
 

Slavnostní otevření Villy Vlaďka  

(odlehčovací služba pro dospělé osoby s kombinovaným postižením) 

 

 

Lelekovice, 26. červen 2019, 13.00 hod. Na pozvání ředitelky občanského sdružení Betanie – 

křesťanská pomoc, z.ú. Ing. Jitky Bednářové se sešla v tento významný den celá řada hostů. 

Architekt stavby, projektanti, stavebníci, zástupci JMK, MMB a zástupci podporujících 

organizací, včetně zástupců Parkinson klubu Brno (dále jen PKB). 

V úvodu předseda správní rady pan Vlastimil Břicháček krátce rekapituloval průběh stavby, 

poděkoval sponzorům a všem, kteří se jakkoli podíleli na výstavbě. Mezi jmenované patřil i 

Parkinson Klub Brno, pobočný spolek SP, z. s.  Z části peněz, které získala Společnost 

Parkinson, z.s díky projektu Adventní koncert ČT v roce 2011, byla pořízena část vybavení 

(lavičky, stoly, křesla, židle apod). Následně paní ředitelka Bednářová zavzpomínala, jak 

složité bylo stavbu realizovat. Významnou pomocí byly nejen místní dotace, ale i nemalá 

podpora EU.  

Náměstek hejtmana JMK pan Marek Šlapal a biskup CČSH pan Juraj Dovala společně 

přestřihli tradiční pásku. V místní modlitebně, jejíž čelní stěnu zdobí kříž od uměleckého 

řezbáře Jiřího Netíka, následovala krátká bohoslužba.  

Pak už byli přítomní pozváni na komentovanou prohlídku třípodlažní Villy Vlaďka. 

V nejvyšším patře je technické zázemí (kancelář vedení, prádelna a sklad, šatna pro personál 

– tvoří ho 10 osob). V 1. a 2. podlaží jsou rozmístěny dvou a čtyřlůžkové pokoje (celkem pro 

18 klientů) a malá ošetřovna. Pozornost vzbudila polohovací vana v jásavě žluté koupelně i 

přenosné zařízení, které umožní bez námahy dostat nemocného do vany. Vana kromě 

automatické dezinfekce a možnosti vířivých proudů umožňuje mnoho dalších vymožeností 

pro maximální péči o klienta a ulehčení práce personálu. 

S obdivem se setkala velká prosklená jídelna, která bude sloužit také ke kondičnímu cvičení, 

pracovní terapii i kulturním akcím. Kolem celého objektu je velká terasa k relaxaci, 

samozřejmostí je bezbariérový přístup pro osoby na vozíčku. Klienti mohou využít                    

i rehabilitační stroj „Kormidlo“ k procvičení ramenních kloubů (zakoupeno z daru České 

spořitelny, který zajistili manželé Zelenkovi).  

A první dojmy? Krásný prostorný dům „v modrém“, který je zalitý sluncem a nedalekou 

zelení. Před nechtěnými slunečními paprsky je chráněn zastíněním, takže i při tropických 

vedrech je pobyt příjemný. 

Provoz zařízení byl zahájen 1. července a do konce října je již plně obsazen, což svědčí o 

potřebnosti této služby. Zárukou kvalitní péče o klienty je zúročení všech zkušeností 

z podobných zařízení Betaine – křesťanská pomoc (Dům důstojného stáří v Maloměřicích, 

Domov se zvláštním režimem Villa Martha v Hrušovanech u Brna a terénní služby). V nich 



nasbíral několik let zkušenosti také zdejší personál. Samo o sobě setkání s těmito lidmi je 

krásné pohlazení na duši – usměvavé, plné optimismu, pochopení a radosti. Vrchní sestra 

paní Jana Musilová – Bendová na dotaz, jaké má ze všeho pocity, sdělila, že kromě únavy 

z příprav se velmi těší na dům plný lidí. Jako zdravotní sestra pracovala na mnoha pozicích, 

ale až v této službě našla své potěšení a životní cíl.   

Villa Vlaďka má ve svých zdech malou raritu – základní kámen přinesený ze 4. výstupu na 

horu Říp, který přímo na tomto památném místě požehnal pan Václav Žďárský, který jako 

kněz CČSH působil ještě donedávna. Navždy bude připomínat slova z hymny parkinsoniků: 

……A BUDEME PEVNĚ VĚŘIT V BUDOUCNOST, 

ABYCHOM SPOLEČNÝMI SILAMI V TOMTO BOJI ZVÍTĚZILI. 

Pro brněnské parkinsoniky to nejsou jen slova, na hmatatelný důkaz pravdivosti si může 

každý položit ruce. Mohou položit ruce na kus skály z místa, kde se každoročně v dubnu 

parkinsonici scházejí, mohou vložit svůj osud do rukou těch, kteří jsou připraveni jim pomoci. 

S občanským sdružením Betanie – křesťanská pomoc, z.ú. spolupracuje PKB více jak deset 

let. Nespočet jeho členů našlo v Domě důstojného stáří pomoc v tíživé situaci ke své 

maximální spokojenosti.  

Předběžná dohoda o spolupráci byla potvrzena tehdejším předsedou Společnosti Parkinson 

Ing. Václavem Veselým, který 12.7. 2010 společně s výborem PKB navštívil Domov 

důstojného stáří v Maloměřicích a seznámil se s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb. 

Vyjádřil velké uspokojení a obdiv vedení tehdejšímu občanskému sdružení Betanie – 

křesťanská pomoc, o. s. Technický stav původního objektu znemožnil přestavbu, proto byl 

zbourán a postaven dům nový. Tím byl změněn i původní záměr – místo stacionáře 

poskytovat odlehčovací služby, která je v současné době velmi žádaná a potřebná.  

Parkinson Klub Brno považuje za symbolické, že jeden ze zakladatelů občanského sdružení 

Betanie – křesťanská pomoc, pan MUDr. Luděk Skála byl sám parkinsonikem. Villa Vlaďka je 

poděkováním za nezištnou práci vzácné ženě Vlaďce Burgetové, která byla oporou všem, 

kteří pomoc potřebovali. 

 

Jsem šťastná, že jsem mohla svými silami přispět k realizaci tohoto projektu. Mám radost, že 

můj sen o kompletní službě parkinsonikům a jejich blízkým byl šťastně dokončen, že rodiny 

nemusí řešit „kam s ním“, tedy méně pohyblivým parkinsonikem, nýbrž co udělat pro jeho 

potěšení ze života. 

Přeji všem parkinsonikům, aby mohli dlouho užívat spokojených dnů a radostí života 

s vědomím, že v případě potřeby je jim k dispozici místo, kde o ně bude profesionálně 

postaráno. 

Další informace o tomto projektu včetně fotografií z průběhu stavby najdete na 

https://www.betanie.eu/vladka.html.  

https://www.betanie.eu/vladka.html


Informace o dalších službách nejen v Lelekovicích na adrese https://www.betanie.eu/. 

 

 

         Mgr. Eva Vernerová 

         předsedkyně 

          Parkinson Klub Brno 

30.7. 2019 
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