Oprava střediska Blažkov a nákup vybavení s pomocí
dotace Jihomoravského kraje
Závěrečná zpráva za rok 2016

V roce 2016 nám bylo z dotace JMK poskytnuto
69 000,- Kč na opravu verandy chaty Heraklitky,
novou dlažbu před umývárnu a novou lednici.
Stručný popis realizovaného projektu
Cílem projektu Obnova střediska Blažkov a nákup vybavení byla renovace objektů a vybavení
Střediska biblických kurzů Českobratrské církve evangelické Blažkov:
Jednalo se o opravu havarijní stavu verandy jedné chaty, opravu vstupu do umývárny a pořízení
dílčího vybavení tohoto střediska. Realizace projektu umožnila dětem a mládeži aktivnější
volnočasovou zábavu, vyšší komfort, bezpečí a navázala na dlouholetou tradici společných pobytů.
Táborová základna nyní poskytuje ještě bezpečnější a komfortnější 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 ze čtyř brněnských evangelických
sborů a dalších sborů Brněnského seniorátu ČCE. V průběhu roku je využíván k celé řadě
volnočasových aktivit pro děti a mládež – pravidelně se na táboře realizují dětské tábory
organizované křesťanskou společností YMCA a Brněnským seniorátem Českobratrské církve
evangelické, biblické kurzy pro mládež a pobyty pro rodiny s malými i většími dětmi a
mládeží. 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 opravit nejstarší chatu na táboře, resp. její části –
verandu a betonové sloupky. Oprava sestávala z demontáže staré podlahy verandy, opravy a
doplnění skeletu pro novou podlahu, vyrovnání nosných sloupků pod verandou, pokládky
nové podlahy verandy, výrobě a montáži nových přístupových schodů na verandu a novém
opláštění trámového skeletu verandy. Na opravu bylo použito osvědčené smrkové dřevo.
Dalším místem, které si po delší době vyžádalo opravu, byl vstup do umývárny. Samostatná
jednoduchá dřevěná stavba stojí na okraji tábořiště, přičemž daný terén a zejména rozmary
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počasí občas v tomto místě přinášely do těchto prostor množství nepořádku – zejména
bahna a vody při dešti. Po konzultaci s odborníky a s ohledem na nové možnosti byla
v průběhu roku 2016 vyměněna dosavadní dlažba a nahrazena novou betonovou dlažbou
v imitaci dřeva. Celkově tak byl zpevněn terén a větší plocha před vstupem do míst, kam
všichni chodí mnohokrát denně.
V průběhu roku 2015 byla z téhož dotačního titulu Jihomoravského kraje vybavena jídelna
tábora novým dřevěným nábytkem. V uplynulém roce 2016 jsme tak již využili komfortního
vybavení a z vlastních prostředků nakoupili pro uživatele střediska množství společenských
her a sportovních pomůcek k využití jak uvnitř, tak ve venkovních prostorách. Celkově bylo
nakoupeno téměř třicet kusů deskových her, dřevěných venkovních her a sportovního
vybavení (míče, pálky na pingpong, badmintonový set, kroužky na ringo, obří nafukovací
balon, pétanque, dřevěné hry na ven - kubb, kuželky, kroket, větší domino, mölkky, jenga,
twister, houpací síť, slackline a další). Během sezóny se setkaly s hojným využitím a získali
jsme na ně od uživatelů mnoho kladných reakcí. Na všechny tyto sportovní potřeby byl
pořízen také úložný box. Lezecí síť pak kreativní způsobem přispěla k aktuální proměně
střediska a potěšila zejména děti, které si ji přímo přály.
Kuchyň a spíž byly díky dotaci JMK vybaveny novou lednicí, která bude lépe sloužit potřebám
a bude také energeticky úspornější než předchozí. Z vlastních prostředků jsme pořídili novou
elektrickou troubu, varnou konvici a elektrickou vrtačku.
Jednoznačný přínos projektu byl vedle opravy havarijního stavu chaty ve zpříjemnění
prostředí, které je obýváno zejména malými i staršími dětmi a mládeží z brněnských a dalších
evangelických sborů v Jihomoravském kraji. Pobyt ve středisku není vázán na příslušnost
k církvi, tábor je otevřen i řadě našich přátel, kteří mají o podobné pobyty zájem. Realizace
projektu tak poskytla cílové skupině plnohodnotnou a bezpečnou alternativu k městskému
životu, podpořila vzdělávací charakter akcí (sportovní vybavení, deskové a logické hry) a
umožnila intenzivněji sdílet prožitek z konaných akcí. Realizovaná obnova střediska v roce
2016 umožnila lepší kvalitu práce s dětmi a pestřejší přípravu volnočasových aktivit. Lepší a
kvalitnější vybavení pořízené díky dotaci JMK zvýšilo zájem veřejnosti o účast na našich
pobytech, a noví účastníci pobytů tak získají novou možnost trávení volného času v místě, o
které se dosud nezajímali.

za Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I, který je vlastníkem střediska

Jiří Gruber, farář

Václav Matoulek, kurátor

V Brně dne 11. 1. 2017
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Fotografie dokládající průběh oprav
1) chata zvaná Heraklitka
Původní stav

Během oprav
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Finální podoba

2) Dlažba v prostoru před umývárnou
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V průběhu výměny dlažby

Nová dlažba
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