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V prázdninovém
čase panuje
ve školách
i střediscích
Diakonie volnější
tempo. Ne ale
v Klobouku,
restauraci
v Terezíně,
zřizované Diakonií
Litoměřice.
Odbavovat okolo
200 hostů denně
tu musejí pořád.
O podniku, který zaměstnává lidi s mentálním
handicapem i zdravotním znevýhodněním, jsme mluvili
s jeho vedoucí provozu, Veronikou Diasnik.
Restaurace se otevřela v roce 2002. S podobným
typem sociálního podnikání ale neměla Diakonie
zkušenosti. Jak
vypadaly začátky?
Nepracovala jsem přímo
tady, ale o dům vedle,
jako vedoucí chráněné
dílny. Ale vím, že se tu
vystřídala už velká
spousta provozních, nebylo asi snadné pracovat
s lidmi s různým znevýhodněním – najít k nim vhodné
kolegy, vytipovat, která práce by jim sedla.

bývalému provoznímu, aby se vůbec mohlo dál
fungovat. Ten nakonec odešel taky a na mě všechno
spadlo.
To zní hrůzostrašně. Co Vás přimělo také neutéct?
Zavřít by přece byla hrozná škoda. Vím, kolik stálo sil
i peněz podnik vybavit. Také klienti by přišli o práci.
Chvíli jsem provoz i vaření obstarávala sama. Pak
jsme našli kuchaře a začali všechno znovu
rozhýbávat.
Hostů máte dnes už dost, ale také máte v Terezíně
velkou konkurenci.
Restaurací je tu opravdu dost, ale málokterá vydrží
déle než rok. Otevřou a zase zavřou. Nám se podařilo
nalákat stálé zákazníky z firem v Terezíně i okolí.
Chodí k nám na obědy. Chtějí se dobře najíst a vejít
se přitom do sta korun. To u nás dostanou.
A ekonomicky jste na tom jak?
Dobře. Loni jsme vykázali
zisk a v předchozích
letech jsme neměli ztráty.
Je ale třeba zdůraznit, že
jsme sociální firma. Nám
stačí, když skončíme
na nule.

TVÁŘE DIAKONIE

Vy jste ovšem také žádné zkušenosti pro takovou
pozici neměla.
Ne – i když vlastně trochu ano. Jsem vyučená dámská
krejčová. Později jsem vystudovala dálkově
ekonomickou školu. Ale jestli jsem se do něčeho
opravdu nehrnula, tak to bylo pohostinství. Děda
i babička byli oba hostinští. Pracovala u nich moje
maminka i moje teta. Já jsem v hospodě vyrostla a tak
vím, co je to za stres, když restaurace dobře funguje
a chodí hodně lidí. Můj cíl tohle doopravdy nebyl.
A najednou stojíte v čele restaurace, která funguje
a kam chodí hodně lidí…
To šlo ale postupně. Po nějakém začátečním období
na tom byl Klobouk hodně špatně. Vystřídalo se hodně
kuchařů, kvalita jídla špatná, pověst se pokazila
a návštěvnost klesla. V tu dobu jsem chodila
do kuchyně pomáhat. Pak se z dvousměnného
provozu stal jednosměnný, zrušily se víkendy i večery,
pak to vzdal i kuchař. Šla jsem do kuchyně pomoct

Kolik lidí s handicapem u vás pracuje?
V restauraci máme zaměstnaných celkem dvacet
osob, včetně úklidu a praní prádla. Z nich má 11
mentální handicap, pak je zde sedm lidí se zdravotním
znevýhodněním. Kromě těch, co mají dovolenou
nebo marodí, jsou všichni každý den v zápřahu.
Kdy si berete dovolenou Vy?
Jak to vyjde, ale v kuse maximálně týden. A i když
vypnu služební mobil, pořád má dost lidí číslo na ten
soukromý. Někdo si objedná oslavu, zákusky… a to je
moje práce.
Co jsou podle Vás tři nejdůležitější vlastnosti
člověka, který se chce pustit do sociálního
podnikání v pohostinství?
Trpělivost, houževnatost, pokora. U nás třeba
zaměstnanci neberou spropitné – tedy berou, ale dává
se do společné pokladny a jednou za rok za ně
připravíme pro spolupracovníky s handicapy výlet.
Minulý rok jsme byli v restauraci u pana Pohlreicha,
letos pojedeme na muzikál.
pokračování na další straně

pokračování z předchozí strany
O Klobouku
Na který moment z fungování Klobouku jste
obzvláště pyšná?
Já jsem pyšná na každou věc, která se povede.
Mockrát už jsem samozřejmě také chtěla končit.
Neustálý stres, občas se s někým o něčem musíte
dohadovat a to si pak hned říkáte: „Mám to
zapotřebí?“ Pak mě ale spolupracovníci něčím dojmou

Terezínská Restaurace Klobouk je chráněné
pracoviště Diakonie Litoměřice, kde pracují lidé se
zdravotním znevýhodněním. Součástí restaurace je
i sociální služba Sociálně terapeutické dílny, která
přímo v provozu zajišťuje pracovně tréninkový
program. Otevřeno je každý všední den od 10:00

Muž, kterému jde o věc
Proč byl Miloslav Běťák oceněn za zásluhy o Diakonii
Když jsem se s Miloslavem
Běťákem téměř před deseti lety
na poradě ředitelů Diakonie
seznámil, působil na mne
z celé čtyřicítky šéfů středisek
nejvíce unaveným, rozladěným
a mrzutým dojmem. Teprve
později jsem pochopil, že jeho
letitá práce v čele prvního
a jediného kamenného hospice
Diakonie ve Valašském
Meziříčí únavu přináší. Trochu
mrzutý a trochu rozladěný –
takový byl Míla snad vždycky,
když o něco šlo a když se pro
něco zapálil. Pořád nebyl
spokojen, pořád na druhé a především na sebe kladl
ty nejvyšší nároky. Bylo vidět, jak moc mu jde o věc.
Diakonii věnoval obrovský kus svého života. Bez
nadsázky. Ředitelem nově vzniklého hospice se stal
ve chvíli, kdy mohl klidně a s grácií dokončit kariéru
v komerční sféře. Jako by tušil, že jeho úkol je ještě
i jinde, v církvi, v Diakonii, která po první dekádě
nadšené porevoluční obnovy potřebuje upevnit
v kvalitě a profesionalitě. Srdcař. Pamětníci
vzpomínají, jak v počátcích hospice získal klíčových
několik milionů korun jen tím, že se
bankám zaručil vlastním majetkem.
V roce 2013 přijal výzvu stát se členem
správní rady Diakonie. Ocitl se tak na
opačném poli – v ústředí Diakonie, které
předtím tak často podroboval nelítostné
kritice. Ukázal, že výzev se nebojí, i když
to znamená riziko. Bylo vidět, jak moc
mu jde o věc.
Od vedoucího tandemu Míla Běťák –
David Šourek jsme si tehdy slibovali
mnohé. David jako schopný vizionář,
jemuž Míla bude se svým bodrým

skepticismem krýt záda, to byl
dobrý příslib budoucnosti
Diakonie. Dějiny šly nakonec
jinudy. Míla zůstal a za pět let ve
své funkci nastavil klíčové
procesy finančního řízení
Diakonie, která má dnes už více
než miliardový obrat. Nikdo
nespočítá hodiny přesčasů,
nočních směn a časných ranních
vstávání rovnou do kanceláře,
protože Míla nedokázal příliš
dlouho spát. Pracoval v tichosti.
Nešlo přece o něj, ale o tu věc.
V posledních letech se nadchl
pro církevní rekreační středisko
Sola Gratia v hostýnských kopcích. Především díky
jeho osobnímu zaujetí zůstává středisko nadále
součástí církve. Míla nám ukázal, že by byla škoda
vzdávat boj příliš brzo.
Ze správní rady Diakonie Míla letos odchází, jeho
místo převzala zkušená Hana Řezáčová, až
donedávna ředitelka Diakonie Sobotín. V Diakonii
však Miloslav Běťák zůstává v malém pracovním
poměru. A co víc? Za své dlouholeté zásluhy
o Diakonii obdržel na letošním
synodu z rukou zástupců církve
medaili vděčnosti. Stojí na ní biblický
verš: „Každý ať slouží druhým tím
darem milosti, který sám přijal.“ Jak
mnohé a pestré takové dary mohou
být, lze vidět i na Mílově osobě: před
synodem totiž v tu chvíli nestál muž
mnoha úsměvů a servilních postojů,
ale muž, jemuž celoživotně a
opravdu moc jde o tu věc.
Pavel Hanych
Foto: Petr Hladík

Letní soutěž - diakonický zeměpis
Poznáte, v jakých městech a obcích sídlí střediska a školy Diakonie?
Vepište města podle čísel do křížovky. Tajenka vám prozradí jednu
z diakonických hodnot. Vyluštěnou tajenku nám pošlete do 31. srpna
na adresu zpravodaj@diakonie.cz. Tři výherci od nás dostanou
flash disk s logem Diakonie. Pošlete nám vyluštěnou celou křížovku
a přihodíme ještě něco :)
Nedaří se vám? Hledejte pomoc na diakonie.cz/mapa.
Křížovku i slepou mapu stahujte také na diakonie.cz/krizovka.

4 MEDAILE PRO ROLNIČKU

ROK MILOSRDENSTVÍ. ZNÁME VÍTĚZKU.

V Brně Evropské hry handicapované mládeže Emil
Open. Zúčastnili se reprezentanti ze soběslavské
Diakonie Rolnička. Zapojili se do sportovního klání
v BOCCE pro mentálně handicapované. Ze sportovního
klání přivezli 4 medaile.
www.rolnicka.cz

V rámci roku věnovanému milosrdenství, jako jedné
ze čtyř diakonických hodnot, byla vyhlášena soutěž,
ve které mohli pracovníci a pracovnice Diakonie sdílet
své zkušenosti s milosrdenstvím prostřednictvím
krátkých
příběhů. Na
webu pak
zaměstnanci
Diakonie
hlasovali o
tom, který
příběh je
zaujal nejvíce.
Nejvíce hlasů i
odměnu 3000 Kč získala Hana Černá z Diakonie Dvůr
Králové n. L. se svým textem „Mluvte srdcem, nemusíte
slovy“. Gratulujeme! Příběh čtěte na:
www.hodnoty.diakonie.cz/milosrdenstvi.

Za monitoring médií děkujeme společnosti NEWTON Media!
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