
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha – Dejvice,
Diakonie Českobratrské církve evangelické
a Městská část Praha 13

si Vás dovolují pozvat na

**

*



bienále pro diakonii

prodejní výstavu ve prospěch Střediska Diakonie ČCE

 v Praze – Stodůlkách14. – 26. 5. 2007

sestoupení do zahrady

* *



Všechna díla bude možné zakoupit. Výtěžek z jejich prodeje je určen na 
rozšíření Střediska Diakonie ČCE v Praze–Stodůlkách, které od roku 1994 
působí v oblasti péče o kombinovaně postižené děti a jejich rodiny. Středisko 
chce založit Denní stacionář pro absolventy speciální školy a rozšířit ubytovací 
kapacitu Domova pro zdravotně postižené. Komplexní projekt dostavby sou-
časné budovy si vyžádá náklady ve výši 25 mil. Kč. První etapa, kterou chceme 
podpořit, bude stát 2,5 mil. Kč.

vystaveno bude více než 70 uměleckých děl

zastoupeni jsou umělci různých generací*
malba grafika kresba sochy plakát fotografie keramika loutky

oD Zoo a MiChala anEltoVýCh, onDřEjE BalCara, jiřího BoháČE, jana Do-
BEšE, MariE DrlíKoVé, PaVla FalátKa, lýDiE FéroVé, StaniSlaVa FišEra, PaV-
la GrEGora, hanušE härtEla, luDMily janDoVé, EllEn jilEMniCKé, iVana 
jilEMniCKého, MariE jiřiČKoVé, KatEřiny KoČKoVé, EVy KoťátKoVé, PaVla 
MaCKa, PEtra PaZDEry Payna, Krišana PEtrESCu, jany PiVoňKoVé, MariE 
Plotěné, MiroSlaVa PošViCE, MiroSlaVa, jarMily, onDřEjE, VojtěCha raDo-
VýCh, PaVla rEjChrta, aDriany SKáloVé, PEtry štrElinGEroVé, antonína 
StřížKa, jiřího SuChého, jáChyMa šErýCh, jaroSlaVa šErýCh, Dany šlan-
CaroVé, lýDiE šlouFoVé, MilEny šoltéSZoVé, šorMoVýCh, Martiny šPin-
KoVé, jana šPlíChala, Míly štěDry, VlaďKy štorKoVé, jana taiCha, toMášE 
tiChého, VEroniKy tyDlitátoVé, jiři uhříKoVé, EVy VáVroVé, BarBory VE-
SElé, PEtra VESElého, MilaDy VoKáČoVé–šinDlEroVé, Martina Volného, 
jana ZátorSKého, Doroty ZlatohláVKoVé aD.
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.první týden

otevřeno: po, st   [8 – 18 hod.]  út, čt, pá   [8 – 13 hod.]

výstava bude slavnostně zahájena 14. května v 18.30 
představiteli MČ Praha 13 a Diakonie ČCE 
zazní africké duchovní písně v podání skupiny nsango malamu

od 14. – 18. 5. 2007 si v atriu radnice Úřadu MČ Praha 13 
[Sluneční náměstí 13, Praha 13] budete moci prohlédnout 
více než 30 výtvarných děl, prezentaci činnosti Střediska 
Diakonie ČCE v Praze–Stodůlkách, případně si zakoupit ně-
který výrobek z ergoterapeutické dílny. 



15. 5. 2007 [19:30]

koncert cimbálové muziky HRADIŠŤAN*
umělecký vedoucí Jiří

 Pavlica

po koncertě bude následovat dobročinná aukce 15 nejvýznamnějších
děl Bienále pro Diakonii
aukci bude moderovat Ester janečková
koncert a aukce proběhnou v Klubu Mlejn 
[Kovářova 1615/4, Praha 13 – Stodůlky (vstupné 250 Kč)]

18. května bude několik děl z Bienále pro Diakonii vystaveno během 
dne a noci dobrovolníků v kostele Martin ve zdi 

[Martinská ul., Praha 1]
pořádá Servitus - ekumenická organizace pro dobrovolníky

www.servitus.cz 

*
*18. 5. 2007

noc dobrovolníků
kostel Martina ve zdi
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.druhý týden

otevřeno: ne   [17 – 20 hod.]  po  – so   [10 – 20 hod.]

tato etapa Bienále pro Diakonii bude zahájena synodním 
seniorem ČCE panem joelem rumlem a ministrem zahra-
ničních věcí Čr panem Karlem Schwarzenbergem v neděli 
20. května v 19.00
hrát bude komorní flétnový soubor Syrinx

od 20. do 26. 5. 2007 si v modlitebně Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické Praha – Dejvice 
[Dr. Z. Wintra 15, Praha 6]
budete moci prohlédnout všechna díla Bienále pro Diakonii

*



doprovodné programy druhého týdne

23. 5.[19.30]
 koncert smíšeného sboru naši pěvci 
 v kostele sv. Klimenta
	 Klimentská	ul.,	Praha	1

Modlitebna Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické Praha – Dejvice 
Dr.	Z.	Wintra	15,	Praha	6

21.5. [19.00]
 Divadlo vhlaVěDrát: Posvícení v hudlicích
22. 5. [19.00]
  Milan Balabán o Písni písní 
 Dětský soubor zobcových fléten
24.5. [19.00] 
 koncert pěveckého souboru 
 Ensemble Guillaume (barokní hudba)
 s autorským čtením Dagmar urbánkové
25.5. [18.30 do 22.00]
 Večer v Suterénu 
 komentovaná prohlídka výstavy
 Písně nejtajnější od Petra Ebena,
 Biblické písně od antonína Dvořáka
 autorské i vydavatelské čtení a vyprávění 
 Zdeňka Susy
 johann S. Bach na cello
 autorské a překladatelské čtení l. šenkyříka
 večerní ztišení
26. 5. [17.00]
 Dernisáž Bienále pro Diakonii  
 s jazzovým triem hejl band
   

*

*
*



www.bienaleprodiakonii.cz  
[katalog, biografické údaje výtvarníků, informace o Diakonii ČCE ad.]

*
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