Seznam partnerů
CREDO CZ – nadační fond
Nadační fond CREDO byl založen v roce 2014 ve Zlíně.
Cíle a poslání nadačního fondu jsou šíření a upevňování křesťanských hodnot ve společnosti, podpora
manželství a misijní a charitativní činnost. Nadační fond organizuje duchovní a vzdělávací akce, semináře pro
manžele, tematické konference a kurzy. Klade velký důraz na evangelizaci v České republice, zvláště pak na
Moravě. V charitativní oblasti podporuje především rodiny s postiženými dětmi.

PBX Bohemia s.r.o.
Naše společnost nabízí široké portfolio služeb v oblasti slaboproudých technologií (strukturovaná kabeláž,
optické sítě, EZS, EPS, EKV, CCTV apod.) a komunikačních technologií. Rovněž se věnujeme návrhům, dodávkám
a servisu (záručnímu i pozáručnímu) záložních zdrojů el. energie. V historii našeho podnikání nechybí ani
zakázky velkého rozsahu např. datové sítě o stovkách účastníku či telekomunikační systémy pro stovky
účastníků. Nabízíme služby od návrhu firemní struktury IT, přes dodávky IT technologií až po servis IT a správu
firemních sítí formou outsourcingu. Naše společnost sází na osobní kontakt, přímé a seriózní jednání se
zákazníkem. Samozřejmostí je kompletní záruční i pozáruční servis s možností servisního zásahu už do 2 hodin
od nahlášení poruchy.

HOTEL AUSTERLITZ
Každý kousek našeho hotelového areálu ve Slavkově u Brna je tu pro vás – pro naplnění vašich potřeb. Je jen na
vás, jakým způsobem chvíle u nás strávíte. Čeká na vás skvělá kuchyně, ochotná a milá obsluha, příjemné
vzdušené prostředí s krásným výhledem z terasy. Ubytování je zajištěno v prostorných 30metrových pokojích a
70metrových apartmánech v 6 bungalovech pár metrů od restaurace i golfového hřiště. Těšíme se na Vás.

YES CHips
Naším cílem je dopřát bezlepkové a zároveň zdravé mlsání. Naší prioritou je, aby použité suroviny byly v co
nejlepší kvalitě. Všechny jsou certifikované, bez GMO, éček a konzervantů. Mák odebíráme od místního
pěstitele s regionální značkou. Řepkový olej lisovaný za studena a nerafinovaný (díky tomu se netvoří
rakovinotvorné látky při tepelné úpravě).

Sdružení Petrov, z.s.
Sdružení Petrov, z.s. se zaměřuje na pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti mladého člověka se
zvláštním zaměřením na účelné využití volného času. Chceme mladým pomoci při přípravě pro zodpovědný
život ve společnosti od nejútlejšího věku až po dospělost.
Důležitou součástí naší činnosti je také práce s romskými dětmi a mládeží v Dětském domě Zábrdovice – DDZ.
Pro svou činnost využíváme také naše základny – faru v Osové Bítýšce (Diecézní centrum života mládeže
MAMRE) a táborovou základnu Junior ve Štítarech u Vranovské přehrady.
Jako nestátní nezisková organizace můžeme svou činnost vykonávat jen za pomoci finančních prostředků
poskytnutých z různých grantových programů, dotačních projektů a darů jednotlivých přispěvatelů.

Diecézní centrum mládeže Brno
Je biskupem pověřeno pastorací mládeže v diecézi a jeho jménem a v jeho intencích vyvíjí pastorační činnost na
co nejširší úrovni. Je nástrojem vzájemné komunikace mladých lidí a biskupa. K jeho základním a
neopominutelným úkolům patří formace animátorů, podpora pastorace mládeže na úrovni farnosti (např.
formace kněží, média), vytváří podklady pro spolupráci a zajišťuje, aby se informace dostaly k mladým lidem.
Vznik brněnského centra mládeže sahá do porevolučních let. Na podzim roku 1990 vznikla skupinka lidí, která
na popud o. biskupa promýšlela možnosti práce s mládeží v diecézi.

Biskupství Brněnské
Brněnská diecéze se rozkládá na ploše 10 668 km 2 a svou rozlohou je třetí největší v České republice.
Založení Biskupství brněnského je spjato s církevními reformami Marie Terezie a Josefa II., které v 70. letech 18.
století radikálně zasáhly do života církve v celé habsburské monarchii.
Na území brněnské diecéze je 82 poutních míst, z nichž čtyřicet je zasvěceno Panně Marii.
V brněnské diecézi působí šestnáct mužských a dvacet čtyři ženských řádů a kongregací. Mužským řádem
nejdéle působícím v brněnské diecézi jsou benediktini, kteří přišli do Rajhradu.
Nejstarší ženskou řeholí jsou cisterciačky, jejichž klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova založila již roku
1233 královna Konstancie, matka sv. Anežky České.
Biskupem je Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a pomocným biskupem je Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

