
Návštěva ve věznici jinak

V sobotu 19. 6. 2021 se otevřely brány věznice dětem a pečujícím osobám 12 odsouzených
otců trochu jinak. V okrasné zahradě věznice Bělušice proběhl Den s dítětem organizovaný
Mezinárodním vězeňským společenstvím, z.s. (MVS). Projekt proběhl již poosmé, poprvé
ovšem ve věznici Bělušice a také poprvé po vynucené koronavirové pauze. Den s dítětem
rodinám odsouzených umožňuje strávit spolu celý den. Pro rodiny je to doslova jako dar z
nebe, běžně jsou totiž návštěvy možné jen 1x za měsíc na 3 hodiny, vzhledem ke
koronavirovým opatřením je mezi odsouzenými a jejich návštěvami plexisklo a návštěvy
mohou být maximálně dvojčlenné.

“Byl to výbuch krásných emocí, radosti. Těžko popisovat. Díky Bohu za něj!” říká jedna z 15
dobrovolnic, která tento den pomáhala realizovat. A jak bělušický Den s dítětem reflektuje
ředitelka MVS Gabriela Kabátová? “Tým našich dobrovolníků skvěle fungoval, spolupráce s
věznicí a jejím personálem byla úžasná, jsme dokonce domluveni na zářijovém opakování.
Asi nejsilnější zážitek byl okamžik, kdy měl jeden z odsouzených tatínků možnost si poprvé
pochovat svoje miminko,” uvedla. Sami odsouzení se nechali slyšet, že ve věznici je sice
spousta věcí, které by je měly motivovat se do vězení už nevrátit, čas strávený s rodinou je
ale nakopl a dodal jim energii.

Pro navození neformální atmosféry měli tatínkové stejnou barvu triček jako jejich děti. Část
dne strávily rodiny v objetí a láskyplných rozhovorech, ve zbytku dne pak soutěžily v týmech
dle barvy trička, tatínkové svým dětem v závodech pomáhali, fandili jim nebo je nosili na
ramenou. Děti si mohly nechat pomalovat obličej, hrát si s bublifukem nebo svým tatínkům
vytvořit přáníčko, které je bude potěšovat po zbytek výkonu trestu. K přáníčku pak naši
dobrovolníci přidali i na místě vytištěnou fotku rodiny.



Všichni přítomní ocenili grilovací vytrvalost 2 dobrovolníků, kteří navzdory vedernému počasí
celý den grilovali pro cca 70 přítomných. Vedro bylo přijatelnější díky věznicí zapůjčené
hadici.

Bělušický Den s dítětem zahájil již 3. ročník projektu (2018, 2019 a 2021). V předchozích
ročnících se do projektu zapojily 4 věznice. V průběhu 7 sobot se svými rodinami strávilo
den celkem 76 odsouzených otců, zúčastnilo se 79 pečujících osob spolu se 104 dětmi. To
vše bylo možné jen díky úzké spolupráci s jednotlivými věznicemi a za pomoci desítek
dobrovolníků. Na prvním pokoronavirovém Dnu s dítětem ve věznici Bělušice se setkalo 12
odsouzených tatínků, 12 doprovázejících osob a 23 dětí. O úspěšnou realizaci akce se
postaralo 15 dobrovolníků.

O MVS
Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. je křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání.
Pomáhá všem, kterých se dotkl zločin: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným,
rodinám všech, zejména dětem vězňů, ale i pracovníkům justice. MVS je součástí Prison
Fellowship International, největší křesťanské dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství,
která pracuje ve více jak 100 zemích světa.
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