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S T Ø E D I S K O
P R O   Z R A K O V Ì   P O S T I � E N É

...je nezisková církevní organizace. Hlavní náplní Støediska je
pastoraèní a sociální péèe o zrakovì posti�ené.

K O U K Á M,   J A K   T E N   È A S   L E T Í�

Zdá se to mo�ná neuvìøitelné, ale je to tak. Opìt stojíme na
zaèátku nového kalendáøního roku.

Zdá se to mo�ná neuvìøitelné, ale je to tak. Jako Støedisko si
právì nyní pøipomínáme 10 let své samostatné existence (skuteèná
práce zaèala o nìkolik let døíve). A to je jistì pøíle�itost k ohlédnutí.
Jakou cestu jsme za tu dobu urazili? Co se nám povedlo? Z èeho
jsme mìli radost?  Co se naopak nezdaøilo a co tøeba pova�ujeme
za svoji prohru? To jsou nìkteré otázky, které nás v takové chvíli
napadají a na které se pokou�íme hledat odpovìï. Zkusme si tedy
� v rámci jednotlivých èinností - projít znovu tuto cestu spoleènì�

ZpÏvnÌk »CE ve t¯ech r˘zn˝ch vyd·nÌch
14

Souèasnì bychom chtìli podìkovat v�em, kteøí podpoøili práci
na�eho Støediska:

Finanèním darem:

Sbor ÈCE Hradec Králové, sbor ÈCE Praha 10 � Vr�ovice,  Krou�ek
francouzského jazyka - sbor ÈCE Praha 1, Eva Crkalová, Milena
Galková, Irena Hájková, Pavol Halaj, man�elé  Hladkých, Roman
Holík, Hedvika Janáková, Grace Kim, Ladislav Kubeèek, Karel
Kukucz, Ivana Langhammerová, rodina Mazných, Janka
Mikulèíková, Ivona Moj�í�ková, Emilie Pawlicová, Marie Pivcová,
man�elé Ry�avých, Helena Sobková, Jarmila �ímová, Ludmila
�ranková, Anna Terifajová, Michal  To�ovský  a øada dal�ích dárcù.

Dobrovolnou spoluprací:

J. Bodeèek, D. Make�, J. Danìèková, O. Hynek, R. Novotná,
O. Sovová, I. Souèková, J. Vaisová a rodina Èerveòákova.

Za spolupráci a podporu jsme té� vdìèní na�emu partnerskému
sboru ÈCE v Praze 4 � Braníku, sboru ÈCE v Praze 1 � Novém
Mìstì a sboru ECM v Praze 2.
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È I N N O S T   S T Ø E D I S K A

a/ z v u k o v á   k n i h o v n a

- Køes�anský zvukový èasopis �Sly�í�? - Sly�ím� obsahuje výbìr
èlánkù z køes�anských periodik prolo�ených hudbou. Má té� funkci
zpravodaje Støediska. Vychází 10x roènì.

»asopis, jehoû prvnÌ ËÌslo vyölo v†b¯eznu r. 1990, vych·zÌ
pravidelnÏ, od r. 1994  10x roËnÏ. Za dobu jeho existence se na
jeho p¯ÌpravÏ vyst¯Ìdala ¯ada dobrovoln˝ch spolupracovnÌk˘.
Dva z†nich, oba ËlenovÈ p¯edstavenstva St¯ediska, vöak Ëasopis
prov·zejÌ od†samÈho poË·tku: redaktor ñ autor v˝bÏru ñ bratr
Bohumil Baöteck˝ a technick˝ redaktor bratr Milan SouËek. Bez
nich bychom si jiû Ëasopis ani neumÏli p¯edstavit.

  V†dobÏ svÈho vzniku byl Ëasopis rozesÌl·n asi na 60 adres.
Tento poËet se postupnÏ zvyöoval, aû dos·hl ËÌsla 200. Zd· se,
ûe v†souËasnÈ dobÏ, kter· p¯in·öÌ i zrakovÏ postiûen˝m mnoho
nov˝ch nabÌdek, jsme za kulminacÌ. St·le vöak z˘st·v· ¯ada,
jak vÏ¯Ìme spokojen˝ch, Ëten·¯˘. PrvnÌ ËÌslo 2003 budeme
rozesÌlat na 170 adres.

- Ka�dý mìsíc je na kazetách pøipravována a rozesílána  �Mana�,
biblické ètení na ka�dý den.

Poprve byla Ëten·¯˘m nabÌdnuta v†lednu 1994 a od tÈ doby
vych·zÌ pravidelnÏ. Celkem stabilnÌ z˘st·v· i poËet jejÌch
Ëten·¯˘.

- Fond zvukové knihovny obsahuje v souèasné dobì asi 380
titulù teologických, køes�anské beletrie i poezie, pøedná�ek a
hudebních nahrávek.
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Z Á V Ì R

V�dy, kdy� se ohlí�ím za na�í prací, vybaví se mi slova
ze �almu 127:

�Nestaví-li dùm Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé�.

Bìhem uplynulých let jsme mohli nejednou pro�ít, �e to, co
dìláme, i kdy� se jistì sna�íme konat poctivì a vìrnì, bychom
bez Bo�í pomoci nezvládli. V takových chvílích mù�eme pro�ívat
novou radost i vdìènost. A v�dy znovu si mù�eme uvìdomovat:
pokud na�e dílo je i dílem Bo�ím, on sám ho podr�í. Navzdory
v�em tì�kostem a pøeká�kám, kterých rozhodnì není málo. V tom
je na�e nadìje i do dal�ích let.

Mgr. Jana Èerveòáková
øeditelka Støediska

LetnÌ pobyt na äumavÏ
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Zvukov· knihovna je jednou z†oblastÌ, kde je moûnÈ jÌt st·le
kup¯edu. Pr˘mÏrn˝ roËnÌ p¯Ìr˘stek je 20 nov˝ch titul˘. »ten·¯˘
samoz¯emÏ tolik nep¯ib˝v·, nicmÈnÏ zv˝öenÌ z†p˘vodnÌch 40
na dneönÌch 80 je jistÏ d˘vodem k†radosti.

b/ p o è í t a è o v é   c e n t r u m

Vzniklo koncem r. 1992 jako jedna z†prvnÌch uËeben pro
v˝uku pr·ce na PC ñ samoz¯ejmÏ pro lidi se zrakov˝m
postiûenÌm. Kurzy (intenzivnÌ i pr˘bÏûnÈ) se zde konaly do
r.†1999 a absolvovala je ¯ada praûsk˝ch i mimopraûsk˝ch
z·jemc˘. V†souËasnÈ dobÏ se takovÈto kurzy konajÌ na mnoha
mÌstech po celÈ republice a tak se i naöe pr·ce zamÏ¯uje jin˝m
smÏrem.

- Zaji��uje tisk periodik a biblických knih v bodovém písmu.
Ètvrtletnì vychází biblické ètení na ka�dý den �Ranní chvilky�
(od r. 1994), pìtkrát roènì dìtský køes�anský èasopis �Kroky�
(od r.1995 pùvodnì pod názvem Duha). V bodovém písmu té�
pøipravuje jednotlivé biblické knihy v ekumenickém pøekladu.

V†tisku biblick˝ch knih navazujeme na pr·ci tisk·rny
ve†Wernigerode a pozdÏji v†Praze. JednotlivÈ svazky vych·zejÌ
spÌöe p¯ÌleûitostnÏ, podle naöich Ëasov˝ch moûnostÌ.

Velice se radujeme z†toho, ûe po nÏkolika letech p¯Ìprav mohl
b˝t vytiötÏn a z·jemc˘m rozesl·n ZpÏvnÌk »eskobratrskÈ cÌrkve
evangelickÈ. V†tÈto souvislosti musÌme p¯ipomenout sbor
»eskobratrskÈ cÌrkve evangelickÈ v†Hradci Kr·lovÈ, kter˝ poskytl
finanËnÌ dar na v˝robu tohoto zpÏvnÌku.  Jeho z·sluhou mohli
z·jemci zaplatit pouze cenu rovnajÌcÌ se cenÏ bÏûnÈho zpÏvnÌku
ñ v˝robnÌ cena zpÏvnÌku v†braillovÏ pÌsmu je öestin·sobn·.
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P E R S O N Á L N Í   Z A J I � T Ì N Í

Slu�by ve Støedisku zaji��uje od samého poèátku øeditelka
(spec. ped. � od r. 2002  0,75 úvazku) a v r. 2002 jeden pracovník
civilní slu�by. Na vytváøení fondu zvukové knihovny spolupracují
externí naèitatelé (dohoda o provedení práce). Skupina
dobrovolných spolupracovníkù se podílí na pøípravì zvukového
èasopisu, Many a jako prùvodci a pomocníci pøi setkáních zrakovì
posti�ených.

Na základì �ivnostenského listu spolupracují se Støediskem
úèetní a mzdová úèetní.

P Ø E D S T A V E N S T V O

V�ichni øádní èlenové pøedstavenstva pracují v jeho øadách od
samého zaèátku. Mnozí se té� podílejí na práci Støediska jako
dobrovolní spolupracovníci. Pøedstavenstvo se se�lo v minulém
roce celkem 4x, aby øe�ilo v�echny potøebné hospodáøské, provozní
i personální otázky týkající se èinnosti Støediska. Pøipravovalo té�
program pøedev�ím pro víkendová setkání.

Pøedsedou pøedstavenstva je bratr Ivo Plhák, dal�ími èleny pak
sestra Eva Budzáková, Mgr. Bohumil Ba�tecký, Mgr. Miroslav
Janeba, bratr Milan Souèek a Mgr. Jaromír Strádal. Náhradníky
jsou Mgr. Marie Ortová a od r. 2002 té� bratr Michal Fikejs.
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- Køes�anská periodika (14 titulù) a kni�ní tituly pøipravujeme a
rozesíláme zájemcùm té� v elektronické podobì (na disketách nebo
e-mailem).

P¯edpokl·d·me, ûe pr·vÏ v  tÈto oblasti budou p¯ib˝vat novÌ
Ëten·¯i - v †n·vaznosti na rozvoj technick˝ch moûnostÌ a jejich
rozöi¯ov·nÌ i mezi lidi  se zrakov˝m postiûenÌm. Proto bychom
i my chtÏli rozöÌ¯it nabÌdky, p¯edevöÌm v†okruhu kniûnÌch titul˘.

PodzimnÌ setk·nÌ v Praze 10 - VröovicÌch

11

H O S P O D A Ø E N Í   S T Ø E D I S K A

Náklady (v Kè):

Spotøeba materiálu 22 449,-
Spotøeba energie 11 072,-
Prodané zbo�í 620,-
Opravy strojù 5 904,-
Cestovné 5 480,-
Poplatky spojùm 11 408,-
Ostatní slu�by 43 495,-
Mzdové náklady 181 443,-
Zdr. a soc. poji�tìní 59 578,-
Civilní slu�ba 32 434,-
Pojistné a poplatky 11 270,-
Pøíspìvky soukromníkùm 4 000,-

C e l k e m 389 155,-

Výnosy (v Kè):

Vlastní èinnost 6 685,-
Poplatky od klientù 15 297,-
Úroky 2 281,-
Dotace MPSV 103 600,-
Dotace MHMP 70 000,-
Výnosy z fin. maj. 29 661,-
Tr�by z prodeje 4 500,-
Dary 43 005,-
Dar na zpìvník 7 363,-

C e l k e m 282 392,-
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- Ranní chvilky ve zvìt�eném písmu.

Ö jsou novinkou roku 2002. Do budoucna bychom r·di
rozöÌ¯ili nabÌdku i v†tÈto oblasti. Jsme p¯esvÏdËeni, ûe pr·vÏ zde
majÌ Ëten·¯i nejmenöÌ, tÈmÏ¯ nulov˝ v˝bÏr.

c/ s e t k á v á n í   z r a k o v ì   p o s t i � e n ý c h

povaûujeme za velice d˘leûitou souË·st naöÌ Ëinnosti,
p¯edevöÌm z†hlediska soci·lnÌho a integraËnÌho. Jde zde tÈû
o†moûnost konkrÈtnÌch setk·nÌ se z·jemci o naöe sluûby.

- Víkendová - konají se jedenkrát za pùl roku na pùdì sborù
rùzných denominací a rùzných místech republiky - mají duchovní,
vzdìlávací i kulturní charakter.

NavazujÌ na tradici sborov˝ch dn˘ v†hronovskÈm sboru
»eskobratrskÈ cÌrkve evangelickÈ. Z†malÈho krouûku z·jemc˘
vznikla setk·nÌ se 60 - 70 ̇ ËastnÌky z†celÈ republiky.  V†poslednÌ
dobÏ vöak tento poËet opÏt ponÏkud poklesl. Pr˘mÏrn· ˙Ëast se
pohybuje kolem 45 ̇ ËastnÌk˘. Vûdy se vöak najde nÏkdo, kdo je
na setk·nÌ poprvÈ. A to jistÏ d·v· nadÏji.

- Tzv. Podveèery u Klimenta, setkání spí�e pro zájemce z  Prahy,
konají se 1x mìsíènì v prostorách Støediska.

P˘vodnÌ myölenkou bylo vytvo¯it prostor pro setk·nÌ tÏch, kte¯Ì
jinak mnoho p¯ÌleûitostÌ nemajÌ ñ pro staröÌ Ëi tÏûko pohyblivÈ
(samoz¯ejmÏ vöak nejen pro ty). NabÌdli jsme tÈû doprovod,
p¯ÌpadnÏ dovoz. Postupem Ëasu vöak mnozÌ z†nich Ñodeöliì,
mladöÌ majÌ svÈ povinnosti a tak v†souËasnÈ dobÏ z˘st·v· pouze
mal· skupinka vÏrn˝ch. Pt·me se tedy, zda je jeötÏ uûiteËnÈ a
pot¯ebnÈ tato setk·v·nÌ zachovat Ëi nikoli.
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È I N N O S T   S T Ø E D I S K A   V   È Í S L E C H

Celkem klientù  .............................  244
             z toho  ............................... 3 jednorázoví

Zvuková knihovna:
Zvukový èasopis:  10x roènì 177 odbìratelù 1438 zásilek
Mana: 12x roènì 55 odbìratelù 535 zásilek
Zvukové knihy: 20 nových titulù 80 odbìratelù 518 zásilek

z toho 2 pøebrané + hudební
Slovo a �ivot: 8x roènì 9 odbìratelù 58 zásilek

Poèítaèové centrum:
Ranní chvilky 4x roènì 36 odbìratelù 130 zásilek

+ 2x zvìt�ený èernotisk
Kroky 5x roènì 13 odbìratelù 58 zásilek
Èasopisy na disketách 14 titulù 22 odbìratelù 190 zásilek

(z toho 10 odbìratelù e-mailem)
Knihy na disketách prozatím jednotlivci (asi 2)

Vyti�tìn zpìvník ÈCE

Setkání:
víkendová  ....... 2x  ...... prùmìr 40 úèastníkù
Podveèery  ...... 6x  ...... prùmìr 4 úèastníci
týdenní pobyty .... 2x  ...... celkem 24 úèastníkù (13 ZP)

Celkový poèet kontaktù
(zásilky, telefony, korespondence, osobní setkání)   �. cca 3 500
Kontakty cca: telefony 75, korespondence 100, e-maily 180, náv�tìvy 50

Spolupráce na pøípravì Køes�anské orientace: výbìr èlánkù,
nahrávání a rozesílání kazet, úèast na redakèní radì
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- Letní týdenní rekreaènì rekondièní pobyty s duchovním
programem.

Jsou dvojÌho druhu. V†r. 1993 pozvali zrakovÏ postiûenÌ
z†NÏmecka svÈ ËeskÈ p¯·tele na spoleËn˝ t˝dennÌ pobyt do
Jansk˝ch L·znÌ poprvÈ. Od tÈ doby se mohou ñ dÌky finanËnÌ
pomoci z†nÏmeckÈ strany ñ takto setk·vat kaûdÈ dva roky.

V˝let v r·mci letnÌho öumavskÈho pobytu

9

V†prostöÌm prost¯edÌ a rodinnÏjöÌm duchu se konajÌ od r. 1995
pobyty na äumavÏ. Chalupa Veselka u Vimperka je majetkem
EvangelickÈ cÌrkve metodistickÈ. Vzhledem k†postupn˝m
stavebnÌm ˙prav·m se zvÏtöila jejÌ kapacita, kterou se snaûÌme
vyuûÌt.

F O N D   P E T R A   K A V K Y

Byl zalo�en v roce 2000 na základì daru na�eho zesnulého
ètenáøe ing. Petra Kavky. Podle jeho pøání je  urèen pozdìji osleplým
lidem, kteøí pøi�li o zrak ve vìku 6 - 40 let a kteøí se i pøes tuto
zásadní �ivotní zmìnu sna�í za�kolit, vyuèit nebo vystudovat a
usilují o to být spoleèensky u�iteèní a pomáhají dal�ím zrakovì
posti�eným. Èástka, která je ka�dý rok k dispozici, vzniká zúroèením
aktuální finanèní èástky fondu a je darována vybranému �adateli
z øad zrakovì posti�ených, který splòuje vý�e uvedené podmínky.
O výbìru obdarovaného rozhoduje na základì do�lých �ádostí
pøedstavenstvo Støediska.

V r. 2002 se tedy obdarovávalo ji� podruhé. Tentokrát pøijala
dar paní Helena Køiváèková z Uherského Hradi�tì.
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Zvuková knihovna:
Zvukový èasopis:  10x roènì 177 odbìratelù 1438 zásilek
Mana: 12x roènì 55 odbìratelù 535 zásilek
Zvukové knihy: 20 nových titulù 80 odbìratelù 518 zásilek

z toho 2 pøebrané + hudební
Slovo a �ivot: 8x roènì 9 odbìratelù 58 zásilek

Poèítaèové centrum:
Ranní chvilky 4x roènì 36 odbìratelù 130 zásilek

+ 2x zvìt�ený èernotisk
Kroky 5x roènì 13 odbìratelù 58 zásilek
Èasopisy na disketách 14 titulù 22 odbìratelù 190 zásilek

(z toho 10 odbìratelù e-mailem)
Knihy na disketách prozatím jednotlivci (asi 2)

Vyti�tìn zpìvník ÈCE

Setkání:
víkendová  ....... 2x  ...... prùmìr 40 úèastníkù
Podveèery  ...... 6x  ...... prùmìr 4 úèastníci
týdenní pobyty .... 2x  ...... celkem 24 úèastníkù (13 ZP)

Celkový poèet kontaktù
(zásilky, telefony, korespondence, osobní setkání)   �. cca 3 500
Kontakty cca: telefony 75, korespondence 100, e-maily 180, náv�tìvy 50

Spolupráce na pøípravì Køes�anské orientace: výbìr èlánkù,
nahrávání a rozesílání kazet, úèast na redakèní radì



 

6

- Køes�anská periodika (14 titulù) a kni�ní tituly pøipravujeme a
rozesíláme zájemcùm té� v elektronické podobì (na disketách nebo
e-mailem).

P¯edpokl·d·me, ûe pr·vÏ v  tÈto oblasti budou p¯ib˝vat novÌ
Ëten·¯i - v †n·vaznosti na rozvoj technick˝ch moûnostÌ a jejich
rozöi¯ov·nÌ i mezi lidi  se zrakov˝m postiûenÌm. Proto bychom
i my chtÏli rozöÌ¯it nabÌdky, p¯edevöÌm v†okruhu kniûnÌch titul˘.

PodzimnÌ setk·nÌ v Praze 10 - VröovicÌch
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H O S P O D A Ø E N Í   S T Ø E D I S K A

Náklady (v Kè):

Spotøeba materiálu 22 449,-
Spotøeba energie 11 072,-
Prodané zbo�í 620,-
Opravy strojù 5 904,-
Cestovné 5 480,-
Poplatky spojùm 11 408,-
Ostatní slu�by 43 495,-
Mzdové náklady 181 443,-
Zdr. a soc. poji�tìní 59 578,-
Civilní slu�ba 32 434,-
Pojistné a poplatky 11 270,-
Pøíspìvky soukromníkùm 4 000,-

C e l k e m 389 155,-

Výnosy (v Kè):

Vlastní èinnost 6 685,-
Poplatky od klientù 15 297,-
Úroky 2 281,-
Dotace MPSV 103 600,-
Dotace MHMP 70 000,-
Výnosy z fin. maj. 29 661,-
Tr�by z prodeje 4 500,-
Dary 43 005,-
Dar na zpìvník 7 363,-

C e l k e m 282 392,-
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Zvukov· knihovna je jednou z†oblastÌ, kde je moûnÈ jÌt st·le
kup¯edu. Pr˘mÏrn˝ roËnÌ p¯Ìr˘stek je 20 nov˝ch titul˘. »ten·¯˘
samoz¯emÏ tolik nep¯ib˝v·, nicmÈnÏ zv˝öenÌ z†p˘vodnÌch 40
na dneönÌch 80 je jistÏ d˘vodem k†radosti.

b/ p o è í t a è o v é   c e n t r u m

Vzniklo koncem r. 1992 jako jedna z†prvnÌch uËeben pro
v˝uku pr·ce na PC ñ samoz¯ejmÏ pro lidi se zrakov˝m
postiûenÌm. Kurzy (intenzivnÌ i pr˘bÏûnÈ) se zde konaly do
r.†1999 a absolvovala je ¯ada praûsk˝ch i mimopraûsk˝ch
z·jemc˘. V†souËasnÈ dobÏ se takovÈto kurzy konajÌ na mnoha
mÌstech po celÈ republice a tak se i naöe pr·ce zamÏ¯uje jin˝m
smÏrem.

- Zaji��uje tisk periodik a biblických knih v bodovém písmu.
Ètvrtletnì vychází biblické ètení na ka�dý den �Ranní chvilky�
(od r. 1994), pìtkrát roènì dìtský køes�anský èasopis �Kroky�
(od r.1995 pùvodnì pod názvem Duha). V bodovém písmu té�
pøipravuje jednotlivé biblické knihy v ekumenickém pøekladu.

V†tisku biblick˝ch knih navazujeme na pr·ci tisk·rny
ve†Wernigerode a pozdÏji v†Praze. JednotlivÈ svazky vych·zejÌ
spÌöe p¯ÌleûitostnÏ, podle naöich Ëasov˝ch moûnostÌ.

Velice se radujeme z†toho, ûe po nÏkolika letech p¯Ìprav mohl
b˝t vytiötÏn a z·jemc˘m rozesl·n ZpÏvnÌk »eskobratrskÈ cÌrkve
evangelickÈ. V†tÈto souvislosti musÌme p¯ipomenout sbor
»eskobratrskÈ cÌrkve evangelickÈ v†Hradci Kr·lovÈ, kter˝ poskytl
finanËnÌ dar na v˝robu tohoto zpÏvnÌku.  Jeho z·sluhou mohli
z·jemci zaplatit pouze cenu rovnajÌcÌ se cenÏ bÏûnÈho zpÏvnÌku
ñ v˝robnÌ cena zpÏvnÌku v†braillovÏ pÌsmu je öestin·sobn·.
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P E R S O N Á L N Í   Z A J I � T Ì N Í

Slu�by ve Støedisku zaji��uje od samého poèátku øeditelka
(spec. ped. � od r. 2002  0,75 úvazku) a v r. 2002 jeden pracovník
civilní slu�by. Na vytváøení fondu zvukové knihovny spolupracují
externí naèitatelé (dohoda o provedení práce). Skupina
dobrovolných spolupracovníkù se podílí na pøípravì zvukového
èasopisu, Many a jako prùvodci a pomocníci pøi setkáních zrakovì
posti�ených.

Na základì �ivnostenského listu spolupracují se Støediskem
úèetní a mzdová úèetní.

P Ø E D S T A V E N S T V O

V�ichni øádní èlenové pøedstavenstva pracují v jeho øadách od
samého zaèátku. Mnozí se té� podílejí na práci Støediska jako
dobrovolní spolupracovníci. Pøedstavenstvo se se�lo v minulém
roce celkem 4x, aby øe�ilo v�echny potøebné hospodáøské, provozní
i personální otázky týkající se èinnosti Støediska. Pøipravovalo té�
program pøedev�ím pro víkendová setkání.

Pøedsedou pøedstavenstva je bratr Ivo Plhák, dal�ími èleny pak
sestra Eva Budzáková, Mgr. Bohumil Ba�tecký, Mgr. Miroslav
Janeba, bratr Milan Souèek a Mgr. Jaromír Strádal. Náhradníky
jsou Mgr. Marie Ortová a od r. 2002 té� bratr Michal Fikejs.
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È I N N O S T   S T Ø E D I S K A

a/ z v u k o v á   k n i h o v n a

- Køes�anský zvukový èasopis �Sly�í�? - Sly�ím� obsahuje výbìr
èlánkù z køes�anských periodik prolo�ených hudbou. Má té� funkci
zpravodaje Støediska. Vychází 10x roènì.

»asopis, jehoû prvnÌ ËÌslo vyölo v†b¯eznu r. 1990, vych·zÌ
pravidelnÏ, od r. 1994  10x roËnÏ. Za dobu jeho existence se na
jeho p¯ÌpravÏ vyst¯Ìdala ¯ada dobrovoln˝ch spolupracovnÌk˘.
Dva z†nich, oba ËlenovÈ p¯edstavenstva St¯ediska, vöak Ëasopis
prov·zejÌ od†samÈho poË·tku: redaktor ñ autor v˝bÏru ñ bratr
Bohumil Baöteck˝ a technick˝ redaktor bratr Milan SouËek. Bez
nich bychom si jiû Ëasopis ani neumÏli p¯edstavit.

  V†dobÏ svÈho vzniku byl Ëasopis rozesÌl·n asi na 60 adres.
Tento poËet se postupnÏ zvyöoval, aû dos·hl ËÌsla 200. Zd· se,
ûe v†souËasnÈ dobÏ, kter· p¯in·öÌ i zrakovÏ postiûen˝m mnoho
nov˝ch nabÌdek, jsme za kulminacÌ. St·le vöak z˘st·v· ¯ada,
jak vÏ¯Ìme spokojen˝ch, Ëten·¯˘. PrvnÌ ËÌslo 2003 budeme
rozesÌlat na 170 adres.

- Ka�dý mìsíc je na kazetách pøipravována a rozesílána  �Mana�,
biblické ètení na ka�dý den.

Poprve byla Ëten·¯˘m nabÌdnuta v†lednu 1994 a od tÈ doby
vych·zÌ pravidelnÏ. Celkem stabilnÌ z˘st·v· i poËet jejÌch
Ëten·¯˘.

- Fond zvukové knihovny obsahuje v souèasné dobì asi 380
titulù teologických, køes�anské beletrie i poezie, pøedná�ek a
hudebních nahrávek.
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Z Á V Ì R

V�dy, kdy� se ohlí�ím za na�í prací, vybaví se mi slova
ze �almu 127:

�Nestaví-li dùm Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé�.

Bìhem uplynulých let jsme mohli nejednou pro�ít, �e to, co
dìláme, i kdy� se jistì sna�íme konat poctivì a vìrnì, bychom
bez Bo�í pomoci nezvládli. V takových chvílích mù�eme pro�ívat
novou radost i vdìènost. A v�dy znovu si mù�eme uvìdomovat:
pokud na�e dílo je i dílem Bo�ím, on sám ho podr�í. Navzdory
v�em tì�kostem a pøeká�kám, kterých rozhodnì není málo. V tom
je na�e nadìje i do dal�ích let.

Mgr. Jana Èerveòáková
øeditelka Støediska

LetnÌ pobyt na äumavÏ



 

3

S T Ø E D I S K O
P R O   Z R A K O V Ì   P O S T I � E N É

...je nezisková církevní organizace. Hlavní náplní Støediska je
pastoraèní a sociální péèe o zrakovì posti�ené.

K O U K Á M,   J A K   T E N   È A S   L E T Í�

Zdá se to mo�ná neuvìøitelné, ale je to tak. Opìt stojíme na
zaèátku nového kalendáøního roku.

Zdá se to mo�ná neuvìøitelné, ale je to tak. Jako Støedisko si
právì nyní pøipomínáme 10 let své samostatné existence (skuteèná
práce zaèala o nìkolik let døíve). A to je jistì pøíle�itost k ohlédnutí.
Jakou cestu jsme za tu dobu urazili? Co se nám povedlo? Z èeho
jsme mìli radost?  Co se naopak nezdaøilo a co tøeba pova�ujeme
za svoji prohru? To jsou nìkteré otázky, které nás v takové chvíli
napadají a na které se pokou�íme hledat odpovìï. Zkusme si tedy
� v rámci jednotlivých èinností - projít znovu tuto cestu spoleènì�

ZpÏvnÌk »CE ve t¯ech r˘zn˝ch vyd·nÌch
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Souèasnì bychom chtìli podìkovat v�em, kteøí podpoøili práci
na�eho Støediska:

Finanèním darem:

Sbor ÈCE Hradec Králové, sbor ÈCE Praha 10 � Vr�ovice,  Krou�ek
francouzského jazyka - sbor ÈCE Praha 1, Eva Crkalová, Milena
Galková, Irena Hájková, Pavol Halaj, man�elé  Hladkých, Roman
Holík, Hedvika Janáková, Grace Kim, Ladislav Kubeèek, Karel
Kukucz, Ivana Langhammerová, rodina Mazných, Janka
Mikulèíková, Ivona Moj�í�ková, Emilie Pawlicová, Marie Pivcová,
man�elé Ry�avých, Helena Sobková, Jarmila �ímová, Ludmila
�ranková, Anna Terifajová, Michal  To�ovský  a øada dal�ích dárcù.

Dobrovolnou spoluprací:

J. Bodeèek, D. Make�, J. Danìèková, O. Hynek, R. Novotná,
O. Sovová, I. Souèková, J. Vaisová a rodina Èerveòákova.

Za spolupráci a podporu jsme té� vdìèní na�emu partnerskému
sboru ÈCE v Praze 4 � Braníku, sboru ÈCE v Praze 1 � Novém
Mìstì a sboru ECM v Praze 2.
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