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Domova sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec,
který jako jediný v republice pečuje o lidi nemocné
roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci.

„Jen láska může něco budovat. Jen to, co je konáno s láskou, může skutečně vzkvétat. Jen láska má cenu“.

Milí příznivci
Domova sv. Josefa,
těší mne, že s nadcházejícím létem
přichází i k Vám náš nový informační bulletin. Jako
vždy i tentokrát přinášíme několik novinek. Dozvíte
se, že máme nového kolegu, který má na starosti
firemní dárcovství, že plánujeme velkou letní
dobrovolnickou akci a že další Svatoanenské
zahradní slavnosti už jsou opět za dveřmi.
Velkou novinkou tohoto léta je však otevření
nového objektu. Tentokrát se nejedná o rozšiřování sociálních či zdravotních služeb, ale o expozici
věnovanou cyklistice a historii pomůcek sloužících
k ošetřovatelské péči. Tímto záměrem chceme
nejenom zpřístupnit doposud nevyužívanou
barokní sýpku našim pacientům, ale především
pozvat turisty a návštěvníky areálu ke shlédnutí
zapůjčené unikátní sbírky a výnosem přispět na
provoz Domova. Již od počátku našeho působení
v Žirči se snažíme o propojování světa nemocných
a zdravých. Takovým místem bude i tato expozice.
Jde nám především o to, aby byl Domov sv. Josefa
otevřen pro nejširší veřejnost. Místo kde se zcela
přirozeně a ve vzájemném porozumění mohou
setkávat lidé zdraví i nemocní, lidé mladí, staří i
děti ze školky a školy, která s námi bezprostředně
sousedí. Tento záměr by se nepodařilo uskutečnit
bez nadšení spolupracovníků a věřím, že ani provoz expozice nebude ochuzen o aktivní účast
našich pacientů, kteří se budou moci do tohoto
projektu zapojit. Můj velký dík patří všem.
Stále si uvědomujeme, že všechny nové aktivity,
které v Domově sv. Josefa můžeme uskutečňovat,
by nikdy nemohly vzniknout bez podpory Vás –
našich dárců. Srdečně děkujeme za přízeň i duchovní podporu a jsme rádi, že jste součástí týmu, který
se podílí na pomoci pacientům nemocným
roztroušenou sklerózou. I nadále prosíme o Vaši
finanční pomoc na provoz a rozvoj věnovanou
potřebným, neboť každý příspěvek je pro nás
významný. Předem moc děkujeme.
S přáním krásného léta a srdečného pozvání do
Domova sv. Josefa
Mgr. Dominik Melichar, vedoucí DSJ

Ladislav Heryán

Irská modlitba
Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,
protože vím, že stejně nezůstaneš.
Nepřeji Ti, aby po Tvé tváři netekly slzy,
protože je stejně nezadržíš a pláčem se Ti uleví.
Nepřeji Ti, abys nezakusil bolest,
protože už ji stejně dávno znáš.
Víš také, že utrpení zušlechťuje,
že slzy očišťují srdce a bolest je zároveň zraňuje i posiluje.
Něco bych Ti ale přece jen rád popřál.
Abys byl za všechno vděčný,
i když se Ti to třeba nelíbí.
Abys opatroval vzpomínky na dobré věci, které jsi zažil,
i když jich možná není až zas tolik.
Abys byl statečný,
i když si myslíš, že už to nejde.
Abys svůj kříž zbytečně neodhazoval,
protože kolikrát ho odhodíš, tolikrát se budeš vracet a sbírat ho.
Abys ho mohl donést až na vrchol, na nějž je nutné vystoupit,
i když se zdá nedosažitelný,
Aby dary, které v sobě máš, rostly pomalu,
ale po celý rok aby Ti pomáhaly.
Abys nikdy neměnil přítele, který je opravdový;
i když udělá chybu, abys mu odpustil a neopustil ho.
Abys mohl dávat radost, sílu a naději těm, s nimiž Tě pojí láska.
Nezapomeň, že každá růže má trní,
ale přesto je moc krásná.

Rozhovor
Od prosince loňského roku náš fundraisingový team
rozšířil Michal Klemm. Má titul bakaláře a máme ho
rádi nejen pro jeho humorný pohled na svět.
Doufáme, že jeho péče o dárce z řad firem přinese naší neziskové
organizaci vyšší přísun potřebných financí v návaznosti na rozšířenou kapacitu lůžek Domova sv.
Josefa. Něco málo o sobě prozradil.
.
Jaké bylo Tvé předchozí zaměstnání
– odkud jsi k nám přišel?
Předchozích zhruba 15 let jsem
pracoval v komerční sféře a pohyboval jsem se v oboru rozhlasové
reklamy.
.
Co Tě vedlo k rozhodnutí přejít
z komerční sféry do Charity?
Díky tomu, že jsem se před lety
potkal s Dominikem Melicharem, tak
jsem určité povědomí o Domově
měl. V průběhu času se dostalo i na
mou dobrovolnickou činnost pro
Domov. Vždy jsem obdivoval to, co
se daří v Žirči budovat a to, jak to vše
velmi pomáhá lidem vážně nemocným roztroušenou sklerózou. V létě
roku 2016, ve spolupráci s Honzou
Staňkem, vznikl projekt využití
moderních technologií klienty
Domova svatého Josefa s názvem
„Komunikuji, mám práci“. S tímto projektem jsme uspěli v celorepublikové konkurenci v rámci projektu „Rok jinak“ Nadace
Vodafone. Nadace Vodafone pokrývá jeden rok veškeré náklady
spojené s mou pracovní pozicí v Domově svatého Josefa. To je
také jeden s důvodů, proč jsem odešel z komerční sféry
a nastoupil do neziskové oblasti. Věřím, že zkušenosti získané
v minulém zaměstnání vhodně využiji pro práci v Domově.
A v neposlední řadě cítím povinnost pomáhat těm lidem, kteří

Všechny stezky světa
vedou do Žirče
Pestrý letní program v Domově sv. Josefa
obohatí další zajímavá akce mezinárodního
charakteru. V termínu 17. – 29. 7. 2017 dorazí do Domova
sv. Josefa skupina dobrovolníků doslova z celého světa.
Vše zaštituje nezávislá dobrovolnická organizace CISV,
která klade důraz na seznámení mladých lidí s cizí
kulturou a sociabilitou. Základní myšlenkou je vzájemný
kontakt mezi příslušníky odlišných zemí a odbourání
negativních aspektů jako jsou rasové, náboženské i
sociální předsudky. Letošní léto tedy náš skvostný
barokní areál navštíví dobrovolníci z Kanady, Japonska,
Izraele, Řecka, Brazílie, Rakouska, Švédska a budou ku
pomoci klientům s roztroušenou sklerózou. V rámci
jejich péče o naše klienty se podnikne i mnoho výletů do
malebného okolí. Další součástí jejich pobytu bude
zapojení do chodu celého barokního areálu, a tak Vám
kafíčko může uvařit Alžířan či Švýcar prodat pár bylinek.
Nahlédneme i do jejich kulturního dědictví, na které se
může těšit široká veřejnost v podobě multikulturního
dne v Žirči. O celé akci Vás budeme dále průběžně
informovat na sociálních sítích. Budeme rádi, když tyto
světové doteky pohladí nejen Žireč, ale i celé
Podkrkonoší.

v životě vedou boj s takovými zdravotními hendikepy, jaké
způsobuje roztroušená skleróza.
.
Co je cílem Tvé profesní snahy?
Většinu času zabere práce pro projekt Nadace Vodafone. Ve
zbylém čase se společně s kolegy v oddělení Fundraisingu a P. R.
věnujeme vylepšování práce
s dárci a podporovateli Domova.
Hledáme nové cesty a možnosti,
jak získat tolik potřebné prostředky, tak, aby Domov mohl
zajišťovat péči o klienty v takové
míře a kvalitě, jak je tomu doposud.
.

Jaké jsou Tvé dosavadní dojmy
z práce v DSJ?
V první řadě musím poděkovat
všem kolegům, se kterými se mám
tu čest potkávat na pracovišti.
Činnost Domova je velmi široká
a moje potřeba ptát se, je poměrně velká. Každý, s kým jsem se
v Domově doposud setkal, byl
vždy ochotný poradit a nasměrovat. Postupně se také seznamuji
s klienty Domova. Jejich příběhy
jsou mnohdy bolestné, ale na druhou stranu jejich schopnost se
poprat s nepříznivou životní situaci je mi velkou inspirací do života.
.
Prozradíš něco ze svého soukromí?
Ano, narodil jsem se a žiji v Náchodě. S mojí úžasnou manželkou
mám dvě děti, dvouletou Karolínu a třítýdenního Marka.
Ve volném čase rád čtu, poslouchám hudbu, rád vyjedu na hory.

16. SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ
SLAVNOSTI aneb SLAVNOSTI BEZ BARIÉR
Nechte se pozvat na 16. Svatoanenské
zahradní slavnosti
Jako každým rokem se můžete těšit na příjemně
prožitý prázdninový den poutního charakteru a rodinného sdílení
se stánky lidových řemesel a prezentací chráněných dílen
v opraveném barokním areálu a zámeckém parku. Obohacením
programu bude i otevření expozice na téma Barokní areál Žireč.
Na třech scénách – v parku, v kostele a na nádvoří je připraven
bohatý kulturní program odlišných žánrů. V parku to bude: mladý
písničkář z Hradce Králové Michal Horák, bez nároku na honorář
vystoupí folková kapela Chvíle z Hronova, staročeskou
atmosféru navodí kapela Klapeto z Náchoda, spoustu fanoušků,
ale především fanynek, přiláká populární Michal Hrůza, a závěr
večera bude patřit šaramantnímu Petrovi Vondráčkovi s kapelou
Lokomotiva. Pro děti – scéna na nádvoří – přijede z Hradce
Králové divadélko Kozlík, dětské pásmo písniček si připraví
zpěvačka Jana Rychterová, kterou znáte z Radia Junior a basové
kvarteto z Pardubic Bumblebass. V kostele sv. Anny zahraje

Co uvidíte v Expozici
Barokního areálu Žireč?
Stálá výstava je pomyslnou branou do
barokního areálu a vypráví ty největší
příběhy z historie žirečského panství. Poznáte
jezuity jako nositele regionálního rozvoje po 30tileté válce, Josefa II. a provedení tzv. raabizace
v Žirči, velký požár v r. 1825, továrníky Ettrichovy,
Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, příběh
revitalizace atd... K nahlédnutí budou zajímavé
historické exponáty tematicky související s historií
areálu. Ústředním bodem je jediný dochovaný
jezuitský betlém v České republice pocházející
z 18. století.

Divadlo MIMo Biblické příběhy, svou účast přijal i syn Štěpána
Raka, Matěj Rak, soubor staré hudby Muzica per gaudium
vystoupí s „Hudbou v labyrintu času“ a nesmí a nebude chybět
evropský unikát – žirečská zvonkohra v podání prof. Václava
Uhlíře, který sebou přiveze i sopranistku Hanu Medkovou.
Z doprovodného programu nalákejme na žonglérské workshopy
v podání královéhradecké Alterny, malování na obličej, jízdu na
ponících, dřevěný kolotoč na kliku, zvíře ze ZOO, skákací
hrad…Café Damián otevřeno, ochutnávku bylinných sirupů
zajistí firma Camellus. Po celý den bohaté občerstvení. Na
Slavnosti bez bariér přijeďte do Žirče v sobotu 22. července od
10 hodin. Začínáme poutní mší svatou s barokním doprovodem.
Celebrovat ji bude biskup Královéhradecký, Mons. Jan Vokál.
Vstupné bude 100,- Kč, zlevněné vstupné 50,- Kč, rodinné vstupné
250,- Kč, zdravotně postižení zdarma.
Akci podpoří Nadace Divoké husy, mediálním partnerem je
Katolický týdeník a záštitu převzal MVDr. Pavel Bělobrádek,
místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL.

EXPOZICE HISTORIE CYKLISTIKY
Expozice historie cyklistiky

Nová pracovní pozice
pro naše klienty
V nově vzniklém projektu Expozice
historie cyklistiky najdou klienti našeho
Domova nové pracovní uplatnění. V pohodlí nové
útulné recepce budou pomáhat s prodejem
vstupenek a upomínkových předmětů. Podílet se také
budou na obsluze zvukových kulis a při půjčování
společenských her s cyklistickou tématikou.
Expozice bude otevřena v sezóně
duben – září, út – ne, 9:30 – 17:00
Expozici jsme slavnostně otevřeli 10. června. Za doprovodu živé hudby a účastníků v dobových kostýmech
jsme tak oslavili 200 let od vynálezu jízdního kola.
Díky vstupnému budou podpořeny nově vzniklé pracovní pozice našich klientů.

Slavnostní otevření: 10. 6. 2017
(k výročí 200 let od vynálezu jízdního kola)
Sýpka sloužila po staletí jako sklad obilí, ať už jezuitům, nebo
později v dobách raabizace rakouskému vojsku. Bouřlivá historie 20. století
však způsobila, že špýchar začal postupně chátrat. Vše se změnilo až v roce
2011, kdy sýpku kupuje Oblastní charita Červený Kostelec, opět ji připojuje
k Baroknímu areálu Žireč (sídlo Domova sv. Josefa) a začíná pracovat na
záchraně její kulturní hodnoty. Nyní můžete v barokním interiéru sýpky
shlédnout ve 3 podlažích celou historii cyklistiky s exponáty, které zapůjčil
významný český sběratel, Ing. Jiří Uhlíř. Z jeho rozsáhlé sbírky se můžete
těšit na nejstarší velocipedy, závodní kola z 20. století, i slavná kola známá
z filmů posledních let. K vidění jsou i rozmanité cyklo-doplňky, náhradní
součástky, trofeje, dobové fotografie a tiskoviny. Tato výjimečná sbírka je
navíc obohacena o expozici zdravotních pomůcek pro léčbu roztroušené
sklerózy, což je vůbec první výstava svého druhu v České republice.
Připravujeme nové webové stránky www.barokniarealzirec.cz

Pošli jednorázovou DMS a pomoz
nemocným v Domově sv. Josefa v Žirči

Pošli dlouhodobou DMS a pomoz
nemocným v Domově sv. Josefa v Žirči

DMS DOMOVJOSEF 30
DMS DOMOVJOSEF 60
DMS DOMOVJOSEF 90
na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč
Domov sv. Josefa
obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

DMS TRV DOMOVJOSEF 30
DMS TRV DOMOVJOSEF 60
DMS TRV DOMOVJOSEF 90

na telefonní číslo 87 777

Děkujeme
za Vaši podporu!
Více informací
www.darcovskasms.cz

Cena DMS ve výši 30, 60 nebo 90 Kč
Děkujeme
je odečítaná automaticky každý za Vaši podporu!
měsíc až do zrušení příkazu.
Více informací
Domov obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. www.darcovskasms.cz

Vážení čtenáři, pokud chcete zasílat bulletin elektronicky, rádi Vám vyhovíme. Stačí jen zaslat Vaši mailovou adresu.
Na provoz a rozvoj Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB: 78-8832560277/0100 v. s. 7235

Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04, Dvůr Králové nad Labem

www.
domovsvatehojosefa.
cz

fundraising a public relations, Domov sv. Josefa:

Jitka Holcová, tel.: 491 610 603, e-mail: holcova@dsj-zirec.cz
Michaela Hospodková, tel.: 491 610 604, e-mail: hospodkova@dsj-zirec.cz
Ing. Jan Staněk, tel.: 491 610 606, e-mail: stanek@dsj-zirec.cz
Bc. Michal Klemm, tel.: 491 610 608, e-mail: klemm@dsj-zirec.cz
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