Projekt dostavby střediska ve Šluknově
Co už máme dokončeno?
Nechci zacházet příliš daleko do minulosti, ale mohu z vděčností Bohu říct, že nás v posledních třech
letech provedl, z pohledu dostavby střediska, nádherným obdobím. Nedávno jsem našel dokument
našich plánů na uplynulé tři roky a zjistil jsem, že jsme udělali mnohem více, než jsme byli schopni
vůbec uvažovat. V původních plánech byly částky, které jsme potřebovali stanoveny na cca 500.000,-,
které jsme neměli, respektive zhruba 90.000 nám poskytli bratři z Dánska, část jsme předpokládali
získat jako půjčku od AC Varnsdorf (100.000,-, kterou jsme nakonec nepotřebovali) a o zbytku jsme
neměli vůbec představu. Cílem bylo vybudovat modlitebnu, vstupní prostor se zázemím, nové sociálky
pro muže a ženy, kancelář a v ideálním případě zázemí pro sborové setkávání, v podobě kavárny
v předsálí. Vše máme za sebou, a kdybyste se mě zeptali, kde jsme na to vzali, upřímně bych řekl:
„nevím“, respektive, nevím přesně, kdo vše se na dokončení této části projektu podílel. A to nemluvím
o vybavení – židle v sále pro 100 lidí, stoly do učebny pro 20 studentů, aparatura - včetně
dataprojektoru, stoly a židle do kavárny, osvětlení, vybavení kanceláře, vybavení sociálek. Navíc se nám
podařilo zateplit celou budovu (25x12x4m).
Vím, kdo nám pomohl prakticky. Vedle našich studentů a pracovníků, přijeli bratři od Svati z Olomouce,
dvakrát možná třikrát přijel tým ze Slezska pod vedením Staška Bocka. Většinu finančních zdrojů jsme
pokryli z našich prostředků a od drobných dárců. S židlemi a stoly do učebny nám pomohli bratři z TC
Německo, kteří jsou kousek od nás v Bautzenu.
Modlitebna a učebna v jednom, tak již slouží svému účelu více než rok, pravidelně se tady schází část
sboru AC Varnsdorf ze Šluknova, studenti tady mají každý den své aktivity a je možné prostory využívat
i pro další veřejné akce. V minulosti např. setkání s celým týmem vězeňské správy, včetně velitele
věznice a hlavního kaplana. Rádi bychom také prostory nabídli dalším organizacím, které takové zázemí
pro své aktivity nemají. Na konci roku 2016 jsme dokončili sociálky studentů a učitelskou kancelář. Na
začátku tohoto roku pak kavárnu v předsálí.

Jaké jsou další stavební kroky?
V tomto roce 2017 chceme dokončit cele přízemí rekonstrukce stodoly. Týká se to prostoru bývalého
skladu a kolárny (plocha 12.5x6 m). V těchto prostorech bude převlékárna studentů, kteří odcházejí a
přicházejí z práce a potřebují se vysprchovat. Jedná se o prostor cca 6x5 m. Další část bude sloužit jako
vstupní chodba a poradenská místnost 6x6 m. Hlavní práce spočívají ve vytvoření 3 vrstev betonové
podlahy, vybudování podlahového topení, zabudování okna, zateplení a zaklopení stropu,
elektroinstalaci a nahození omítek. Kalkulaci nemáme zpracovanou, ale odhadem se jedná o částku cca
300-400.000,-.
Dále je potřeba vyrobit schodiště do druhého nadzemního podlaží (80.000,-), odpovídající normám.
V roce 2018 bychom v druhém podlaží stodoly rádi udělali přípravné práce pro vytvoření, jednak
nových pokojů pro studenty (8 pokojů po 2) a dva malé apartmány pro hosty. Vize apartmánů je:
vytvořit prostor pro služebníky a jejich rodiny z církví, kde by mohli mít zázemí pro svou dovolenou,
týmová setkání atp., a to především proto, že můžeme nabídnout celkové zázemí – strava, plně
vybavené prostory pro semináře, koučinkové a týmové porady. Středisko je navíc situováno v blízkosti

Hernhutu 25km (zázemí Moravských bratří), národního parku Česko-Saské Švýcarsko 10km, Drážďan
60km…
Přípravné práce spočívají v: rekonstrukci podlahy a natažení podlahového topení, doplnění trámů ve
vazbě krovu, zabudovaní vikýřů a střešních oken. Celkově cca 500.000,Do roku 2020 bychom rádi zrekonstruovali celé druhé patro stodoly včetně rekonstrukce střechy,
celkové náklady je těžké vyčíslit, ale pohybují se v řádu 2mil. Kč a více.
Je mi jasné, že celkově jsou to obrovské náklady, ale jak jsem již napsal na počátku tohoto příspěvku,
nemožné se v minulosti stalo možným, a nejen to, co jsem popsal jako dokončené v posledních třech
letech, je realitou, ale také celá nová budova, která stojí mezi původním střediskem a stodolou, je již
pár let v provozu. Kdyby mi někdo řekl, že je to možné, aby na prázdném místě stála budova o
rozměrech 3 rodinných domků, asi bych se zasmál, ale nemohu, barák stojí .
Především na stavbě nové budovy se podílelo mnoho MAPS týmů z USA, kterým jsme vděčni za jejich
nemalou osobní i finanční oběť. Děkujeme také všem dárcům a pomocníkům z Čech, kteří se tohoto
díla zhostili a ještě zhostí. Věříme, že naše práce není marná. V hebrejských textech se praví: „Ten, kdo
zachrání jednu duši Izraele, jako by zachránil celý svět.“ (Sanhedrin 4:5), já bych to parafrázoval:
„Ten kdo pomáhá zachránit ztracené ovce, jako by zachránil celé stádo“.
Nakonec pár obrázku z již dokončených prostor:

Stavba modlitebny

Stavba sociálek

Stavba kavárny v předsálí

Vstup do střediska

