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STŘEDISKA OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC

Vychází třikrát ročně a informuje své čtenáře o aktivitách a činnosti

DSJ pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Vážení a milí příznivci našeho Domova,
Před několika dny jsme si připomněli již dvacáté výročí Sametové revoluce. Díky polistopadovým změnám
došlo také k rozvoji charity v naší republice. Lidé vnímaví k potřebám druhých , kteří se zasloužili v první
polovině 90. let o vznik prvního hospice v ČR, přišli na přelomu tisíciletí se skvělým nápadem – vybudovat
v Žirči u Dvora Králové n.L. útočiště pro lidi nemocné touto zákeřnou neurologickou chorobou. Vzniklo zde
zdravotnické a sociální zařízení, které si od svého vzniku v roce 2001 buduje po celé ČR pověst jediného
specializovaného zařízení, ochotného a schopného pomáhat chronicky nemocným RS. V závěru roku 2009
mi dovolte zmínit skutečnost, že toto zařízení slouží do velké míry právě
díky vám, kteří jste nepřestali být vnímaví k potřebám druhých ani dnes,
kteří neváháte oddělit ze svého rozpočtu částku na dobrou věc. Vám
všem patří naše velké upřímné díky a to zvláště v této nelehké době!
Chceme Vás tímto ujistit, že pomáháte na tom správném místě, a že
s Vašimi prostředky je nakládáno účelně a transparentně. Rádi Vás zde
v Žirči uvítáme osobně a také rádi odpovíme na Vaše případné dotazy.
Chceme vás prosit a pevně doufáme, abyste na náš Domov pamatovali
i ve dnech, týdnech a měsících příštích, jak vám to bude situace
dovolovat. Darované prostředky použijeme na podporu provozu
Domova a rozvoj zejména rehabilitační péče. Přejeme Vám hodně zdraví,
Božího požehnání a spokojenosti v době vánočních svátků, ale i po celý
rok 2010.

PF 2010

Ing. Václav Osladil
vedoucí Domova sv. Josefa
Mám rád, když člověk ze sebe vydává světlo. Nezajímá mne tloušťka svíce, její hodnotu měřím jen podle jejího plamene.
A. de Saint-Exupéry

Zahájen projekt obnovy areálu Domova sv. Josefa
6. 11. 2009 - Za přítomnosti zástupců Oblastní charity Červený Kostelec a generálního dodavatele stavebních
prací firmy RenoArt s.r.o. ze Dvora Králové nad Labem, byly zahájený práce na obnově barokního areálu
Domova sv. Josefa v Žirči. Díky prostředkům získaných z Finančního mechanismu EHP a finančního
mechanismu Norska, dojde v následujících měsících k obnově souboru cenných historických objektů,
z nichž některé jsou datovány z doby největšího rozkvětu

Podpořit Domov sv. Josefa můžete
odesláním SMS

jednorázově ve tvaru:
DMS DOMOVJOSEF na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:
DMS ROK DOMOVJOSEF na číslo 87777

Děkujeme Vám!
Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč. Při roční
podpoře Vám bude automaticky odečítána částka
30 Kč každý měsíc. Více informací www.darcovskasms.cz

PODPOŘENO GRANTEM Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA
PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO MECHANISMU EHP A FINANČNÍHO
MECHANISMU NORSKA

blízkého barokního hospitálu Kuks. Tento soubor je cenný
mimo jiné i svým jedinečným prostorovým uspořádáním.
Po desetiletích chátrání dojde k plné rehabilitaci pláště
budovy Kostela sv. Anny, křídla bývalého pivovaru
i památek v přilehlém zámeckém parku.
pokračování na str. 2

Na provoz Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB: 78-8832560277/0100 v. s. 7100. Děkujeme!

pokračování ze str. 1

Opravy jednotlivých objektů budou probíhat během celého následujícího roku a na jaře 2011 již areál
uvítá první návštěvníky nejenom z řad místních obyvatel a turistů, ale především klientů Domova sv.
Josefa, pro které se areál stane místem relaxace, odpočinku i setkávání.
Projekt „Záchrana kulturního dědictví v areálu Domova sv. Josefa“ nabídne po roce realizace také
zrekonstruovanou část bývalého pivovaru, který výhledově, po dokončení zbylé části objektu, bude
sloužit pro klienty Domova sv. Josefa, především svojí lůžkovou kapacitou, rozšířenou nabídkou
vodoléčby, rehabilitace a společenského zázemí.
Mgr. Dominik Melichar

Volný čas klientů od léta do zimy
Až se zima zeptá, co jsme dělali v Domově sv. Josefa v létě, myslím, že se nemáme za co stydět. Kulturní
menu bylo bohaté a každý si mohl vybrat podle svého gusta a naturelu. Našli se i takoví, kteří za svého
zdravotního pobytu navštívili všechny akce. A jestliže jim to jejich zdravotní stav dovolí, když doma
nemají možnost takového pestrého vyžití, nelze se co divit.
V Domově samotném proběhlo vítání léta, podzimu a chystáme se přivítat zimu. Pestrá pásma plná
překvapení a gurmánských specialit připravila opět Královédvorská Arnika. Stejně tak tajné výlety s cílem
závodů koní v parkuru a s drakiádou pořádanou společně s jezdeckým oddílem Zálesí měla „na svědomí“
Arnika. S Arnikou si také mohli klienti i každý měsíc nakoupit při výjezdu do Dvora Králové pod názvem
„Hurá do města“.
Kvalitní kulturní vystoupení nabízela v letních měsících i Galerie v Dolním Dehtově v bývalé stodole.
Klienti navštívili pásmo recitace Erbenovy Kytice v interpretaci Alfreda Strejčka a kytaristy Štěpána Raka,
jazzovou skupinu Down Beat Dixieland Band a koncert mladých umělců pod názvem Barocco Sempre
Giovane. Do Restaurace U letců v Hradci Králové se pacienti vypravili na koncert Pavla Bobka, Petra Muka
a Jakuba Smolíka, na benfiční koncert pro Hospic Anežky České do Červeného Kostelce na koncert Marka
Ztraceného s kapelou, do kostela v Horní Brusnici zas na zpěvačky Petru Janů, Věru Martinovou, zpěváky
Václava Neckáře, Jakuba Smolíka, Petra Spáleného s Miluškou Voborníkovou, Jiřího Zmožka, bratry
Nevědy a legendární kapelu Olympic. V Hankově domě ve Dvoře Králové slyšeli oblíbený Hradišťan
s Jurou Pavlicou a Miro Žbirku. Z repertoáru činohry to byly tituly Gazdina Roba, Kdo je tady ředitel,
Lev v Zimě a Život je fajn. Dárků chtiví klienti mohli navštívit Lidově trhy v Kohoutově.
V Domově samotném probíhal sportovní den, zazpíval Daneťáček či pěvecké sdružení Cantus,
uskutečnila se vernisáž fotografií Vladimíra Olivy pod názvem Fotografie bez filmu s následným
koncertem varhan a zvonkohry v podání Jany Havlíčkové, milovníky zvířat nadchly ukázky dravců.
Zajímavou akcí byl pokus o překonání rekordu v počtu hendikepovaných u pramene Labe, pořádaný OS
Sportem proti bariérám. Rekord z roku 2007 byl překonán a našich 6 vozíčkářů k tomu přispělo svou účastí
a přítomní obdrželi certifikát s tričkem.
Dalším výletem do hor byla již tradiční Svatovavřinecká pouť na samotném vrcholu Sněžky, kde byla
sloužena mše svatá celebrovaná arcibiskupem z Kolína
na Rýnem Joachimem Meissnerem. Výlet byl velmi
zdařilý díky Krakonošovi, který poslal nádherné počasí.
Podzimní benefice, na kterou jsme Vás v minulém čísle
Bulletinu zvali, se setkala s kladnými ohlasy. Naděje,
víra a láska byly hlavním tématem večera. Kdo je v dnešním světě nehledá?
Hlavní aktéři benefičního koncertu prof. Štěpán Rak
a herec a recitátor Alfred Strejček předvedli pásmo na
sebe navazujících myšlenek “moudrostí věků prověřených staletími“. V profesionálním přednesu a s geniálním kytarovým doprovodem znělo v nádherném
prostředí gotického kostela opravdu působivě. Naprosté

ticho v chrámu i v tom nejtišším pianissimu mluvilo
o velkém zájmu obecenstva, včetně dvanácti našich
vozíčkářů. Benefiční večer přinesl Domovu sv. Josefa cca
30 tis. Kč a budou použity a rozvoj rehabilitačního centra
v Domově sv. Josefa.
Velmi hezké přátelské vztahy mezi klienty Domova sv.
Josefa a firmou Merck vznikly při společném výletě na
Safari do Dvora Králové na sklonku léta. Tato pražská
firma, zabývající se léčivy se rozhodla věnovat svůj čas
i finanční podporu právě našim nemocným. Po několika
dnech jsme obdrželi reakce zaměstnanců firmy Merck.
Mám velmi příjemný pocit z toho, že jsem jako zaměstnanec firmy
Merck mohl navštívit léčebné zařízení v Žirči (a snad i trochu pomoci lidem uvnitř), pokud bude v budoucnu jakákoliv
podobná příležitost pomoci, hlásím se... Jsem přesvědčený, že pokud bude i nadále naše firma podporovat tyto aktivity,
přispěje to určitě k budování hodnot naší firmy (těch velmi lidských) a podle mého názoru i k budování našeho
pracovního kolektivu Ještě na dálku poděkování lidem v Žirči za trpělivost, za příjemně strávené okamžiky v jejich
kolektivu.
Jiří Špringer
Přiznám se, že jsem se do projektu přihlásila s malou dávkou nedůvěry, zda jeden den v životě nemocného může něco
změnit. Den strávený s klienty Domova svatého Josefa byl pro mě velkým překvapením. Žasla jsem, kolik radosti dokáže
přinést oběma stranám několik společných hodin, jak vše probíhá přirozeně a jak rychle se zbourají veškeré bariéry - ráno
jsme se viděli poprvé v životě a odpoledne jsme skoro nemohli odjet, chtělo se nám s našimi novými přáteli zůstat co nejdéle... Byl to jeden z mých nejsilnějších prožitků a doufám, že si ho díky Mercku budu moci opět zopakovat!
Martina Bartošová
Z tohoto setkání jsme měli obzvlášť radost, neboť nebylo poslední. Všichni dobrovolníci při kulturních
akcích jsou k nezaplacení!
Připravila Jitka Holcová

NÁVŠTĚVA VELETRHU V BRNĚ
U nás v Domově sv. Josefa nabízíme celou škálu různých služeb pro klienty Domova i okolní veřejnost.
K těmto službám také patří půjčovna kompenzačních pomůcek a poradenská činnost. Půjčovna pomůcek
funguje již několik let a nachází se přímo v budově Domova. Možnost zapůjčení je ve všední den od
Pondělí do pátku a klientům doporučujeme nejdříve telefonickou domluvu. Vybavení půjčovny je poměrně široké od elektrických polohovacích postelí přes vozíky, toaletní židle a ostatní pomůcky. Rádi
se s našimi zkušenostmi ohledně kompenzačních pomůcek i sociální problematiky podělíme jak s klienty,
tak s veřejností.
Hlavním úkolem je informovat o možnosti vyzískání pomůcek do domácího používání. Kompenzační
pomůcky pro tělesně postižené zapůjčuje zdravotní pojišťovna na doporučení odborného lékaře, a to buď
v plné finanční výši, nebo s doplatkem pacienta. Také může pacient zažádat na sociálním odboru
pověřeného městského úřadu o příspěvek na druhotné pomůcky (plošiny pro vozíky, úpravy aut atd.)
Jelikož je na našem trhu velká konkurence firem nabízejících kompenzační pomůcky, rozhodli jsme se
využít nabídky pozvání do Brna na veletrh zdravotnické techniky MEDICAL FAIR-REHAPROTEX, který
se konal od 19. 10. do 23. 10 2009. Veletrh probíhal ve třech pavilónech, kde firmy nabízely novinky, které
zavádějí na trh se zdravotnickou technikou. Využili jsme možnosti si některé pomůcky, jako například
elektrické vozíky, sami vyzkoušet. Ovzduší na veletrhu bylo velmi příjemné a zástupci jednotlivých firem
vstřícní. Odvezli jsme si zpět velké množství informačních materiálů a nových kontaktů. Nesmím
opomenout, že se zde konaly také přehlídky výrobků chráněných dílen z celé České republiky. Měli jsme
možnost zhlédnout i zakoupit velké množství dárkových předmětů. Takto nasbírané informace jsou
užitečným zdrojem k naší další poradenské činnosti.
Připravila Bohunka Vlková – staniční sestra

Stavební úpravy v areálu Domova sv. Josefa

Přístupová cesta k Labi za DSJ

Průběh stavebních prací

Průběh stavebních prací u DSJ

Zahájení stavby lešení na kostele

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz,
číslo účtu KB: 8282670227/0100,
zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové

Pečuje o terminálně nemocné a umírající.
Poskytuje kvalitní celistvou zdravotní a sociální
péči, která zahrnuje potřeby: biologické, psychologické, sociální, spirituální.

Pečovatelky poskytují starým lidem potřebné pečovatelské úkony. Nejrozšířenější službou je dovoz
obědů, nákupů, praní a žehlení prádla, starost o hygienu, donáška léků, doprovody na vyšetření apod.

Je jediným místem v ČR, kde nacházejí opravdové
útočiště lidé nemocní roztroušenou sklerózou. V domácí atmosféře s odbornou zdravotní péčí zde mají
možnost žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

Hospic Anežky České Červený Kostelec
ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ústředna: tel. 491 467 030
www.hospic.cz
sekretariat@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100

Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec
vedoucí: Lenka Vlčková
tel. 491 465 327
www.ochck.cz/pecovatelky
pecovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v.s. 8002

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
vedoucí: Ing. Václav Osladil, tel. 499 628 500
www.domovsvatehojosefa.cz
osladil@zirec.hospic.cz
číslo účtu 78-8832560277/0100

Centrum volného času a vzdělávání, mateřské
centrum; jazykové, hudební, výtvarné kroužky,
příměstský tábor, pronájem sportovišť, půjčovna
sportovních pomůcek, ubytování.

Hlavním cílem charitní ošetřovatelské služby je
poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči potřebným lidem v jejich domácím prostředí a pomáhat
nemocným zvládat jejich zdravotní handicap.

Pracoviště: chráněná dílna umělecko-tvořivá,
počítačová, zahradnictví, kuchyň, prodejna a
pracoviště občerstvení. Dílny zaměstnávají lidi
zdravotním znevýhodněním.

Háčko Červený Kostelec
vedoucí: Bc. Pavel Melichar
tel. 491 465 148
www.ochck.cz/hacko
melichar@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v.s. 9000

Charitní ošetřovatelská služba Červený Kostelec
vedoucí: Štěpánka Martincová
tel. 491 463 550
www.ochck.cz/osetrovatelky
osetrovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v.s. 8001

Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči u Dvora Králové n. L.
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové n. L.
vedoucí: Ing. Jana Řezníčková
tel. 499 628 536, www.ochck.cz/dilny
reznickova@zirec.hospic.cz
číslo účtu: 35-6391060277/0100

Kontaktní osoba: Jitka Holcová, Marie Vondráčková, fundraising a public relations, Domov sv. Josefa
tel.: 499 628 537, e-mail: holcova@zirec.hospic.cz a vondrackova@zirec.hospic.cz

