Informační Bulletin
Hospice Anežky České
Vychází třikrát ročně a informuje své čtenáře
o svých aktivitách a činnosti
Hospic Anežky České je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné
a je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec
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Vážení přátelé a příznivci,
dovolte, abychom vás informovali prostřednictvím bulletinu o hlavních
událostech prvního pololetí letošního roku v Hospici Anežky České. Přinášíme vám
také pozvání na akce, které připravujeme pro druhou část roku. Chceme vyjádřit
velikou vděčnost za to, že jsme neseni dobrou prací a plným nasazením řady
zaměstnanců Oblastní charity Červený Kostelec, podporou dobrovolníků a řadou
z vás, kteří hospic neúnavně podporujete svými prostředky, modlitbami a oběťmi.
Mnohé z toho, co před nás bylo v letošním i minulém roce postaveno, přesahovalo
naše přirozené síly a možnosti. Snažili jsme se ale dělat vše, co bylo třeba a zároveň se
spoléhat na Boží požehnání. Velkou inspirací pro naši práci je dílo Matky Terezy, jejíž
srpnové výročí narození vzpomínáme v článku bulletinu. Nemůžeme, nevzpomenou
patronku našeho hospice sv. Anežku Českou, jejíž 800. výročí narození bylo
podnětem pro vyhlášení roku sv. Anežky České. Připojujeme se k mnoha aktivitám,
které jsou v rámci tohoto významného roku konány.
Vážení přátelé, přejeme vám příjemně strávený konec léta a prosíme, pamatujte
na naše nemocné podle Vašich možností i nadále.

Smiř se s životem
Abys byl trošku šťastný,
měl kousek nebe na zemi,
musíš se smířit s životem, jaký už jednou je.
Musíš uzavřít mír se svou prací,
s lidmi okolo sebe,
s jejich chybami a slabostmi.
Musíš být rád se svou sousedkou,
se svým sousedem.

Musíš uzavřít mír
s hranicemi své peněženky,
se svým obličejem,
který sis nevybral,
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel
se svým bydlením a svým oblečením,
s podmínkami svého života,
Pacientům i jejich blízkým je třeba aktivně naslouchat
i když soused je má mnohem lepší
říká Zdeňka Kafková, sociální pracovnice v Hospici Anežky České
Pracuji s těžce nemocnými pacienty a jejich rodinami, a pokud u nás pacient zemře, (jak si ty myslíš).
Zápis do Knihy živých

s
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Phil Bosmans
tak i s pozůstalými. Těžce nemocný pacient,
kterému ubývají síly a ví nebo někde ve skrytu
duše se mu podbízí myšlenka, že jeho život už
nebude dlouhý, bývá odkázaný na pomoc
druhých. Jeho potřeby jsou jiné, než potřeby
zdravého člověka. Rodina, která s pacientem
prožívala všechny bolesti a naději střídající se
s beznadějí od počátku onemocnění, přichází
často velmi vyčerpaná.
Za svoji jedenáctiletou praxi vím, že je
důležité pacientům a blízkým aktivně naslouchat. Někdy až mezi řádky vysloví svá přání a potřeby,
jindy jim stačí „vypovídat se“. Často s nimi řeším finanční a majetkové problémy, rodinné vztahy,
pomáhám jim v jednání s úřady, s vyřízením sociálních dávek apod. Jsem ráda, když je pacient u nás
spokojený, když se nám povede podpořit rodinu a ujít s nimi kousek jejich bolavé cesty. Pozůstalým
nabízím účast ve svépomocné skupině. Je to forma posezení s možností sdílet s ostatními ve stejné
situaci svůj zármutek, své prožitky apod.
Další formou péče o pozůstalé je pozvání na setkání pozůstalých, tzv. „Zápis do Knihy živých“. Za
zemřelé je v daném období sloužena mše svatá a po ní je pozůstalým nabídnuto přátelské posezení
s občerstvením. Setkání bývají čtyřikrát do roka. S těmito lidmi se ráda setkávám. Vracejí se už
trochu s odstupem k tomu, co prožili po ztrátě svého blízkého.
Vždy mě mile překvapí, když přijedou i ti, kteří nestihli navštívit svého blízkého a chtějí se podívat,
kde prožil své poslední dny.

DMS pro hospic!! POZOR!!
18. 9. 2011 nám končí tříleté období veřejné sbírky. Sbírku vyúčtujeme a následně obnovíme opět DMS zhruba
do měsíce, tedy koncem října.
V mezidobí prosím DMS nezasílejte, ani prostředky na sbírkový účet (78-8943640237/0100).
Náš běžný účet 8282670227/0100 v. s. 5622 je stále otevřen pro přijímání darů. Děkujeme za pochopení.

Rok sv. Anežky České - 800. výročí narození
V březnu 2011 zahájil pražský arcibiskup Dominik Duka OP mší
svatou v kostele sv. Františka z Assisi rok sv. Anežky České, jehož
součástí jsou vědecká konference, koncerty, soutěže a další aktivity.
Oslavy vyvrcholí výstavou o sv. Anežce, která bude v Anežském
klášteře otevřena v pátek 25. listopadu letošního roku. K připomenutí
tohoto výročí se hlásí mnoho aktivit různých institucí jak církevních,
tak necírkevních. První den významného roku byla dopoledne
zahájena výstava školních prací oceněných v rámci celostátní
výtvarné soutěže pořádané ministerstvem školství. Prof. Petr Piťha,
který výstavu spolu s arcibiskupem Dominikem Dukou otevíral, zmínil
kritický tón, který v dětských kresbách
směřoval proti konzumismu a lhostejnosti:
"Zadavatelé měli na mysli 13. století.
Autoři však dali najevo, že Anežčina doba
právě nastává. Dali najevo, že pochopili
symbol a příklad sv. Anežky a drží již klíče
k poctivějšímu životu. Přebírají totiž klíče,
kterými my jsme cinkali ve dnech Anežčina
svatořečení a při zhroucení komunistické
moci, ale nedovedli jsme jimi otevřít
ukázněný, pracovitý, ve střídmosti šťastný
život a pošpinili jsme svobodu svévolí tak, že jí
pomalu nejsme hodni," řekl ve své řeči prof.
Piťha.

způsobu, jakým své poslání realizovala ona.“
Mgr. Ignác Mucha, pastorační středisko

Studenti podporují Hospic Anežky České
Studentské společnosti Pro Radost, o. s. a Singularity, o. s., které byly
založeny při Academia Mercurii v Náchodě, předaly 20. dubna při
slavnostním setkání se zástupcem Oblastní charity Červený Kostelec
výtěžek své činnosti. Setkání se uskutečnilo v prostorách Academie
a při této příležitosti byly představeny jak projekty studentů, tak
činnost Hospice Anežky České. Výtěžek, který bude použit na
provozní náklady Hospice Anežky České, činil 6800 Kč. Srdečně
děkujeme!
Obě studentské společnosti využívají programů neziskové vzdělávací
organizace Junior Achievement, u nás založené Tomášem Baťou,
která je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na
světě. V rámci těchto programů studenti zakládají občanská sdružení,
která realizují různé podnikatelské záměry. Prodejem občerstvení
počínaje, konče pořádáním koncertů apod. Cílem realizace není
pouze praktické seznámení, co obnáší podnikání, ale zaměření na
dobročinné účely.

Mobilnímu hospici Anežky České pomáhá sociální auto

V březnu slavnostně předali zástupci firmy Kompakt, s. r. o.,
Pardubice, Miroslav Káninský a pan Zdeněk Vlček, klíče od osobního
automobilu Renault Kangoo, který slouží pro potřeby Mobilního
hospice Anežky České.
Diecézní teologický institut ve spolupráci s Oblastní charitou
Projekt byl realizován v rámci projektu „Sociální automobil“ firmy
Červený Kostelec se připojuje k připomenutí významného výročí

Studenti podporují Hospic Anežky České

Předání ceny Ď

uspořádáním konference (viz pozvánky), která se bude věnovat Kompakt spol. s r. o. a na zakoupení automobilu se podílelo 52
regionálních firem z Červeného Kostelce a jeho okolí. Doprava
životu a poslání sv. Anežky Přemyslovny.
ošetřujícího personálu za nemocným byla dosud značným
problémem. Proto velmi děkujeme všem firmám, které pomohly
101. výročí narození Matky Terezy
mobilnímu
hospici zajistit potřebné auto.
26. srpna uplynulo 101 let od narození Matky Terezy z Kalkaty.
Výročí je vždy znovu a znovu podnětem k zamyšlení nad jejím
odkazem, jak připomenul Ignác Mucha: „Odkaz Matky Terezy tedy
není jen v její sociální činnosti. Její odkaz tkví v tom, že v síle prožívané
Boží lásky nalezla (až ve svých čtyřiceti letech!) své životní i každodenní poslání a sama sebe. Tím, že svou tvář vystavovala Božímu
láskyplnému pohledu, mohla její tvář tuto lásku zrcadlit. Naším
úkolem proto není být Matkou Terezou v tom smyslu, že bychom
kopírovali její skutky. Naším úkolem je být právě tím, čím máme být
my sami! Následovat Matku Terezu též můžeme v odvaze a ve

Jarní výstava přinesla hospici přes 50 tisíc korun
Více než 1200 návštěvníků ve dnech 18. 3. - 27. 3. 2011 navštívilo
Jarní výstavu pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. V pátek
18. března byla zahájena vernisáží a koncertem lidových písní
Kostelecké cimbálovky pod vedením Mgr. Jiřího Kábrta. K atmosféře
ve znamení folklóru přispěly i vystavené divadelní kulisy ze Slatiny
nad Úpou přes 110 let staré, vybavená sednice starobylým nábytkem
a doplňky.

V průběhu výstavy se návštěvníci mohli seznámit s řemesly našich POZVÁNKY:
předků - tkaním, předením, plstěním, drátkováním, pletením
Benefiční divadelní představení CAVEMAN
pomlázek a malováním kraslic. Vystavované dekorace byly
Divadlo J. K. Tyla v Červeném
vyrobeny zaměstnanci Oblastní charity, obyvateli PečoKostelci, 1. září. 2011 v 19.30 hod
vatelského domu U Jakuba, žáky ZŠ Hořičky a dalšími.
dovolte, abychom Vás srdečně
Zvláštní poděkování patří paní Miroslavě Haškové,
která se na výstavě podílela největším dílem a věnovala její „Obhajoba jeskynního mu
že“ pozvali na divadelní představení
muže“
Caveman, „Obhajoba jeskynního
přípravě mnoho svého času. Výtěžek Jarní výstavy činí přes
muže“, kterou napsal Rob Becker,
50 tisíc Kč a byl použit na provozní náklady Hospice Anežky
představuje humorné přemýšlení
České a Mobilního hospice Anežky České.
o rozdílech mezi muži a ženami
a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají
Finalistkou ceny Ď se stala naše podporovatelka
často nedorozumění. Chcete-li se
Vědecká knihovna v Hradci Králové se stala v květnu
opravdu ze srdce zasmát a dobře
hostitelkou slavnosti vyhlášení finalisty ceny Ď. Tuto cenu
pobavit, nezapomeňte přijít! Výtěvyhlašuje pořadatel projektu Richard Langer a to ve spolužek poslouží Hospici Anežky České
práci se spolupořadatelem, kterým je pro rok 2011
a Mobilnímu hospici Anežky České.
Národní divadlo v Praze. Finalista je vybírán Kolegiem
složeným z představitelů veřejného života a významných
Konference hospicové
osobností kraje.
Cena je udělena mecenášům, morálním vzorům
a paliativní péče
a dobrodincům v ČR a letos probíhá již 11. ročník této
Oblastní charita Červený Kostelec,
záslužné akce. Cílem ocenění je poukázat na dobročinnost lidí, středisko Hospic Anežky České Vás zve na odbornou konferenci
kterým dnešní společnost příliš zelenou nedává. Vybranou konanou při příležitosti dne charity a Světového dne hospicové
finalistkou je Mgr. Věra Porkertová (cenu přebírá její syn), kterou a paliativní péče s názvem Umírání patří k životu. Místo konání:
nominovala Oblastní charita Červený Kostelec za nezištnou a velmi Červený Kostelec, Divadlo J. K. Tyla, 24. 9. 2011, 10.30 hod. Témata
významnou pomoc prvnímu hospici v Červeném Kostelci a Domovu a přednášející: Úvodní slovo: Ing. Miroslav Wajsar, Duchovní rozměr
sv. Josefa v Žirči.
péče o nemocné, Hospic Anežky České. MUDr. Jan Král, Důstojnost
Gratulujeme a srdečně děkujeme!
člověka a lidská etika: Prof. MUDr. Marta Munzarová, Umírání

CAVEMAN

Mobilnímu hospici pomáhá sociální auto

Charitě se podaří úspory energie díky projektům
Od letošního probíhají dva projekty zaměřené na využívání
sluneční energie k ohřevu vody a vytápění. Jedná se o projekt Solární
zdroj tepla v budově Háčka, centru pro volnočasové aktivity dětí
a vzdělávání dospělých a Solární zdroj tepla v Hospici Anežky České
v Červeném Kostelci. Oba projekty jsou financovány převážně
Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Po provedení výběrového
řízení na dodávku technologie ohřevu vody probíhá nyní instalace
slunečních kolektorů na budovy Háčka a Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci.

Umísťování solárních panelů

v domácích podmínkách - ohlédnutí za prvním rokem provozu Domácího hospice Anežky České: MUDr. Jana Svobodová, Iva Valerová,
Interakce mezi lékařem a pacien-tem: Prof. MUDr. Stanislav Filip,
PhD., Péče o rozličné druhy stomií - od tracheostomie až po kolostomie a jejich komplikace: MUDr. Pavel Vedra. Konference je ohodnocena 4 kreditními body ČAS.
Přihlášky přijímá: Mgr. Marcela Frýbová, referent pro vzdělávání, tel.:
491 610 311, 776 791 149; frybova@hospic.cz, cena činí 250 Kč
včetně oběda.

pokračování ze str. 3

Zveme vás k účasti do soutěže
Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem
„Zveme všechny šikovné lidi a děti do soutěže o nejnápaditější
vlastnoruční výrobek,“ říká Michaela Kasnarová, pracovnice Oblastní
charity Červený Kostelec a upřesňuje: „Soutěžní výrobky mohou být
předávány do 20. záři, osobně nebo poštou do střediska Háčko, ulice
Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, PSČ 549 41. Z darovaných výrobků bude uspořádána prodejní výstava v prostorách
výstavní síně v Červeném Kostelci od 7. 10. do 14. 10. 2011. Soutěž
probíhá ve dvou kategoriích: 1. kat. děti a mládež do 15 let, 2. kat.
dospělí od 16 let. Na výrobek, prosím, nezapomeňte nalepit štítek se
jménem, bydlištěm včetně PSČ, případně tel. spojení, kategorii
a prodejní cenu. Kontakt: Michaela Kasnarová, tel.: 491 610 310.

Vernisáž prodejní výstavy
Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem
Zveme vás na slavnostní vernisáž 7. 10. v 17 hodin do výstavní síně
MÚ v Červeném Kostelci, kterou bude moderovat redaktorka
Českého rozhlasu Hradec Králové Romana Pacáková. Hudbou bude
program provázet Kostelecké smyčcové kvarteto.

Konference k 800. výročí narození sv. Anežky České

3. Charitní ples pro Hospic Anežky České
Již v tomto letním slunečně naladěném období dovolených Vás
srdečně zveme na podzimní ples, který se bude konat v sobotu,
5. listopadu v sokolovně v Červeném Kostelci. O příjemnou zábavu se
postará kapela Relax Band pod vedením p. Drejsla. Čeká vás bohatá
tombola, chutné občerstvení.

Slavnost vyhlášení vítězů soutěže
Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem
Zveme vás na vystoupení Václava Faltuse, známého imitátora,
v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci 7. 10. v 19 hodin. Program
obohatí žáci ZUŠ Červený Kostelec. Moderovat bude redaktorka
Českého rozhlasu Hradec Králové Romana Pacáková, která spolu
s Václavem Faltusem předá ceny vítězům soutěže. Akce se bude
konat v předvečer Světového dne hospicové a paliativní péče.
Realizaci soutěže podpořil Fond T- mobile, Nadace Umění pro zdraví
a Krajský úřad Hradec Králové.
nadace
umění
pro
zdraví

Šikovné ruce pro hospic

KRÁLOVÉHRADECKÝ
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Konference „Anežka Česká - světice a služebnice“; 8. říjen 2011 Červený Kostelec
V sobotu 8. října 2011 pořádá Diecézní teologický institut ve spolupráci s Oblastní charitou Červený Kostelec konferenci, která se bude
věnovat životu a poslání sv. Anežky Přemyslovny. Konference je
pořádána u příležitosti 800. výročí narození světice. Konference se
bude konat v Červeném Kostelci v prostorách Divadla J. K. Tyla
(Břetislava Kafky 573) od 9.00 hod, předpokládané ukončení v 16,30
hodin. Je určena široké veřejnosti a jejím cílem je připomenout
postavu Anežky České a poukázat na její poslání v širším
spirituálním, teologickém i kulturně-historickém kontextu. Součástí
konference je též slavnostní odhalení sochy sv. Anežky. Témata
a přednášející: ThLic. David Bouma, Th.D.: Význam svatých pro život
církve, SM Ludmila Pospíšilová OSF: Svatá Anežka a její duchovní
cesta, ThLic. František Petr Burda, Th.D.: Trojice-identita-služba,
ThLic. Prokop Brož, Th.D.: Služba v církvi a ve společnosti, PhDr. Tomáš
Petráček, Ph.D., Th.D.: Svatá Anežka a evangelijní průlom 13. století,
doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.: Svatá Anežka na bankovkách,
mincích a medailích, Slavnostní odhalení a požehnání sochy sv.
Anežky České (centrum Háčko - Manželů Burdychových 245); hlavní
projev: prof. PhDr. Petr Piťha, Csc.
Změna programu vyhrazena!

Kontaktní osoba Oblastní charity Červený Kostelec:
Eva Wagenknechtová, pub. relations, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz
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

