
i Ze sborových akcí

Út 26. 11. 14:30 setkání starších věkem
Út 26. 11. 19:30 náboženství pro dospělé
Pá 29. 11. 18:00 výroba adventních věnců
Ne 1. 12. 9:30 bohoslužby s Večeří Páně - 1. adventní neděle (Z. Šorm)
Ne 1. 12. 13:00 vycházka na Vinohradský hřbitov
Út 3. 12. 14:30 koncert (D.Hájková-violoncello, M.Zukal-klavír: Beethoven,

Dvořák, Janáček, Martinů)
Út 3. 12. 18:00 schůzka křesťanské služby
Út 3. 12. 19:30 biblická hodina
Čt 5. 12. 18:15 schůzka učitelů nedělní školy
Ne 8. 12. 9:30 bohoslužby - 2. adventní neděle (Z. Šorm)
Ne 8. 12. 10:30 do 15:15; adventní trh
Ne 8. 12. 14:00 koncert souboru Musica Rustica
Po 9. 12. 19:00 schůzka hospodářské komise
Ne 15. 12. 9:30 bohoslužby - 3. adventní neděle (Z. Šorm)
Út 17. 12. 19:30 biblická hodina
Ne 22. 12. 9:30 bohoslužby - 4. adventní neděle - vánoční hra (Z. Šorm)
Út 24. 12. 15:00 Štědrý den - vánoční ztišení (Z. Šorm)
St 25. 12. 9:30 Boží hod vánoční - bohoslužby s Večeří Páně
Ne 29. 12. 9:30 bohoslužby (Z. Šorm)

Případné změny v programu po uzávěrce Hroznu lze najít na sborových webových
stránkách http://vinohrady.evangnet.cz, které jsou pravidelně aktualizovány.

Hrozen vinohradského evangelického sboru vychází přibližně jednou za
měsíc. Redakční uzávěrka je vždy 20. každého měsíce. Redakce: Jana Šarounová.
Tiskovou verzi programem LATEX2ε připravuje Jan Mach, internetovou Jan Ša-
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sboru. Neprodejné.
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2 KÁZÁNÍ

O džihádu srdcem
Kázání Petra Slámy na Vinohradech 4.8.2019

Úvodní modlitba:

Pane Bože, Tvá je spravedlnost, tvoje
je láska k svému stvoření, tvoje je sva-
tost a velebnost, kterou nikdy nepocho-
píme. Pane Bože, smiluj se nad námi
hříšnými, pro Ježíše Krista a jeho dílo
spásy. Učiň z nás dnes svědky Kristova
vzkříšení. Ty ses Ježíše zastal, když ho
semlela zloba světa vyprovokovaná Tvým
královstvím. Vzkřísil jsi ho z mrtvých jako
prvního ze všeho stvoření. Dej nám pro-
síme toto ráno, abychom svoje životy ne-
chali strhnout tvým pohybem, obnov v nás
živé vědomí, že patříme Tvému králov-
ství, že jsme Kristovi.

Přišli jsme všelijací: každý s vozíkem
nesplněných úkolů a zkamenělých byst
toho, jak to ve světě vždycky chodilo a
chodí, přišli jsme se srdci kamennými.
A někdo možná krvácejícím. Prosíme tě,
Pane Bože, zastav nás, oslov nás, otoč
nás směrem, kam nás chceš poslat, a po-
strč. S hlavou pozvednutou od sebe samot-
ných, spatřujeme krásu tvého stvoření:
léto, stromy, louky, vodu, volavky, moře,
hory. . .Děkujeme ti za tohle tvé stvoření,
děkujeme ti za životy své i svých milých.
S hlavou otočenu jen od sebe samotných,
spatřujeme také bolest země i lidí. Před
tváří lidí stižených válkou, bídou nebo ne-
spravedlností, před tváří horké a vysycha-
jící země se scházíme k naději, kterou
ty slibuješ. Hospodine, Pane Bože, buď
v Duchu svatém přítomen a připoj nás
v tuto chvíli ke své církvi, která tě na
věčnosti i všelijak provizorně zde na zemi
chválí a vyhlíží. Amen.

1. čtení: Joz 1,1–9
Text: Lk 2,21–40

„Buď silný a udatnýÿ, ozvalo se tři-
krát na začátku knihy Jozue (Joz 1,6.7.9).
Také o osmidenním Ježíšovi, kterého ro-
diče přinesli k židovské obřízce, se nako-
nec dočítáme, že „Chlapec pak rostl a sí-
lil, naplňován moudrostí, a Boží milost
byla s nímÿ (Lk 2,40; B21). Na prahu
dvou příběhů – příběhu starozákonního
Jozuy a novozákonního jmenovce Jozu-
ova Ježíše – na začátku dvou příběhů
se zastavíme u toho zvláštního přikázání
„buď silný a udatný,ÿ které se v této dvo-
jici ve SZ ozve asi 18x. Jozuovo (a Ježí-
šovo) jméno znamená „Hospodin zachra-
ňujeÿ. Abyste někoho zachránili nebo mu
prostě jen pomohli, potřebujete sílu: ně-
komu pomoci s kočárkem do autobusu,
odnést člověka ze zlomeninou do patra
nemocnice, neřkuli někoho ochránit před
partou výrostků, k tomu potřebujete sílu.
Jozue je ve SZ vzorem bojovníka. Brzy
poté, co Izraelci vyšli z egyptského otroc-
tví, vedl svou první bitvu. Izraelci tehdy
v Refidím (Ex 17,8–15) bojovali s Amá-
lekovci a vedením boje Mojžíš pověřil
Jozua. Sám stál na hoře a vzpaženýma
rukama, které mu nakonec museli pod-
pírat Aron a Chur, působil vítězství Iz-
raele. Jozue vedl výzvědnou výpravu do
zaslíbené země a Jozua máme spojeného
– v knize, která je po něm nazvaná – s do-
bytím a obsazením zaslíbené země. „Jo-
zue, ten co porazil Jericho. . . ÿ

Když dnes slyšíme „Buď silný a
udatnýÿ, máme si tedy v prvé řadě připo-
menout všechny biblické i pobiblické bo-
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� J. Šilar a J. Šarounová zřídili face-
bookový profil sboru. Jsou na něm
jak pozvánky na sborové akce, tak
zprávy ze života sboru. Staršovstvo
diskutovalo o zveřejňování fotogra-
fií na Facebooku. Dotáže se členů
sboru, zda se zveřejněním fotogra-
fií, na kterých budou též zachyceni,
souhlasí. J. Raisová rozešle dotaz
mailem, bude součástí sborových
ohlášek a vánočního sborového do-
pisu.

� Staršovstvo kladně hodnotilo prů-
běh konfirmační slavnosti i první
setkání „Náboženství pro dospěléÿ.

� Staršovstvo schválilo nový ceník
krátkodobých pronájmů kostela.

� Staršovstvo jednalo o opravě hrobo-
vého místa D. Bružové. J. Raisová
zajistí druhou cenovou nabídku na
opravu od mimopražské firmy.

� Staršovstvo rozhodlo, aby obraz od
O. Rady, kompenzující nájemné,
byl věnován do dobročinné aukce
Cesty domů a jeho výběr byl svěřen
její ředitelce a organizátorce aukce.

� P. Coufal seznámí členy hospodář-
ské komise s programováním topení
ve sborovém sále, aby je bylo možno
regulovat i případě jeho nemoci.

� Staršovstvo schválilo obnovený Sta-
tut sociálního fondu křesťanské
služby a návrh členů jeho rady.

� Staršovstvo přijalo zprávu křes-
ťanské služby o přípravě advent-
ního trhu. Potvrdilo, že jeho vý-
těžek bude letos věnován pro stře-
disko Víteček. Na tento účel bude

v neděli 8.12. věnována i chrámová
sbírka, kterou sbor zdvojnásobí. Z.
Šorm vyřídil zábor chodníku před
kostelem pro stánek trhu. M. Chá-
bová zašle Z. Šormovi podklady pro
výrobu plakátu.

� Staršovstvo vyhovělo žádosti Sal-
vátorského pěveckého sboru o bez-
platné zapůjčení sborového sálu
30.11. pro pěvecké soustředění
k přípravě Adventních nešpor.

� Staršovstvo souhlasilo s pronájmem
sborového sálu Diakonii na 12 se-
tkání v projektu „Nejsme samiÿ
v průběhu února až září 2020.

� Staršovstvo vyhovělo žádosti stře-
diska Diakonie Dobroduš na bez-
platné propůjčení sálu a zázemí v 1.
patře za účelem vánoční besídky
pro klienty a dobrovolníky služby
následné péče 9.12.

� Staršovstvo rozhodlo o konání ar-
chové sbírky pro „Dny bibleÿ od
17.11 do 15.12.

� Staršovstvo diskutovalo o vyslu-
hování Večeře Páně dětem. Ny-
nější způsob vysluhování bude vždy
stručně ohlášen při přípravě na vy-
sluhování a v lednu se bude konat
otevřené setkání na toto téma.

� Z. Šorm oznámil, že byl synodní
radou požádán, aby přijal na tří-
týdenní praxi studentku bohosloví
Annu Pokornou. Praxi v našem
sboru vykoná od 3. do 24.ledna
2020.

zš
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Zprávy ze staršovstva 14.11.2019

� V rámci podpory neziskových orga-
nizací připraví M. Cháb ve spolu-
práci J. Krupičkovou a J. Melicha-
rovou sbírku na pastelky pro Ber-
kat.

� Z podnětu zájemců staršovstvo
změnilo místo konání zimního sbo-
rového pobytu. J. Raisová potvrdí
rezervaci ve středisku Sola fide

v Jánských Lázních.

� Staršovstvo diskutovalo o nahrá-
vání bohoslužeb a s ním spojených
podnětech. Řešení osvětlení varhan
probíhá. E. Slaninová byla pozvána
na prosincové staršovstvo. Z. Šorm
vyřídil poděkování za možnost po-
slechu nahrávek jak od nemocných
členů sboru, tak od „přespolníchÿ.

KÁZÁNÍ 3

jovníky, kteří se nebáli, ale pro dobrou
věc, pro Boží království, riskovali, na-
pínali svaly, zápasili, umírali – ale ně-
kdy také vítězili, osvobozovali. Všichni se
dnes stydíme za křižáky, někteří dnes po
změně osnov dějepisu už i za husity. Ale
je také odvaha, která je dobrá. Povolání
na cestu víry je nezasloužený dar. Ale na
té cestě máme často osvědčit „sílu a udat-
nostÿ – a za tu máme prosit, ale také se
v ní cvičit, pěstovat ji. Není to tak, že
by křesťan měl být za každých okolností
ten, kdo vyklízí pole, kdo dává přednost
jiným názorům. Existuje něco, čemu se
v jedné písni říká „rytěřováníÿ („dokudž
zde chodím v těle, mám rytěřovati. . . ÿ,
209 Ó slunce spravednosti), a když sly-
šíme slova „buď silný a udatnýÿ, pak nás
zvou přesně k tomuto.

Jenomže to křesťanské rytěřování se
také v dějinách nejednou zvrhlo, pře-
vládly v něm destrukce a zmar. Už zmí-
něné křižácké války, které měly za cíl
osvobodit svatou zemi od muslimů, se
mohly dovolávat příkladu bojujícího Jo-
zue. A ve svém důsledku stály desítky
tisíc lidských životů. Příkaz „buď silný
a udatnýÿ připomíná právě i některé
formy islámského džihádu (džihád zna-
mená „snahu, píli, úsilíÿ, ten, kdo se
mu oddává, je mudžáhid, vzpomeňme na
hnutí Snaha v naší církvi), jak o něm
dnes čteme v novinách, tedy ozbrojený
boj muslimských radikálů proti všemu
západnímu. Je to hodně zúžený obrázek,
v muslimském pojetí má džihád mnoho
jiných podob (džihád srdcem = boj s po-
kušením; džihád jazykem = islámská mi-
sie; džihád rukou = dobročinnost). Oz-
brojený džihád (džihád mečem) je je-
nom jednou, krajní formou této „snahyÿ.
I když se nám to nelíbí, představuje právě
biblické vyprávění o dobývání Izraele a

příkazy zničit jako klaté všechny místní
obyvatele předobraz vyhlazovacích vá-
lek i náboženského fanatismu. Někteří
lidé v moderním Státu Izrael považují
knihu Jozue za přímý návod, jak se vy-
pořádat s arabskými Palestinci, kteří ve
svaté zemi bydlí. Žel právě náboženští
radikálové na obou stranách izraelsko–
palestinského, už několik desetiletí trvají-
cího konfliktu, jsou dnes největší brzdou
nějakého usmíření. Všichni potřebujeme
slyšet na svou vlastní adresu, že džihád
mečem není jedinou formou zbožnosti, že
je zde také cesta srdce, cesta slova – a
cesta rukou.

V prvním biblickém čtení, v té úvodní
promluvě, kterou má Pán Bůh k Jozu-
ovi, jsme slyšeli kus biblického zeměpisu.
„Vaše pomezí povede od stepi a tohoto
Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu,
podél celé země Chetejců až k Velikému
moři.ÿ To tu ale Pán Bůh ukládá Jozuovi
pěkný oříšek. Kdybychom se na ta místa
podívali na mapě, viděli bychom, že nejde
zdaleka jen o území Izraele. Řeka Eufrat
ani náhodou neomývá svatou zemi – ný-
brž Babylon. Že by zde Pán Bůh zaslibo-
val Izraeli tak veliké území? Někteří tak
Bibli čtou a vidí pak naplnění tohoto za-
slíbení v době Šalomounovy vlády (2Pa
9,26). Ale když se řekne Eufrat, kdy se
řekne Babylon, napadne nás také král Ne-
bukadnesar a porážka Jeruzaléma, zbo-
řený chrám a odvlečení Židů do zajetí.
Jestli někdy Židé ve velkém poznali řeku
Eufrat na vlastní kůži, pak to bylo právě
v této době, jako deportovaní zajatci.
Zbaveni své státní samostatnosti, zbavení
viditelné záruky Boží blízkosti v podobě
chrámu a slavných bohoslužeb, dostávají
se až ke břehům Eufratu.

„Buď silný a udatnýÿ – co tato slova
znamenají pro ty, kdo si je opakuji s ba-
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bylonskými dozorci v zádech na břehu
Eufratu? Co znamenají slova o síle a
udatnosti pro ty, kdo mají za sebou otřes,
zklamání, prohru? Myslím, že ta slova
můžeme brát jako úvodní lekci, kterou
dává Hospodin Jozuovi na počátku jeho
knihy, je lekcí hlubšího, symbolického
čtení Písma. Nejprve totiž slyší „Buď
silný a udatný. . . přejdi Jordán . . . dobuď
zemi a dej ji Izraeli za dědictví.ÿ Z těch
slov zní řinčení zbraní. Pak se ta výzva
ale opakuje (ve verši 7: „Jen buď roz-
hodný a velmi udatnýÿ), a my najednou
překvapeně vidíme, že už prvořadě nejde
o bojové umění a sílu svalů, ale o roz-
hodnost a udatnost ve věrnosti Mojžíšovu
učení. Doslova se tam v 7. verši říká: „Jen
buď velmi silný a udatný a dodržuj a jed-
nej podle celého toho učení, které ti při-
kázal Mojžíš, můj služebník, a neodchyluj
se od něj napravo ani nalevo, abys uspěl
ve všem, kam půjdeš.ÿ To je změna, kte-
rou Židé prodělali v babylonském zajetí,
které pro sebe zpracovali jako lekci po-
kory. Příklad bojovníka Jozua přetavili
do výzvy věrnosti Mojžíšovu zákonu. To
je ta síla, kterou mají zajatí Židé osvěd-
čit i na nepřátelském území. To je ta
síla, která jim zajistí zdar, takže skutečně
bude platit – ale jinak než jak to zprvu
chápal samotný Jozue – že „dal jsem vám
každé místo, na které vaše noha šlápne.ÿ
(Joz 1,3)

Tímhle směrem, ale dál, pak ukazuje
také příběh, který se udál při Ježíšově
obřízce. Především ten detail, že se to
stalo při obřízce. Ježíšovi rodiče patří
k těm, kdo bedlivě dodržují Mojžíšovo
učení. A pak ta dvě zvláštní setkání se
dvěma starými lidmi, kteří v Jeruzalémě

žili ve zvlášť úzkém obecenství s Bohem,
se Simeonem a Annou (Šimonem a Ha-
nou). Simeon měl od Pána Boha zaslí-
bení, že „nespatří smrt, dokud nespatří
Hospodinova pomazaného.ÿ Pak vidí os-
midenního novorozence, miminko, jaké se
asi tak dnes pouští s maminkou z porod-
nice – a vyznává: „mé oči viděly spasení,
které jsi připravil přede všemi národy,
světlo, jež bude zjeveno pohanům, slávu
pro svůj lid Izrael.ÿ (Lk 2,30–32)

Nepřehání Simeon? Ježíšův život
mohli lidé tehdy i lidé dnes jistě vidět
i jinak než jako světlo pohanům a slávu
pro Izrael. Měl tehdy před sebou léta
skrytého dětství a mládí v Nazaretu i
krátké období kázání a veřejného půso-
bení. Tento novozákonní Jozue měl tehdy
ještě před sebou zápas na kříži, svou
smrt. Měl před sebou zmrtvýchvstání.
Pán Bůh Ježíše neponechal v hrobě, při-
znal se k němu, vyrazil mu na pomoc
do boje s hříchem a smrtí. Vzkřísil ho
z mrtvých. To je to nejdůležitější vítěz-
ství, které se v dějinách už vybojovalo,
vítězství, kterého už bylo dosaženo. Je to
k nevíře – a přesně to je základ naší křes-
ťanské víry a naděje, ale také naší síly
a udatnosti. Zdá se nám někdy – a naše
doba je v tom obzvlášť přesvědčivá, že
svět běží podle svých pravidel a v jejich
rámci vůbec není místa pro evangelium,
pro Boží příběh. Jako Marie s Josefem,
kteří tehdy měli v náručí osmidenního
kojenečka, ale ušima slyší o „světlu pro
pohany a slávě pro Izraelÿ, tak také my
máme sevřít v náručí svoji malou víru,
silně a udatně, a spolehnout se, že Bůh si
v tomto světě svoje dílo koná – a my při
tom smíme být. Amen
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Nové knihy

Svižně napsaná vzpomínková novela,
v níž se prolínají autorovy dětské zážitky
z poválečné Opavy, divadelní tvorba let
60. v Ostravě i dopady normalizačního
dusna. Mozaika historek posléze přerůstá
v nenásilné sdílení zápasů o pravdivou ži-
votní orientaci a vděčnost za to, čím otec
i fara autora vybavily do života.

Doprovázeno fotografiemi autora.
K dostání na http://eman.evangnet.cz

Pozvánka na vycházku

Víte, co mají společného Jaroslav Fo-
glar, Egon Ervín Kisch, Emil Kolben, Ja-
kub Schikaneder, Antonín Turek, Jan Ko-
těra, Jan Karafiát a Václav Havel?

Můžete se to dozvědět v neděli 1. pro-
since, pokud s námi půjdete na odpolední
procházku po vinohradském hřbitově.

(Teď jsem to prozradila, ale překva-
pení Vás nemine!)

Sraz je ve 13 hodin před sborem. Po-
kud byste měli zájem společně na faře po-
obědvat, dejte prosím do pátku 29.11. vě-
dět sborové sestře.

Jarmila Raisová
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vás, lidí z jejich okolí. Aby mohli spo-
kojeně žít ve společnosti ostatních lidí,
potřebují, abyste je měli rádi a přijí-
mali takové, jací jsou. Potřebují kontakty
s ostatními lidmi a přátelství, protože to
je rozvíjí a posouvá blíž ke spokojenému
a v rámci možností samostatnému životu.

Kontakt: „Středisko Vítečekÿ v Čer-
nošíně, Vedoucí střediska: Tomáš Rus-
ňák, tel.: 606 500252
Doručovací adresa (kancelář): Kořen 60,
349 54 Olbramov
Email: royal.ichthys@seznam.cz,
www.stredisko–vitecek.cz,
www.facebook.com/strediskovitecek

Sborový facebook

Oznamujeme, že byla zřízena faceboo-
ková stránka sboru. Kdo na této sociální
síti je, může se ke stránce připojit na ad-
rese https://www.facebook.com/
fsvinohrady/ a získávat informace
o sborových akcích rychleji a aktuálněji,
může na ně také snadněji zvát druhé.
Stránka ovšem může zaujmout i někoho
mimo sbor a jako taková by měla půso-
bit živě, nikoliv obsahovat jen statické
textové informace. K tomu patří foto-
grafie ze sborového života. Před nedáv-

nem měli členové sboru možnost vyjád-
řit svůj případný nesouhlas s umístěním
svých fotografií na nástěnce před koste-
lem – podobně se nyní ptáme i obecněji
na „zpravodajskéÿ použití fotografií, na
nichž mohou být zachyceni účastníci bo-
hoslužeb či sborových akcí, elektronickou
cestou (tedy sborový facebook, sborový
web, Hrozen). Prosíme, dejte své pří-
padné výhrady vědět sborové sestře.

jaš

CÍRKEV A SPOLEČNOST 5



6 CÍRKEV A SPOLEČNOST

Středisko Víteček – představení

O Vítečku jsme sice již v Hroznu ví-
cekrát psali, ale protože středisko bude
příjemcem podpory sborového adventního
trhu, na který srdečně zveme, připoju-
jeme ještě podrobnější představení víteč-
kovských aktivit, které nám zaslali přímo
z Černošína.

Středisko Víteček je zařízením spolku
(občanského sdružení), které se jmenuje
15. přední hlídka Royal Rangers Marián-
ské Lázně, a je nestátní neziskovou orga-
nizací. Posláním střediska je poskytovat
pomoc dětem a dospělým lidem s posti-
žením, chronickým onemocněním a senio-
rům tak, aby mohli žít šťastný, naplněný
a aktivní život uprostřed společnosti dru-
hých lidí a nemuseli být odloučeni od své
rodiny. Ve středisku funguje denní stacio-
nář, sociálně terapeutické díly, osobní asi-
stence a speciální škola. V následujících
řádcích bychom Vás rádi blíže seznámili
s tím, co tyto služby nabízejí.

Denní stacionář je sociální služba,
která je určena dětem se zdravotním po-
stižením od 0 do 18 let, a v případě po-
třeby i dospělým lidem se zdravotním po-
stižením. Stacionář v současné době po-
máhá cca 20 dětem ročně. Máme ote-
vřeno pro děti s lehkým i těžkým posti-
žením a také pro děti s komplikovaným
zdravotním stavem. Dětem je ve staci-
onáři věnována velmi individuální péče,
která se odvíjí od jejich specifických po-
třeb. Jeden pracovník se většinou vě-
nuje jen jednomu nebo dvěma dětem.
Pracovníci ve stacionáři zajišťují potřeb-
nou péči o děti, která je často velmi
náročná. Dětem je k dispozici rehabili-
tace vedená fyzioterapeutem, řada jiných
terapeutických, výchovných a vzděláva-
cích činností, speciální pomůcky a hračky.
Velký důraz klademe na rozvoj schop-
ností a dovedností dětí, které jim mohou
umožnit být samostatnějšími a spokoje-
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nějšími. Pro děti také připravujeme řadu
výletů, pobytů, kulturních a sportovních
aktivit. Děti, které nejsou místní, mohou
využít každodenního svozu, který je do-
pravuje ráno z domova do střediska a od-
poledne zase zpět. Rodičům dětí s posti-
žením stacionář pomáhá získat čas pro
to, aby mohli chodit do práce, vyřizovat
si osobní záležitosti, věnovat se ostatním
členům rodiny a péči o domácnost nebo
prostě odpočívat – a věřte, že ten odpo-
činek velmi potřebují.
Sociálně terapeutické dílny jsou

sociální službou, která je určena mladým
lidem a dospělým se zdravotním postiže-
ním od 15 do 64 let. Dílny v současné
době navštěvuje cca 30 lidí s postiže-
ním ročně. Uživatelé služeb dílen zde roz-
víjejí svou samostatnost, učí se sebeob-
sluze, získávají pracovní dovednosti a ná-
vyky, učí se sociálním vztahům. Pracov-
níci dílen pro ně připravují řadu praktic-
kých činností podle jejich schopností, po-
třeb a zájmů – nácvik sebeobsluhy, péče
o domácnost, vaření, opakování čtení,
psaní a počítání, zahradnické a lesnické
práce, šití, tkaní na stavu, výroba sví-
ček, výroba ručního papíru, keramika,
práce se dřevem, malování a podobně. Cí-
lem dílen není produkovat výroky, i když
mnohé hezké věci zde vznikají, ale rozví-
jet schopnost lidí s postižením co nejvíc
aktivně a samostatně žít ve společnosti
ostatních lidí. Při dopravě do střediska
opět pomáhá přespolním svoz nebo do-
provod pracovníkem v autobuse. Nedíl-
nou součástí dílen jsou i různé aktivity
mimo středisko, které účastníkům pomá-
hají posílit samostatnost a rozhled po
světě – např. nácviky nakupování, účast
na kulturních, sportovních a společen-
ských akcích, výlety a pobyty.
Osobní asistence je sociální služ-

bou, která pomáhá lidem bez rozdílu
věku, jejichž schopnost se postarat se
o sebe je omezena z důvodu zdravotního
postižení, chronického onemocnění nebo
pokročilého věku. Služba pomáhá cca 80
klientům ročně. Asistenti dojíždějí do do-
mácností nebo všude tam, kde je tito lidé
potřebují, a pomáhají jim, aby mohli žít
důstojný a plnohodnotný život ve svém
domově. Asistenti neposkytují jenom fy-
zickou pomoc při stanovených úkonech,
ale jsou uživatelům služby oporou, při-
nášejí jim úsměv, dobré slovo, pohlazení.
Mají čas, aby jim naslouchali a snažili
se porozumět. Pomáhají jim nahlížet do
vlastního nitra a usilovat o splnění snů
a přání. Osobní asistence pomáhá rodi-
nám úspěšně přestát těžká období, kdy
je třeba pečovat o nemohoucího člena ro-
diny. Díky osobní asistenci mohou rodiny
touto zkouškou projít vítězně a posíleny.
Nemohoucí člen rodiny může být dobře
opečován, zachovat si svou důstojnost a
prožívat dny svého života doma, upro-
střed své rodiny, aniž by členové rodiny
byli až do krajnosti vyčerpáni náročnou
a nepřetržitou péčí.
Základní škola speciální Royal

Rangers při Středisku Víteček je ne-
státní škola, kterou jsme zřídili pro po-
třeby základního vzdělávání dětí se zdra-
votním postižením z okolí. Škola v sou-
časné době vzdělává 13 žáků, kterým
je zde věnována velmi individuální péče.
Většina dětí dochází do školy, ale děti
s hlubokým postižením mohou být vyu-
čovány i doma. Škola velmi úzce spolu-
pracuje se stacionářem a dílnami, čímž
získávají děti při výuce široké možnosti.
Přespolní žáci školy využívají k dopravě
svoz s osobní asistencí.

Děti i dospělí lidé s postižením ze
„Střediska Vítečekÿ potřebují pomoc i


