco ze svých dovedností
našim zaměstnancům? Staňte se dobrovolníkem i vy. Těšíme se na vás!
Eva Tomková
Hana Suchá

Nakupujte s GIVTem

Z tvorby našich klientů

Blíží se doba, kdy budete objednávat vánoční dárky. Pokud tyhle věci řešíte přes internet,
vzpomeňte si na nás a podpořte nás při svých nákupech přes GIVT.cz. Stačí mít v prohlížeči
Pomocníka od GIVTu, který vás upozorní na možnost podpory tam, kde je to možné.
Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace

Petra

Děkujeme, že nám pomáháte :)
Diakonské střípky
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