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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

Citát: „Vydat se nevyšlapanou cestou může být velký nerozum, ale také velká odvaha.“

Vážení přátelé,
předkládáme vám letošní první informační bulletin Hospice Anežky České a Mobilního
hospice Anežky České. Přinášíme některé informace o hospicové péči, ocenění našich
dobrovolníků, proběhlých beneficích a také pozvání na akce nové.
Společně s vámi si znovu uvědomujeme, jak velkým darem je pro nás svoboda, která nám
v uplynulých letech umožnila přiblížit způsob péče skutečným potřebám těžce nemocných
a umírajících. Cesta ke změně sice vedla a stále vede přes mnohé problémy, ale již dnes
jednoznačně víme, že usilovat o ni stálo za to. Naše vděčnost v tomto smyslu patří mnohým
z vás, kteří rozumíte potřebám nemocných často ze zkušenosti vlastní nebo někoho
blízkého, a kteří nás ve službě velmi obětavě i dlouhodobě podporujete. Proto jsme se
rozhodli, že tento bulletin věnujeme z vděčnosti především vám. Rádi bychom vyzvedli
pomoc vás všech jmenovitě, ale to v tomto rozsahu není možné. Proto uvádíme alespoň
nejvýznamnější dárce, kteří hospicovou péči podporují. Cítíme, že vděčnost je důležitou
součástí naší společné služby. Přestože zatím nemáme vše, co bychom potřebovali, denně
děkujeme za každou byť drobnou pomoc. Vděčnost patří také Tomu, který nás i přes naše
chyby, omezení a nedostatky vyzývá na cestu za sebou a nabízí nám a otevírá cesty a obzory,
které by nám na mysl ani nepřišly.
V nejbližší době nás v provozu hospice čeká malování suterénu a hospicové kuchyně, dále
zateplení pokojů v prvním patře a generální oprava světlíku nad schodištěm, který již náležitě netěsní.
Vážení přátelé, děkujeme, že mnozí z vás nám pomohli zvládnout těžkou finanční situaci
v počátku roku, než jsme obdrželi část dotací. Situace nadále zůstává vážná, nejen proto, že
se průběžně snižuje výše dotace, ale také proto, že mnozí dárci nemají již možnost nadále
pomáhat. Proto prosíme vás, kteří můžete a chcete pomoci, abyste i nadále podporovali
provoz a rozvoj služeb pro naše nemocné.
S upřímným poděkováním

P. Vojtěch Kodet

Šíření světla
Dej pozor, aby to světlo, které jsi obdržel,
nebylo ničím zastíněno.
Budeš-li naplněn vnitřním světlem
a nebude-li v tobě žádného tmavého koutu,
pak celý tvůj život bude svítit
jako bys stál v plné záři lampy.
(Slovo na cestu)

Večerní zamyšlení
Copak jsi dělal celý den?
Koho Tvá ruka hřála?
Proč svět zůstal nezměněn
tam, kde Tvá noha stála?
Máš ruce dvě a obě zdravé
Koho jsi pohladil jimi?
I úsměv máš a oči tmavé,
koho jsi zaplašil stíny?
Už večer je a zdá se Ti,
že tma je kolem Tebe.
Komu jsi dnes zde na zemi
ukázal kousek nebe?
Václav Holen

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel
Podpořit Hospic Anežky České můžete odesláním SMS:
jednorázově ve tvaru:

DMS HOSPICCK na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:

DMS ROK HOSPICCK na číslo 87777
Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč. Při roční podpoře
Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.
www.darcovskasms.cz

Děkujeme Vám!

DÁRCOVSKÁ DMS
Vážení dárci, v roce 2011, respektive do 18. září 2011, kdy bylo uzavřeno
tříleté období veřejné sbírky, obdržel Hospic Anežky České 2646 DMS
v hodnotě 71 442 Kč. Částka byla použita na krytí nákladů na některé léky
a zdravotnický materiál. Po schváleném vyúčtování je od 19. ledna 2012
opět DMS v provozu.
Pomozte, prosím, hospici posláním DMS, které je ze všech způsobů
nejrychlejší a nejjednodušší. Dary pro Hospic Anežky České můžete též
posílat prostřednictvím běžného účtu u KB: 8282670227/0100, var.
symbol 5637.
Za ochotnou pomoc vám velmi děkujeme!

Dobrovolní pracovníci v Hospici Anežky České
získali cenu Ď za Královéhradecký kraj
Jsou lidé, kteří pomáhají ostatním, aniž by za
to očekávali jakoukoliv odměnu. Když se jich
zeptáte, proč to dělají, tak odpoví: „My už
jsme tak prostě zvyklí.“ Nádhera, krása,
lidskost! Manželé Šislerovi z Červeného
Kostelce patří k takovým lidem, děkujeme.
A proto není divu, že 5. dubna ve vědecké
knihovně v Hradci Králové obdrželi cenu Ď za
Královéhradecký kraj. Cena se uděluje za kulturní a charitativní činnost, v tomto případě

Slavnostní přípitek po předání ceny Ď

za dobrovolnou práci v Hospici Anežky
České. Manželé tak postupují do celostátního finále v Národním divadle (21. 6. 2012)
v kategorii "Král krajů - GRAND PRIX Ď 2012",
kde celostátní Kolegium vybere ze čtrnácti
vítězů krajských kol jednoho jediného vítěze
této hlavní kategorie. Eva Boudová,
redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové, se s těmito lidmi osobně setkala při
předání ceny:
pokračování na str. 2

Předávání ceny Ď

Rozhovor po předávání pro ČR HK

Předávání ceny Ď

pokračování ze str. 1

Já se teď dívám do živých tváří, vidím v nich
spoustu pochopení a radosti, přestože
pracujete v takovém prostředí. To se člověk
jednoho dne prostě probudí a řekne si, chci
pomáhat nebo to zraje v člověku dlouho?
(Marta Šislerová) To bylo jinak. Před lety
umírala moje sestra zde v hradecké nemocnici. Když jsme viděli, že je konec, tak jsme dali
vědět její dceři do Prahy, ta sedla do auta a
jela jako šílená, aby maminku ještě stihla.
Když se jí to podařilo, tak ji k mamince ani
nepustili, nemohla ji ani za ruku podržet. Řekli
jí: Nechte si maminku ve své paměti takovou,
jaká byla jako zdravá. Mě to moc rozhořčilo.
Když jsme pak zjistili, že se v Červeném
Kostelci bude otevírat hospic, tak jsme se
ihned spojili s paní doktorkou Svatošovou,
která tomu tady velela. Domluvili jsme se, že
budeme chodit k nemocným jako dobrovolníci.

Tříkrálová sbírka leden 2012

V dnešní době je skutečně zvláštní, že
pracujete jako manželský pár. Zajímalo by
mě, jestli vás muž v této věci podpořil?
Nebo jste za jedno jako ta dvojčata?
(Vladimír Šisler) První impulz dala moje žena.
Já jsem ještě v té době pracoval, a tak jsem
musel přibližně rok počkat. Ale pak jsem tam
začal chodit také.
Přece jenom ženy mají k té empatii blíže
a umí se vcítit do druhého, že?
(Marta Šislerová) Bylo fajn, že i Láďa začal
chodit také. V hospici tehdy pobýval bývalý
letec, 43 let. Láďa vyhledal odbornou literaturu o letectví a měli si o čem povídat.
Umíte se nějak od těch silných příběhů,
které s nemocnými prožíváte, profesně
odstřih-nout?
(Marta Šislerová) Je to pro nás obohacující,
ani nám se v našem životě všechny záměry
a touhy nesplnily, jak bychom si bývali přáli.
Jeden z našich adoptivních synů předčasně
zemřel v 38 letech, to bylo těžké. V hospici nás

ale nemocní těch myšlenek zbavují. Říkám si
pak pro sebe: Prosím tě, co blbneš, co si naříkáš, podívej se na trápení nemocných v
hos-pici! Když vidíte třeba 30letou maminku,
kolem tři malé děti, nejmladšímu půl roku!
To je opravdu síla!
Když jdu z hospice a potkám někoho, kdo se
mne zeptá, odkud jdu, tak odpovím, že z hospice. Často se setkávám s reakcí: No to já
bych tedy nemohla nebo nemohl. Ale kdo
nám podá sklenici vody, když sami budeme
ležet?
Když to člověk sám neprožije, tak se ho to
vlastně jakoby netýká. Potom ale, když se
sám v tom procesu ocitá, zjistí, že by také
mohl pomáhat. Co byste doporučili
takovým lidem? Třeba si někdo nyní řekne,
že by to také mohl zkusit?
(Vladimír Šisler) Já bych řekl, ať to zkusí. Ať se
jde podívat do podobného zařízení, aby
viděl, jak tam ti lidé žijí, ať se seznámí s jejich
potřebami. Možná, že by ho to trošku chytlo.

Jako každý rok, i ten letošní, vyrazilo 170 skupinek tří králů do měst a obcí v okolí středisek Oblastní charity Červený Kostelec.
V celostátním měřítku šlo již o dvanáctý ročník této největší dobročinné akce u nás. Její výtěžek je tradičně určen především na pomoc
lidem v nouzi. Ponejvíce v sobotu 7. ledna mohli zazvonit u vašich dveří a zpěvem popřát štěstí a zdraví bájní tři králové. Celkový výnos
sbírky vybraný naší organizací činil 615 197 Kč. Ve střední Evropě je spojen tento svátek s žehnáním domů, při němž se na dveře svěcenou
křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat, Kristus požehnej tomuto domu. Nejvíce mě těší,
že mezi aktivisty sbírky je mládež a děti, a to i ty nejmenší. Mezi nejmladší letos patřila šestinedělní Dominička. Skupinka tří králů procházející
Bohdašínem dokonce u každých dveří zahrála: My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…a s takovým veselým přáním a s koledou přišla do Háčka. Děkujeme dárcům za jejich významnou pomoc a také dobrovolníkům, kteří s ochotou chodili dům od domu.
V jednotlivých městech a obcích vybrali koledníci tyto částky:
Červený Kostelec město - 111 196 Kč, Lhota - 25 491 Kč, Horní Kostelec - 15 290 Kč, Červená Hora - 12 135 Kč, Olešnice - 14 726, Stolín - 8 432
Kč, Slatina a Boušín - 10 425Kč, Maršov u Úpice - 4 827 Kč, Horní Rybníky - 1 082 Kč, Horní Radechová - 5 496 Kč, Bohdašín - 4 812 Kč, Končiny 5 239 Kč, Úpice - 24 519 Kč, Velké Svatoňovice - 17 401Kč, Batňovice - 14 912 Kč, Malé Svatoňovice - 28 586 Kč, Suchovršice - 7 088 Kč, Rtyně
v Pokrkonoší 54 894 Kč, Hostinné a okolí - 110 625 Kč, valuty - 27,56 Kč. V Jaroměři ve městě se vybralo 68.207,- Kč, v kostelech v Jaroměři
a Josefově 10.865,- Kč, v Semonicích 2.769,- ve Velichovkách 9.728,- Kč, v Lítiči 4.212,- Kč, v Hřibojedech 1.194,- Kč, Heřmanicích, Běluni,
Slotově a Brodu 10.013,- Kč, v Rasoškách 9.630,- Kč, ve Vlkově (kasička na prodejně) 1.930,- Kč, v Novém Plese 9.868,- Kč, v Jasenné (kasička
na prodejně) 2.701,- Kč, v Zaloňově- Vestci 3.071,- Kč ,- a v Žirči 3.806,- Kč.

Nejmladší tříkrálová kolednice

Tři králové 2012

Dbáme o spokojenost našich klientů

Předání šeku na polohovací lůžka

I lesos se konají Šikovné ruce pro hospic

INFORMACE Z HOSPICE
Jak obtížné je zajistit nemocnému hospicovou péči?
Často slýcháme, že získat místo v hospici není
snadné. Díky rozšíření hospicové péče v různých krajích se stala hospicová péče více
dostupnou. Pacienti jsou přijímáni z celé
republiky bez ohledu na národnost, vyznání
či sociální postavení a věk. Rozhodujícím
kritériem pro přijetí je stav pacienta,
vyplývající z pokročilosti jeho nemoci.
Přijetí je pak možné vyřešit ve velmi krátké
době. Nejprve je nutné podat Žádost o přijetí, kterou najdete na našich inter-netových
stránkách www.hospic.cz, jistě ji má i Váš
lékař, nemocnice nebo vám ji rádi zašleme
poštou.
Žádost vyplňte s vaším lékařem a zašlete ji
k nám do hospice. Jednou z podmínek přijetí
je také váš Informovaný souhlas (formulář je
součástí žádosti).

Kde získá nemocný nebo jeho rodina
konkrétní informace o možnosti nabízené
péče, na koho se mohou zájemci obrátit?
Informace máme na webových stránkách
www.ochck.cz/Hospic Anežky České/Ambulance/Domácí hospic.
Informace vám také rádi poskytneme telefonicky či e-mailem.
Můžete se obrátit na sociální pracovnici:
e-mail: social.prac@ hospic.cz,
tel.: 491 467 038
nebo přímo na lékaře: tel.: 491 467 035.
Pro ambulantní péči nebo domácí hospicovou péči nás kontaktujte
na tel. čísle: 491 467 032 nebo 724 094 556,
e-mail: valerova@ hospic.cz.
Ambulance je pro objednané pacienty, proto
se, prosím, nejprve objednejte.
Vaše dotazy a náměty vítáme!
Zdeňka Kafková, sociální pracovnice

Nová polohovací lůžka

Nová lůžka v Hospici Anežky České
Na přelomu roku bylo do Hospice Anežky
České pro jeho klienty pořízeno 7 nových
polohovacích lůžek od společnosti Linet spol.
s r. o. Těmito lůžky nahradíme postele, které
se používaly v hospici od počátku jeho
provozu. Nákup se uskutečnil díky podpoře
výrobce společnosti Linet, která na lůžka
poskytla výraznou slevu ve výši 150.000 Kč,
další finanční podporu dále poskytla Nadace
KB, a.s. - Jistota ve výši 205.840 Kč a Nadační
fond Umění doprovázet 100.000 Kč. Všem
třem jmenovaným srdečně děkujeme, bez
jejich přispění by k této potřebné obnově
lůžek nemohlo dojít.
Ing. Martin Fišer

CO JSME S VÁMI PROŽILI
Spirituál Kvintet v Červeném Kostelci!
Ve čtvrtek 12. dubna jsme v Divadle J. K. Tyla prožili příjemný večer
s folkovou hudební skupinou Spirituál kvintet, pod vedením
uměleckého vedoucího Jiřího Tichoty. Slyšeli jsme nejen písničky
známé, ale především nové z připravovaného alba, které vychází
letos na jaře pod názvem "Čerstvý vítr". Spirituál Kvintet oslovil
publikum svým charakteristickým nadšením a přiléhavým slovním
doprovodem i výběrem písniček. Důkazem toho byl bouřlivý potlesk
a vytleskané tři přídavky. Také nová sestava se sametovým altem
zpěvačky Veroniky Součkové a novým kontrabasistou Pavlem
Peroutkou se publiku velmi líbila. Jiří Cerha se pro změnu věnuje nyní
naplno zpěvu a perkuse. Velkou část publika tvořili podporovatelé
Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České - dárci
a dobrovolníci, kteří obdrželi čestná pozvání jako poděkování. Mezi
významnými hosty byla předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje Ing. Václava Domšová, která

Po koncertě Spirituál kvintetu

pronesla veřejné poděkování za kvalitní hospicovou péči poskytovanou v našich zařízeních. V pozdních večerních hodinách se se spokojeným úsměvem lidé rozcházeli a na památku se někteří s interprety
vyfotografovali nebo si zakoupili CD. Za pěkný zážitek všem děkujeme.

Operní představení „Prodaná nevěsta“
pro Hospic Anežky České!
29. dubna, tedy ve chvíli, kdy byl náš informační bulletin již v tisku,
se odehrávalo v Divadle J. K. Tyla unikátní slavnostní představení
komické opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, v původní verzi
z roku 1866 s mluvenými dialogy o dvou dějstvích. Představil ji 120
členný soubor Konzervatoře Pardubice. Režie Karla Štaubertová,
sbormistr a dirigent Tomáš Žídek, hudební příprava Josef Picek.
Konkrétní informace o průběhu najdete na našich webových
stránkách.

Spirituál kvintet na pódiu

Focení po koncertu

Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem

POZVÁNKY
„Šikovné ruce pro hospic 2012 aneb lidé lidem“ již po
sedmé pomohou Hospici Anežky České
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny šikovné děti a dospělé
(včetně klubů seniorů, domovů mládeže, škol, výtvarných kroužků
apod.) do soutěže „Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem 2012“
o nejnápaditější vlastnoruční výrobek. Soutěžní výrobky mohou být
předávány osobně nebo prostřednictvím pošty do 20. září ve středisku Háčko, ulice Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, PSČ
549 41. Z darovaných výrobků bude od 5. 10. do 14. 10. 2012 uspořádána prodejní výstava v prostorách výstavní síně v Červeném
Kostelci. Soutěž vyvrcholí 6. října předáním cen vítězům v rámci
koncertu Hradišťanu v Divadle Beránek v Náchodě. Slavnost bude
součástí oslav Světového dne hospicové a paliativní péče a výtěžek
přispěje těžce nemocným v Hospici Anežky České. Pracovníci charity
se těší na vaši účast.
Průběh soutěže sledujte na stránkách www. hospic.cz.

Dobrovolníci na výletě

Dobrovoníci v Japonské zahradě

po dvou letech P. Eliase Vellu - františkánského kněze z Malty, exorcistu, u nás známého svými knihami a exerciciemi. Jím vedená duchovní
obnova - exercicie se uskuteční v Divadle J. K. Tyla. Mše svaté budou
probíhat ve farním kostele sv. Jakuba. Více informací o připravovaných exerciciích a přihlášku naleznete na http://www.ochck.
cz/jak-se-prihlasit.html. Ještě i nyní trvá nabídka k účasti, můžete se
přihlásit telefonicky na čísle 491 610 300 nebo e-mailem: sekretariat@hospic.cz
Nabízíme též ubytování a možnost účastnit se jen části exercicií.
Částečnou účast na semináři nabízíme v následujících termínech:
neděle 13. 5. 2012 - pondělí 14. 5. 2012 cena: 200,- Kč
úterý
15. 5. 2012 - středa 16. 5. 2012 cena: 250,- Kč
čtvrtek 17. 5. 2012 - pátek 18. 5. 2012 cena: 200,- Kč
Těšíme se na vaši účast.

CO PŘIPRAVUJEME

Benefiční koncert houslového virtuóza Václava Hudečka na 30.
srpen
2012 v Divadle J. K. Tyla. Máme se na co těšit! Sledujte naše
P. Elias Vella po dvou letech opět v Červeném Kostelci
Od 13. do 18. května 2012 budeme moci v Červeném Kostelci uvítat webové stránky www.hospic.cz

KDO NÁM POMÁHÁ - PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili péči o nemocné. Významná je pro nás pomoc všech dárců, jak velkých tak i
drobných, jejichž souhrn darů vytváří významnou pomoc. Velmi si vás všech vážíme. Z důvodu rozsahu bulletinu však uvádíme
jmenovitě alespoň největší firemní a jednotlivé dárce, kteří Hospic Anežky České v roce 2011 ze svých prostředků podpořili.

DESKA CTI NAŠIM NEJVÝZNAMĚJŠÍM DÁRCŮM ZA ROK 2011
* Nadační fond AVAST, Praha 4 - Michle * Nadační fond KB - Jistota, Praha 1 * S.C. Johnson s.r.o., Praha 5 *
Diecézní charita, Hradec Králové * Vošický Rudolf, Lukavec * KAN7 s.r.o., Praha 2, * WEKOSA a.s., Praha 3 *
Vepřek Jiří, Praha 5 * GAPA GROUP a.s., Vamberk * GE Volunteers o.s., Praha 4 - Michle * Nadační fond Umění
doprovázet, Nové Strašecí * Nadace Divoké Husy, Praha - Nové Město * ISOLIT BRAVO s.r.o., Jablonné nad Orlicí *
Foltová Milada, Hradec Králové 2 * AG MAIWALD a.s., Litomyšl * AGRIS s.r.o., Němčičky u Židlochovic * KAMAT
s.r.o., Nové Město nad Metují * Burešová Jarmila, Trutnov * Nadační fond Weil, Gotshal, Praha * ZEMPRASTAV
s.r.o., Miletín - Tetín * Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec * ŠKODA AUTO a.s., závod Kvasiny * Libánský
Václav, Praha 4 * Koblásová Radmila, Rychnov nad Kněžnou * Vojtěchová Jaroslava, Hradec Králové * Horčičkovi
Hana a Ladislav, Nové Město nad Metují - Spy * Poláček Martin, Hradec Králové * Vařeka Vít, Praha 4 * Citibank
Europe plc, organizační složka, Praha 5 - Stodůlky * Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha 1*
Vaníček Miroslav, Praha 10 - Dolní Měcholupy * PRAGON s.r.o., Praha 12 * SCH STAHL TRADE s.r.o., Praha 2 *
METROSTAV a.s., Praha 8 * Laboutka Aleš, Psáry - Dolní Jirčany * BATIST s.r.o., Červený Kostelec * LOGIO s.r.o.,
Praha 6 - Dejvice * Jermanová Radmila, Ústí nad Labem * IVECO Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto * Čtvrtečka
Roman, Náchod * Šnajdrvint Bohumil, Hradec Králové *
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