
V Brně, 3. 10. 2013

DĚTSKÝ KLUB BENJAMÍNEK  
BYL OTEVŘEN V KLÁŠTEŘE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ 

V klášteře milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně byl otevřen dětský klub Benjamínek, křesťanská 
„školka“ pro děti od 3 do 7 let. Investory projektu se stali právě milosrdní bratři. Při rozhodování jak 
naložit s prostorami původně náležejícími konventní lékárně jejich volba padla na realizaci projektu 
souvisejícího s podporou rodin s dětmi.  Rekonstrukce prostor probíhala od jara roku 2013 a důraz byl 
kladen především na příjemné a rodinné prostředí. 1. října přivítala školka první děti a stále ještě přijímá 
k zápisu.
 
Školka má kapacitu 15 dětí, prostory sestávají ze tří velkých heren a příslušného zázemí. Děti si také 
mohou hrát na zahradě patřící klášteru, pečuje o ně specializovaný personál. Vedoucí školky paní  
Petra Škrdlíková uvedla: „Naše školka je výjimečná jednak svým umístěním v objektu klášterních prostor, 
freskami s anděly, které dominují v jedné z heren a celkově krásným a esteticky hodnotným prostředím. 
Snažíme se tu o propagaci inkluze jakožto přístupu k odlišnostem, o individuální přístup k jednotlivým 
dětem, rozvoj jejich individuálních schopností a o realizaci hospitality v duchu idejí milosrdných bratří.“
 
Dne 15. 10. 2013 v 19 hodin se bude v Sále Milosrdných bratří konat Koncert pro Benjamínka, na kterém 
vystoupí renomovaní umělci i kamarádi a výtěžek z koncertu poputuje do Benjamínku ke koupi toho,  
co mu v této chvíli ještě chybí. Milosrdní bratři srdečně zvou všechny, kdo chtějí tento projekt podpořit.  
Vstupenku lze v tomto případě získat poněkud neobvykle - výměnou za hračku či hru vloženou  
„Benjamínkovi do kolébky“. Záštitu nad koncertem převzal brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
V 16 hodin téhož dne proběhne slavnostní otevření prostor s jeho požehnáním a možností jejich  
prohlídky. 

Bližší formace budou průběžně zveřejňovány na stánkách milosrdných bratří www.milosrdni.cz  
a stránkách Rodinného centra Benjamin www.rodinnecentrum.milosrdni.cz.

Br. Martin Richard Macek, OH
představený milosrdných bratří v Čechách a na Moravě
převor brněnský
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