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Rozkvetlé  

mandloně 

 

Jarní den plný sluníčka si říkal  
o výlet s klientkami Chráněného 
bydlení Nosislav.   

A kam jinam, než 
do Hustopečí, 
podívat se na roz-
kvetlé mandloně. 
Byly krásné  
a v plném květu!  
 
Hana Prchalová 

Velikonoční  

nálada  

Ve všech 
našich 
službách 
jsme pro-
žili krásné 
Velikono-
ce. Prosto-
ry klienti 
vyzdobili  

vajíčky a dalšími jarními motivy. 
Společně jsme také vzpomínali na 
Velikonoční tradice a dobu, kdy byli 
klienti mladí.  

Oslava narozenin 

V Chráněném 
bydlení Ovečka 
jsme s klientem 
oslavili jeho  
60. narozeniny.  
Oslava se moc 
vydařila a užili 
jsme si ji.  
Přejeme pevné 
zdraví, hodně 
energie a rados-
ti! 
 
Jitka Navrátilová 

Milí čtenáři. 

Nastala doba, která je v mnohém 
obtížná. Po dvou letech covidových 
začal čas válečného ohrožení, po-
moci přepadené zemi, čas zdražo-
vání. Ptáme se: Jak dlouho ještě 
bude tento čas trvat? Jaký čas při-
jde po něm? A kdo tyto časy urču-
je?  
„Všechno má určenou chvílí a veš-
keré dění pod nebem svůj čas, je 
čas rození i čas umírání, čas boje i 
čas pokoje“, říká biblická kniha Ka-
zatel.  
Ta slova nechtějí říci, že dění kolem 
nás je dáno předem. Ani nevyslo-
vují souhlas s tím vším, co se kolem 
děje. Ta slova znamenají, že to není 
žádná zlá síla, kdo tady určuje. Ani 
náhoda. Ani žádný člověk ani já 
sám. Je to Hospodin, čas je v jeho 
ruce. A tak tu slyšíme dobrou zprá-
vu: po čase mlčet přijde čas mluvit, 
po čase zabíjet přijde čas léčit.  
Když se v Bibli píše o čase, nemyslí 
se čas, který se dá měřit na hodin-
kách. Jde o čas jako lhůtu, čas jako 
prostor k naplnění. Půjde o to, čím 
dobrým své příští dny naplníme.  
Martin Horák 
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film: NÁDECH 

 

Proč jsem  
v Chráněném  

bydlení  
v Nosislavi 

V úsilí najít dárce plic pro svou 
dceru, se manželský pár dostává 
do nebezpečných vod... Každý den 
Paul Stanton, úspěšný okresní ad-
vokát ze Santa Fe a jeho manželka 
Diana čekají s novou nadějí, že se 
najde dárce plic pro jejich dceru 
Chloe. Dcerka má zřídkavou dege-
nerativní nemoc a je na dlouhém 
seznamu čekatelů na dvojitou 
transplantaci plic. Nemoc se zhor-
šuje a Paul je v zoufalství ochoten 
riskovat všechno, jen aby zachránil 
své dítě. Dozví se, že v Mexiku 
existuje doktor, který by mohl 
Chloe zachránit. Ale když  za ním 
přijede, zjistí, že doktorovi dárci 
jsou vlastně nedobrovolné oběti  
a jeho činnost je kriminální. Paul se 
ocitl na životní křižovatce: má za-
stavit nelegální operace a zachránit 
tak stovky životů nebo zachránit 
život své dcery. 

Pro každou z našich klientek má 
to, že žije v chráněném bydlení 
jiný význam, každá má svůj dů-
vod, proč zde s námi je. Na stej-
nou otázku, každá odpověděla 
jinak. Zde je jedna z odpovědí na 
otázku: Co je pro mě v CHBN dů-
ležité? 

Je pro mě důležité to, že nejsem 
doma sama, že mám vždy mož-
nost si říct o pomoc, když jí po-
třebuji. Samota není dobrá a tady 
nikdy nejsem sama. Celý život 
jsem žila v Nosislavi, sborový ži-
vot je pro mě důležitý. To že jsem 
zde, v chráněném bydlení mi 
umožňuje být i nyní součástí sbo-
ru. Jsem zde moc ráda. 

Z tvorby našich klientů 

„Indián vidí skrze přírodu svoji duši.“  

                                                   Jirka 

Podpořte nás 
1344426309/0800  

VS: 2904 

#PomocMaMnohoTvari 
#Dekujeme    

Týden pro rodinu 

V brněnské Diakonii jsme se za-
pojili již do 14. ročníku „Týdne pro 
rodinu“.  Potkat se s námi můžete 
hned dvakrát, a to při přednáš-
kách našich poraden: Svítání -
poradny pro pečující a pozůstalé  
a Kontaktního míst České alzhei-
merovské společnosti. 

 

Pečující rodina jako tým 

• 10. 05. 2022 * 16:00 - 17:30 

• Hrnčířská 27, Brno 

• Rezervace:  
poradna@diakoniebrno.cz 

Neformální péče. Něco, co v živo-
tě děláme pro své blízké, pro ně-
koho, koho máme rádi. Často se 
ocitáme v roli neformálního peču-
jícího z hodiny na hodinu, ze dne 
na den. Stále však zůstáváme ve 
všech svých dosavadních ro- 
lích. Jak tohle naše rodina zvládne 
a co můžu udělat já.   

Když zlobí paměť 

• 12. 05. 2022 * 16:00 - 16:45 

• Hrnčířská 27, Brno 

• Rezervace:  
km.brno@diakoniebrno.cz 

Pobavíme se, jak rozpoznat vážné 
potíže s pamětí od běžného zapo-
mínání, jak efektivně komunikovat 
s člověkem s demencí a prakticky 
si vyzkoušíme, jak můžeme hra-
vou formou trénovat paměť.  


