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„Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem
nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.“ Jan Pavel II.

Vážení přátelé Hospice Anežky České,
těší mne, že vám mohu představit jarní bulletin Hospice Anežky České nyní v probíhajícím postním období. V této souvislosti nelze nevzpomenout právě vaši obětavost
a zájem o naše nemocné, za které velmi děkujeme.
Mám velkou radost z vašich četných dopisů. Odpovědi směřované k výzvě
„Poznejme se lépe“, vytváří skutečně pestrou mozaiku vypovídající o vaší silné
motivaci k pomoci. Proto nám dovolte některé uveřejnit nebo alespoň jejich část.
Většinou je to právě osobní setkání s utrpením, které buď právě prožíváte, nebo jste
jím prošli. Za všechny vaše dopisy opravdu srdečně děkujeme.
Společně s vámi jsme v loňském roce doprovázeli v Hospici Anežky České celkem
453 nemocných, z nichž zde 293 zemřelo. Za 17 let hospicem prošlo bez mála šest
a půl tisíce nemocných a navíc zde byla poskytnuta pomoc i jejich příbuzným s vyrovnáním se s těžkým onemocněním blízkého člověka, případně s jeho ztrátou.
Během více jak dvouletého působení uskutečnil mobilní hospic 1 425 výjezdů
k 178 těžce nemocným pacientům. I letos intenzivně usilujeme o kvalitní léčbu
a péči.
Snažíme se, aby případná svízelná sociální situace nemocného nebyla překážkou
pro jeho přijetí do péče. Naše úsilí však ochromují nepříznivé podmínky v poskytování dotací ze strany ministerstva. Zajištění provozních nákladů na hospicovou péči
a další rozvoj poskytovaných služeb je stále obtížnější a to zejména v první části roku,
jak jsme Vás již vícekrát informovali. Proto si vám, našim věrným podporovatelům,
znovu dovolujeme předložit naši situaci a prosíme vás, pokud máte možnost, abyste
pomohli hospici finančním darem.
Za vaše pochopení předem děkujeme a přejeme Vám hodně zdraví
a radosti. Kéž prožijete pokoj a požehnání v duchu nadcházejících
velikonočních svátků.
„Velikonočním poselstvím
je především to,
že kříž a hrob
nemají poslední slovo.“
P. Jan Pacner

Pane
Je možné tě ukřižovat,
je možné tě pochovat,
všechno je možné s tebou
učinit.
Jenom to jedno
možné není.
Zabránit ti,
abys znovu přišel
a znovu řekl:
Pojď za mnou.
A já mám strach,
abych tě nepřehlédl,
protože se tak rád dívám
na sebe.
Abych tě nepřeslechl,
protože tak rád
poslouchám sebe.
Pomoz mi Ukřižovaný,
Pochovaný
a přece Přicházející živý.
Milan Matyáš

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
www.darcovskasms.cz

Děkujeme Vám!

Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč.
Při roční podpoře Vám bude automaticky
odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

Z obsahu bulletinu: Informace o průběhu Tříkrálové sbírky v našem regionu, jak jsme
prožili únorový Světový den nemocných a masopust. Přinášíme citace z Vašich milých
dopisů a také pozvání na benefiční koncerty pro hospic, které chystáme v první polovině roku. Nepřehlédněte, prosím, že opět vyhlašujeme tradiční soutěž “Šikovné ruce
pro hospic 2013 aneb lidé lidem”.

Pan Čestmír Čermák předává vyřezané Betlémy

POZNEJME SE LÉPE
Co Vás motivuje k dávání ?
Z Vašich dopisů.
„Potřeby těch, kteří jsou osamocení, nemocní,
nemohoucí…“
...celý život jsem pracovala jako zdravotní sestra, posledních 14 let, před odchodem do důchodu, jako sestra
v domově důchodců. Jistě mi uvěříte, že vím, co péče
o staré a nemocné lidi obnáší. Je nesrovnatelná péče
o seniory před 30ti lety, kdy jsem v ústavu pracovala,
s dnešní dobou. Náš domov byl, jako ostatně mnoho
jiných, umístěn v zámku. Na pokojích 8 až 11 pacientů,
mechanizace a pomůcky žádné, budova bez výtahu.
Dokud pracovaly v ústavu řádové sestry, byl tam
i kněz a o duchovní potřeby klientů bylo vzorně postaráno. Bohužel, sestry i kněz byli „odejiti“ a zůstal jenom
civilní personál. Kněz docházel jen zřídka, věřící sestry
jsme zůstaly tři. Mladým a nevěřícím sestrám byly
duchovní potřeby seniorů lhostejné. Péče se odlidštila.
Nyní je ústav moderně vybaven, ale na komunikaci s lidmi není čas.
Ke vzpomínkám na léta dávno minulá mne provokuje
i současná adventní doba. Pro mne osobně byl Štědrý
den v ústavu veliké trauma. Proplakala jsem celý den
a řádová sestra Marie mi to vytýkala, „máte se radovat“.
Nemohla jsem. Když jsem viděla slzy, bolesta smutek
stařečků z osamění na slavnostním shromáždění, kde jim

soudruh vedoucí kázal o vymoženostech socialismu,
bylo to pro mne kruté.
Řádové sestry zavedly několik krásných štědrovečerních zvyků, které se dodržovaly, i když odešly. Bolest
Štědrého dne jsem vyřešila také. Požádala jsem vrchní
sestru, aby mi dávala na Štědrý večer noční službu.
A vaše otázka, co mne motivuje pomáhat? Odpovím
stručně. Potřeba. Potřeba těch, kteří jsou osamocení,
nemocní, nemohoucí. Neptám se sama sebe, kdo je můj
bližní. Prostě je potřeba pomáhat. Bohužel, nezvládám
pomáhat tak, jak bych si přála. Těch potřebných je
mnoho. Ale „i malý vítr žene loď“…
Jiřina

Přátelství mezi ošetřujícím personálem a doprovázejícími

Tříkrálová sbírka podpořila hospicovou péči a střediska Charity
Už po dvanácté vyšly do ulic našeho
města a okolních vesnic skupinky tří
(i více) králů, aby potěšily obyvatele
koledou a vybraly do pokladniček
dary pro Oblastní charitu v Červeném Kostelci. Sbírky se zúčastnilo 59
skupinek. Po koledování se všichni
koledníci sešli v Háčku, kde odevzdali
peníze a občerstvili se gulášem a sladkou odměnou.
Celkem se v Červeném Kostelci
a okolí (Olešnice, Červená Hora, Stolín, Slatina, Boušín, Bohdašín, Horní
Rybníky a Zábrodí, Maršov u Úpice,
Horní Radechová) vybralo 236 702
Kč. Dále se pro Oblastní charitu
koledovalo v Úpici, Rtyni v Podkrkonoší, Batňovicích, Malých a Velkých
Svatoňovicích a v Suchovršicích, kde
se celkem vybralo 144 623 Kč a v Jaroměři a okolních vesnicích 125 888 Kč.
Koledníci chodili také v Hostinném
a okolí, kde pod Oblastní charitu
Červený Kostelec spadá místní pečovatelská služba.

Zde se vykoledovalo 89 503 Kč.
Celkem na všech výše jmenovaných
místech se vybralo krásných 597 108
Kč. Na průběh Tříkrálové sbírky jsme
se zeptali paní Marcely Frýbové a
paní Jitky Holcové z Oblastní charity
Červený Kostelec:

technického vybavení a nákup
zdravotnického materiálu pro Hospic Anežky České a ambulanci paliativní péče, na materiální a zdravotnické vybavení Mobilního hospice
Anežky České, na obnovu a údržbu
domu s pečovatelskou službou, na
dovybavení mateřského centra a nákup výtvarných potřeb pro děti.
Výnos z Jaroměře a okolí bude
použit pro Domov sv. Josefa, který
plánuje prostředky získanéz letošní
sbírky věnovat na nový výtah pro
klienty v sociálním oddělení.

Co se milého při sbírce přihodilo:
Koledníci v ulici 5. května byli mile
překvapeni, když na klice jednoho
domu, jehož obyvatelé zřejmě museli
odejet, našli obálku, ve které byl
příspěvek na sbírku 100 korun, přání
a prosba o nápis K+M+B 2013 na
Co se podařilo s Tříkrálovou sbírkou
dveře.
z roku 2012?
Jak budou získané peníze využity?
Peníze ze sbírky 2012 byly použity
Z vykoledovaných peněz obdržela v Hospici Anežky České na vylepšení
naše charita 65%, zbývajících 35% prostředí v budově hospice a v popoužije Charita Česká republika pro kojích pro pacienty. Byla obnovena
celostátní projekty, přibližně 10% je podlahová krytina na chodbách
určeno pro humanitární pomoc a schodišti, bylo pořízeno těsnění do
v zahraničí. Oblastní charita Červený oken v pokojích pacientů, pro
Kostelec použije sbírku na obnovu personál byly zakoupeny ochranné

pracovní oděvy a pracovní obuv. Ze
sbírky se částečně (téměř 109 tisíci)
přispělo na zakoupení dvou automobilů pro terénní pracovníky pečovatelské služby a mobilního hospice.
Maminky a děti v mateřském centru
se mohou těšit z nových hraček a z
nového vybavení (přebalovací pult,
věšáčky a lavička s botníkem). Domov
sv. Josefa v Žirči použil peníze ze sbírky k nákupu automobilu na přepravu
vozíčkářů.

si myslí, že pomoc nebudou nikdy
potřebovat, až po opravdu vstřícné,
kteří chtějí, aby jim bylo požehnání
napsáno na dveře, že jsme tam i letos
byli, do pokladničky dají obnos,
dětem přidají nějaký pamlsek nebo
ovoce a ještě poděkují a hlavně –
přidají úsměv. Těch druhých je víc a to
je dobrá zpráva!
Toto setkání sousedů na chodbě
paneláku při zpěvu tří králů vnímám
jako cosi svátečního a stmelujícího,
kdy sbírka samotná není prioritou.
Jak vnímají sbírku lidé?
I z postřehů koledníků vím, že v JaroLidé jsou různí…. Počínaje lidmi, kteří měři na náměstí se najdou vstřícní

obchodníci, jinde zas nelení a vyrobí
krásné kostýmy pro krále, při sbírce
zazpívají, prostě postřehy vesměs
kladné a milé.
Co byste chtěli lidem, kteří přispěli
a kteří chodili dům od domu, vyřídit?
Všem dárcům děkujeme za jejich
štědrost a přejeme si, aby prožívali
radost z dobra, které naším nemocným a potřebným prokázali.
V neposlední řadě děkujeme všem
vedoucím skupinek i dětem za jejich
obětavost a věnovaný čas.
DĚKUJEME !

výtěžek koncertu podpoří péči o těžce nemocné v Hospici
Anežky České a Mobilním hospici Anežky České, nebudou se „Cesty naděje“ dotýkat nemoci, ale pokusí se posíSoutěž „Šikovné ruce pro hospic 2013
lit vědomí, že nikdy není nic ztraceného. Vždy ještě zbývá
aneb lidé lidem“
naděje a její sestry: víra
Srdečně zveme šikovné děti a dospělé do
a láska a to ať už nás
charitativní soutěže, jejíž výtěžek podpoří
potká jakékoliv trápení
péči v našem hospici. Soutěžíme opět
nebo zákeřná nemoc.
o nejnápaditější vlastnoruční výrobek ať
Těšíme se na vás!
uměleckého nebo praktického charakVstupenky si můžete zateru a to ve dvou kategoriích: děti do 15
koupit od 1. března 2013
let a dospělí. Odborná komise vybere
v předprodeji v Informačz každé kategorie dva výherce a miláčka
ním centru CASUR, s. r. o.
poroty. V říjnu, ke Světovému dni hospiČervený Kostelec, 5. květcové a paliativní péče, bude z doručena 603, 549 41 Červený
ných výrobků uspořádána prodejní výstaKostelec, telefon: 498 100
va ve výstavní síni v Červeném Kostelci.
Prof. Štěpán Rak a Alfréd Strejček
657.
Výrobek do soutěže, prosím, pošlete
opatřen štítkem se jménem, kategorií a kontaktem
(adresou, nejlépe e-mailem a telefonem), abychom vás Benefiční koncert violoncellového
mohli včas pozvat na vernisáž a oznámit vám výsledky kvarteta Prague Cello Quartet
komise. Balíček s označením názvu soutěže můžete Kdy? 26. května 2013 v 19 hod.
předávat do pondělí 23. září 2012 buď osobně nebo Kde? V Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci
prostřednictvím pošty na adresu: Oblastní charita Prague Cello Quartet je originální violoncellové kvarteto
Červený Kostelec, ulice Manželů Burdychových 245, představené Petrem Špačkem, Janem Zvěřinou, Janem
PSČ 549 41 Červený Kostelec. Již nyní se těšíme na Zemenem a Ivanem Vokáčem. Produkce skladeb různých
vernisáž výstavy a slavnostní koncert v Divadle J. Čížka žánrů ve vlastní úpravě spojená s hojnou dávkou
(v Beránku) v Náchodě, kde budou výherci oceněni. nenapodobitelného humoru vytváří nevšední atmosféru,
Všechny soutěžící uveřejníme na adrese www.hospic.cz, která v tomto spojení nemá na českém hudebním trhu
kde můžete sledovat průběh celé akce. Bude i letos konkurenci. Přijďte si tyto profesionální violoncellisty
výstava pestrá? Věříme, že ano a děkujeme za ochotu z Akademie múzických umění a showmany v jednom,
poslechnout a současně pomoci nemocným v Hospici
podpořit naše nemocné.
Anežky České. Uslyšíte hudbu z filmů, muzikálů, od
populárních osobností, ale i od proslulých komponistů
Benefiční recitál prof. Štěpána Raka
historie,
počínaje Montiho Čardáše přes Gerschwina
a Alfréda Strejčka
a Beatles po Mission Impossible. Těšíme se na společný
Kdy? 4. dubna 2013 v 19 hod.
zážitek s vámi! Vstupenky si můžete zakoupit od 1. dubna
Kde? V kostele sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci
2013
v předprodeji v informačním centru CASUR, s. r. o.
Vážení přátelé, dovolte, abychom vás pozvali na recitál
kytarového virtuóza prof. Štěpána Raka a herce a recitá- Červený Kostelec, 5. května 603, 549 41 Červený Kostelec,
tora Alfréda Strejčka s názvem „Cesty naděje“. Přestože telefon: 498 100 657.

POZVÁNKY:

11. ÚNORA JSME SI PŘIPOMNĚLI
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

MASOPUSTNÍ PRŮVOD ZAVÍTAL
I DO HOSPICE

Světový den nemocných je výzva pro nás zdravé,
abychom se stávali stále vnímavější k potřebám
nemocných. Zamyšlení nad tímto tématem může být
povzbuzením jak pro pečující, nemocné, ale i pro nás
samé, kterých se toto téma zdánlivě netýká. Těší nás, že
tento den proběhla návštěva královéhradeckého bisku-

V úterý odpoledne prošel zasněženým městem masopustní průvod. Rej dětí, oblečených do nejrůznějších
masek od piráta přes medvědy až po mobilní telefon,
pobavil rodiče účinkujících, kolemjdoucí, kteří se u průvodu často zastavovali, ale také klienty Hospice Anežky České, kde průvod končil.
Masopustní průvod, organizovaný zástupci Základní umělecké školy v Červeném
Kostelci, letos čekala komplikace – husté
sněžení a závěje. Malým i větším účinkujícím oblečeným do pestrých, ale většinou
pořádně teplých masek, však nastalá
situace nijak nepřekážela, spíše naopak,
řada dětí si ji vyloženě užívala. Průvod se
tak po krátké generálce před sokolovnou
mohl vydat za veselého halasu do města.
První zastávku průvod naplánoval před
školní jídelnou, dále zahrál a zazpíval vedení města pod radnicí, následovala cesta na
parkoviště před Penny market a poslední
zastavení již notně zkřehlý houf dětí
uskutečnil v Hospici Anežky České, kde
potěšil místní klienty. Na každé ze zastávek
jsme si mohli vyslechnout veselé říkačky a lidové písně
a malí účinkující nám předvedli také něco ze svých tanečních schopností. Za to všechno a také za výdrž dostaly
všechny masky sladkou odměnu. Za své výkony si malí
zpěváci a tanečníci zaslouží, stejně jako organizátoři akce,
velké poděkování. Nelze však opomenout ani na poděkování řidičům, kteří se chovali ve velmi obtížných
podmínkách více než ohleduplně.
Tomáš Kábrt, Město Č. K.

pa Jana Vokála v několika odděleních hradecké fakultní
nemocnice, kde se setkal s pacienty i lékaři v onkologickém pavilonu a kde sloužil mši svatou. “V odpoledních hodinách se biskup a generální vikář hradecké
diecéze Josef Socha zúčastnili diskuse se zaměstnanci
nemocnice v čele s ředitelem Romanem Prymulou,"
řekl nám Mgr. Petr Suchomel, biskupský sekretář a dále
uvedl: „Hostem byl Jaromír Matějek z Ústavu etiky
3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, hlavním
tématem debaty byla eticky sporná otázka rozhodování
za pacienta v situaci, kdy za sebe nemůže rozhodovat
sám.“

Masopustní průvod v hospici

„Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám,
kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.“

Děti při doprovodných programech

Bible

Tříkrálová sbírka v Červeném Kostelci
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