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Obnova vybavení střediska Blažkov s pomocí dotace 
Jihomoravského kraje 

 
 Závěrečná zpráva za rok 2015 

 

V roce 2015 nám bylo z dotace JMK poskytnuto 
80 000,- Kč na nový nábytek do jídelny (stoly, 
lavice, polička a nástěnka). 

Stručný popis realizovaného projektu 
Hlavním cílem projektu Obnova vybavení střediska Blažkov bylo zlepšení a zkvalitnění 
prostředí, které je obýváno malými i staršími dětmi z  Jihomoravského kraje při vzdělávacích 
a rodinných pobytech. Středisko nyní poskytuje plnohodnotné a bezpečné alternativy 
k městskému životu, podporuje vzdělávací charakter akcí a umožňuje intenzivnější sdílení 
prožitku z konaných akcí. Účastníkům pobytů se otevřela nabídka komfortnějšího trávení 
volného času v oblíbeném místě.  
 
Ač se objekt, který je znám také pod názvem tábor Blažkov, nachází v kraji Vysočina, slouží 
jako základna pro děti z Jihomoravského kraje, konkrétně čtyř brněnských evangelických 
sborů a dalších sborů Brněnského seniorátu ČCE. V průběhu roku je využíván k celé řadě 
volnočasových aktivit pro děti – pravidelně se na táboře realizují dětské tábory organizované 
křesťanskou společností YMCA a Brněnským seniorátem ČCE, biblické kurzy pro mládež a 
běhy pro rodiny s malými dětmi. Vedle možnosti setkávat se a trávit aktivně společný čas je 
nezměrnou přidanou hodnotou jednoduché a přesto funkční prostředí celého střediska. 
 
Dětem a mládeži pomáháme nejen smysluplně prožít volný čas, ale během různých her a 
aktivit nenásilně dětem vštěpovat základní znalosti a dovednosti a základy morálních, 
sociálních a duchovních hodnot, které využívají v každodenním životě a které později použijí 
nejen ve svém zaměstnání, ale i v rodině a v aktivním životě ve společnosti. Prostřednictvím 
projektu obnov interiéru jídelny bylo navázáno na dlouholetý trend funkčních a zároveň 
citlivých oprav.  
 
 
Celkové vyhodnocení splnění účelu 
Díky poskytnuté dotaci se podařilo zcela obnovit vnitřní mobiliář nové dřevěné jídelny. Ta 
slouží jako stěžejní prostor pro setkávání. V roce 2014 proběhla generální rekonstrukce 
jídelny, na což bylo v uplynulém roce 2015 navázáno obnovou jejího interiéru. Nové 
společné prostory byly vybaveny novým nábytkem: lavicemi, stoly a policovými regály. 
Dosavadní vybavení v místě, ve kterém dochází k setkávání a hrám nejvíce, totiž balancovalo 
na hranici životnosti. Projekt zahrnul výrobu šesti dřevěných velkých stolů a po dvou 
dlouhých či krátkých lavic ke každému stolu. Jejich jednoduchost rovněž umožňuje variabilní 
rozmístění mobiliáře po celé místnosti a představuje tak skutečně efektivní využití prostoru. 
Interiér jídelny pak byl doplněn o úložný mobiliář (policové regály, věšáky) či nástěnky pro 
výstavy dětských prací či připomenutí vývoje střediska. Veškerý nábytek byl na míru 
zhotoven místním řemeslníkem. Pro zlepšení komfortu ubytování dětí byly pořízeny nové 
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potahy na matrace (materiál a ušití potahů) a nové fleecové přikrývky. Pro děti budou 
znamenat pohodlí zejména v chladnějších měsících. 
 

Významnou položkou, přímo navazující na předchozí rekonstrukci, bylo zateplení stropu a 
podbití podhledu (na straně vlastního podílu). Zateplení stropu nyní umožní využívat 
středisko také v chladnějších měsících, kdy to právě pro děti nebylo dosud reálné. 
Z důvodu, že jsme získali menší dotaci, než jsme požadovali, bylo nutné odsunout pořízení 
šplhací sítě pro děti a nového vybavení kuchyně do následujících let. 
 

Cílem projektu bylo zajistit odpovídající vnitřní vybavení hlavní stavby ve středisku biblických 
kurzů Českobratrské církve evangelické Blažkov. Projekt poskytl dětem, které se zde účastní 
aktivních volnočasových projektů, vyšší komfort, bezpečí a přispěl k rozmanitosti prostředí.  
Tábor Blažkov právě skrze nejmenší děti nese dál svoje genius loci, ti se sem opět vrací a 
společně vytvářejí neopakovatelné prostředí. 
 
Projekt na další dlouhou dobu umožnil pohodlné a bezpečné využívání společných prostor 
střediska a zpříjemnil trávení společných chvil zde. Lze předpokládat, že zhodnocení 
těchto důležitých prostor přivede do střediska více zájemců z řad dětských uživatelů.  
 
 
za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, který je vlastníkem střediska  
 
 
 
           Jiří Gruber, farář                                                             Václav Matoulek, kurátor 
 
V Brně dne 13.1.2016 
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Generální rekonstrukce jídelny proběhla v roce 2014 

 
Staré stoly a lavice 
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Nové stoly a lavice pořízené díky poskytnuté 

dotaci 
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Nové poličky a regály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové nástěnky a propagační materiály střediska  


