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STŘEDISKO 
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

je evidovaná právnická osoba. Hlavní náplní Střediska je pas-
torační a sociální péče pro zrakově postižené.

ÚVODEM…
Sedím u stolu, přede mnou leží obálka s modrým pruhem. Ode-

silatel – Magistrát hlavního města Prahy. Tuším, co obálka obsahuje. 
Rozhodnutí o registraci Střediska jako poskytovatele sociálních 
služeb. Ano či ne. Být či nebýt?

Co všechno této chvíli předcházelo? Shánění informací, vytvá-
ření podkladů, vypracovávání žádosti s mnoha přílohami. Máme 
opravdu vše? Na nic jsme nezapomněli? Včasné podání a potom 
čekání jak vše dopadne. 

Čekání, které je samozřejmě naplněné běžnou, denní prací. Pra-
videlné přípravě a rozesílání periodik v různých podobách, rozšiřo-
vání fondu zvukové a elektronické knihovny, zajišťování a organizaci 
setkávání a pobytových akcí… Službám, které Středisko nabízí a na 
které si již mnozí zvykli. Které snad ještě někteří další objeví…

Vracím se dopisu přede mnou. Konečně to tedy „dopadlo“… 
Po nějaké době otevírám s chvěním obálku: “…MHMP rozhodl 
o registraci níže uvedených soc. služeb…“ Jedna z nejdůležitějších 
záležitostí r. 2007 byla rozhodnuta, vyřešena. Jsme šťastni a vděčni 
zároveň. Takže: s chutí do další práce.
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SLUŽBY, KTERÉ STŘEDISKO NABÍZÍ

a/ zvuková knihovna
– Křesťanský zvukový časopis „Slyšíš? – Slyším“ obsahuje výběr 

článků z křesťanských periodik proložený hudbou. Má též funkci 
zpravodaje Střediska. Vychází 10x ročně.

Pravidelně od r. 1993. Stejná znělka, stejní redaktoři… Na 
podzim tohoto roku však došlo k určité změně. Časopis je čtená-
řům nabízen nejen na kazetě, ale zájemci ho mohou dostávat i na 
CD ve formátu mp3. První vlaštovka tohoto typu v naší zvukové 
knihovně.

– Každý měsíc je na kazetách připravována a rozesílána „Mana“, 
biblické čtení na každý den.

– Fond zvukové knihovny obsahuje v současné době přes 400 
titulů teologické literatury, křesťanské beletrie i poezie, přednášek 
a hudebních nahrávek. I zde bychom rádi co nejdříve rozšířili 
nabídku o digitální formu nahrávek.

b/ braillská knihovna
– Zajišťuje tisk periodik v bodovém písmu. Čtvrtletně vychází bib-

lické čtení na každý den „Ranní chvilky“, šestkrát ročně dětský 
křesťanský časopis „Kroky“. Postupně připravujeme i jednotlivé 
biblické knihy (v ekumenickém překladu). V tomto roce to byla 
starozákonní kniha Přísloví.

c/ elektronická knihovna
– Křesťanská periodika (14 titulů) a některé knižní tituly jsou při-

pravovány a rozesílány zájemcům též v elektronické podobě. 
Někteří čtenáři odebírají všechny tituly, někteří pouze vybrané. 
Rozesílány jsou téměř výhradně e-mailem.

d/ tisk ve zvětšeném písmu
– „Ranní chvilky“ – biblické čtení na každý den – krátká zamyšlení 

nad Hesly Jednoty bratrské. I ony našly řadu čtenářů především 
mezi staršími členy církví.
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e/ setkávání zrakově postižených
– Víkendová – konají se jedenkrát za půl roku na různých místech 

republiky, ve sborech různých denominací – mají duchovní, vzdě-
lávací i kulturní charakter. V tomto roce se hostitelskými sbory 
staly sbory ČCE v Jihlavě a Poděbradech. 

– Tzv. Podvečery u Klimenta, spíše klubová setkání pro zájemce 
z Prahy, se konaly 1x měsíčně - prozatím v prostorách misijního 
střediska Brána v Praze 2.

– Letní týdenní rekreačně rekondiční pobyty s duchovním progra-
mem – byly v r. 2007 opět dva. V červenci na chalupě Veselka 
na Šumavě, na začátku srpna v Janských Lázních, v církevním 
středisku Sola Fide. Oba pobyty byly pěkné i hojně navštívené. 
K úplné spokojenosti však přeci jenom něco chybělo. Srpnový po-
byt, který jsme trávili pravidelně každé dva roky spolu se zrakově 
postiženými přáteli z Německa, se konal tentokrát naposledy. I na 
německé straně chybí finanční prostředky, účastníci stárnou… 
a tak nezbývalo než zavzpomínat, vzájemně si poděkovat a popřát 
do budoucna vše dobré.
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ČINNOST STŘEDISKA V ČÍSLECH 2006

Celkem klientů: .............................250
 z toho: ...............................34 jednorázových

Zvuková knihovna:
Zvukový časopis: 10x ročně 154 odběratelů 1315 zásilek
Mana: 12x ročně 49 odběratelů 551 zásilek
Zvukové knihy (18 nových titulů): 89 odběratelů 662 zásilek
Slovo a život: 8x ročně 9 odběratelů 66 zásilek

Braillská knihovna:
Ranní chvilky braill: 4x ročně 33 odběratelů 132 zásilek 
Ranní chvilky zvětšené písmo: 34 odběratelů
Kroky: 6x  ročně 12 odběratelů 72 zásilek

Elektronická knihovna:
Časopisy: 14 titulů 25 odběratelů 83 zásilek 
Knižní tituly (20 nových titulů) 7 odběratelů
Ranní chvilky   6 odběratelů
Evangelický kalendář   5 odběratelů

Setkání:
Víkendová:...............2x – celkem 77 účastníků (z toho 39 ZP)
Podvečery:...............9x – průměr 4 účastníci
Týdenní pobyty: .......2x – celkem  45 účastníků (z toho 28 ZP)

Kromě výše uvedeného bylo uskutečněno cca 450 dalších kon-
taktů (návštěvy, dopisy, e-maily, telefony).
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PREZENTACE STŘEDISKA
Oblíbeným církevním střediskem Sola fide v Janských Lázních 

projde během roku velké množství návštěvníků. A právě zde jsme 
měli možnost umístit několik panelů s fotografiemi a informacemi 
o aktivitách i službách našeho Střediska. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat vedení střediska za jejich vstřícnost i ochotu při realizaci 
této prezentace.

BENEFIČNÍ KONCERTY
Benefiční koncerty ve prospěch našeho Střediska se konaly v tomto 
roce dva. V únoru vystoupil ve sboru ČCE v Praze-Braníku vokální 
akapelový soubor Geshem, v květnu pak v kostele u Klimenta pě-
vecký sbor a orchestr Chorea z evangelického střediska v Chotěboři 
spolu se svými hosty. Jsme vděčni jak za vstřícnost obou hudebních 
těles, tak za ochotu všech dárců, kteří koncerty navštívili a svými 
příspěvky podpořili další práci našeho Střediska.

Pěvecký sbor a orchestr Chorea
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Služby ve Středisku zajišťuje ředitelka a sociální pracovnice 

v jedné osobě (spec. ped. – 0,75 úvazku) a 1 pracovník – operátor 
informačních a komunikačních technologií (0,8 úvazku). Na vytváře-
ní fondu zvukové knihovny spolupracují externí načitatelé (dohoda 
o provedení práce). Skupina dobrovolných spolupracovníků se podílí 
na přípravě zvukového časopisu, Many a jako průvodci a pomocníci 
při setkáních lidí se zrakovým postižením.

Na chodu Střediska se podílí i účetní (DPP), mzdová účetní 
(živnostenský list) a konzultant (DPP).

Dobrovolné spolupracovnice 
při víkendovém setkání
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DOZORČÍ RADA
Na základě nového Řádu diakonické práce ukončilo k 31. 12. 2006 

svoji činnost představenstvo Střediska. Většina jeho členů se stala 
členy nové dozorčí rady. Jediným odstupujícím členem byl dlouho-
letý předseda představenstva p. Ivo Plhák. Na jeho místo byl zvolen 
p. Milan Souček.

Dozorčí rada je podle ŘDP poradním a kontrolním orgánem 
Střediska. V roce 2007 se sešla 4x. Při svých poradách řešila všech-
ny potřebné hospodářské, provozní i personální otázky týkající se 
činnosti Střediska.

členové dozorčí rady:
Mgr. Bohumil Baštecký
Eva Budzáková – místopředsedkyně
Mgr. Miroslav Janeba
Milan Souček – předseda
Mgr. Jaromír Strádal

náhradník:
Mgr. Marie Ortová

SPRÁVNÍ RADA
Současně s dozorčí radou vznikla i správní rada Střediska. Je 

jeho statutárním orgánem, řídí jeho činnost a jedná jeho jménem. 
Předsedkyní správní rady je ředitelka Mgr. J. Červeňáková, členem 
p. Ivo Plhák.
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 HOSPODAŘENÍ STŘEDISKA

Náklady (v Kč):

501 spotřeba materiálu 24 716
502 spotřeba energie 19 268
504 prodané zboží 100
511 opravy 6 282
512 cestovné 2 789
513 reprezentace 325
515 propagace 297
516 poplatky spojům 15 629
518 ostatní služby 29 497
521 mzdové náklady 363 479
524 zdrav. a soc. pojištění 118 819
549 pojistné a poplatky 17 246
551 odpisy 125 265
581 příspěvky 1 000

Celkem 724 712

Výnosy (v Kč):

602 poplatky od klientů 27 885 
604 prodané zboží 100
644 úroky 10 434
649 jiné výnosy 12 107
652 tržby z prodeje 500
683 dary 354 122
691 dotace MHMP 144 000

Celkem 549 148 

Hospodářský výsledek –175 564
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SLOVO NA ZÁVĚR
Být či nebýt. Bylo rozhodnuto být. Ale to je pouze jedna část věci. 

Musíme se připravit na případné inspekce. Řešíme stálý nedosta-
tek financí. Prozatím existujeme, pracujeme, nabízíme své služby. 
Jsme za to vděčni a snažíme se, aby naše práce přinášela skutečný 
užitek. A opět čekáme. Nebo spíše očekáváme. Co přinesou další 
dny. A vztahujeme na sebe Boží slovo:

 „Proto se namáháme a zápasíme, 
že máme naději v živém Bohu“ 

(1Tm 4,10).

Mgr. Jana Červeňáková
ředitelka Střediska

Pobyt na Šumavě – vycházka do lesa
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Nesmíme zapomenout ani na ty, kteří Středisko jakýmkoli způ-
sobem podpořili.

Finančním darem:
Z. Bělčická, M. Bergerová, J. Bodeček, manželé Budzákovi, 
M. Cejnar, J. Cerha, S. Cikánová, J. Crkal, O. Čanecký, D. Červe-
ňák, M. Červeňáková, D. Daněčková, L.Dedeciusová, A. Duffková, 
L. Dolinová, A. Duffková, T. Dvořák, P. Fianta, P. Firbas, M. Gal-
ková, K. Gattyán, K. Grigar, A. Hájková, V. Hartmanová, M. Her-
manyová, J. Hladík, manželé Hladkých, J. Hlavinka, B. Hnidová, 
M. Chudobová, A. Kašpárková, A. Kleščová, L. Klustová, M. Kne-
slová, R. Komárková, J. Kos, M. Koupil, O. Kováč, E. Kozubíková, 
M. Králová, L. Kubeček, K. Kukucz, M. Lebeda, pí. Listoňová, 
M. Mazný, J. Mikulčíková, I. Mojžíšková, J. Mrózek, J. Müllerová, 
J. Neradová, J. Novotná, T. Novotný, L. Pálešová, J. Pašková, 
E. Pawlicová, P. Pekný, M. Pivcová, I. Plhák, H. Pokorná, Z. Sed-
láková, H. Sobková, J. Sochorová, D. Somošová, P. Straka, 
L. Světlíková, M. Svidenská, V. Svobodová, V. Šenovský, J. Šim-
číková, J. Škvařil, manželé Špačkovi, L. Špringlová, J. Šulista, 
A. Švábková, A. Terifajová, M. Thálová, M. Tomíšková, J. Vanc, 
V. Verner, J. Vodová, R. Vojtíšková, V. Vondráčková, M. Vránová, 
J. Vrubel, R. Zítková a další.

Dobrovolnou spoluprací:
B. Baštecký, P. Firbas, R. Novotná, M. Souček, manželé Stráda-
lovi a rodina Červeňákova

Všem upřímně děkujeme!

Náš dík  za pomoc při  vytváření elektronické knihovny patří vyda-
vatelstvím křesťanských periodik a knižních titulů: 

BRÁNA (Bratrská rodina), Bratrstvo, Český bratr, Dingir, Eman, Ethos, 
Kalich, Katolický týdeník, Modré z nebe, Slovo a život, Život víry,

Za spolupráci a finanční podporu jsme též vděční
našemu partnerskému sboru ČCE v Praze-Braníku, sboru ČCE 
v Praze 1-Novém Městě, sboru ČCE v Praze 10-Vršovicích a hos-
titelským sborům víkendových setkání – sborům ČCE v Jihlavě 
a Poděbradech. Také misijnímu středisku Brána za bezplatný 
pronájem místnosti.



Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené
Klimentská 18, 110 15 Praha 1
tel. 222 316 306, e-mail: szp@diakoniecce.cz
http://szp.diakoniecce.cz

č. ú. ČS, a.s. 3974329 / 0800, 
IČ 48136093


