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Vážení přátelé Hospice Anežky České,
nejprve mi dovolte vyjádřit vděčnost za Vaši neutuchající podporu kvalitní hospicové
péče. Velmi si vážím toho, že vnímáte potřebnost této služby, ať už ze své vlastní
zkušenosti, nebo ze zkušeností někoho blízkého. Její zajištění je pro nás velkým
úkolem, kterého by nebylo možné dosáhnout bez vynikajícího pracovního kolektivu, bez
vaší přízně a bez Boží lásky a dobroty. To vše nám pomáhá při překonávání mnohých
překážek, které v souvislosti s rozvojem a poskytováním paliativní péče vyvstávají.
Přinášíme Vám alespoň některé informace související s naší službou nemocným včetně
výsledků akcí, které jsme ve prospěch hospicové péče uskutečnili. Děkujeme, že jste se
na jejich realizaci mnozí z Vás podíleli. V následujícím roce chceme budovat zázemí
mobilního hospice a ambulance paliativní péče se stacionářem léčby bolesti v
Červeném Kostelci. Do obálky proto vkládáme leták s podrobnými informacemi. Je to
pro nás důležitý úkol, proto na něj speciálně upozorňujeme.
V závěru bych Vám ještě jednou rád poděkoval za předchozí podporu provozu a
rozvoje všech forem hospicové péče. Je-li to možné, prosím Vás o další podporu
tohoto díla. Přeji Vám pokojné a požehnané Vánoce, ať každý den nového roku 2020
prožíváte s vírou, nadějí a láskou.
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

NOVÉ AUTO PRO MOBILNÍ HOSPIC
Výrazná bílá auta Mobilního hospice Anežky České nově doplní i vůz sytě červené
barvy. Pro mobilní hospic představuje auto klíčový nástroj pro práci členů zdravotního
týmu, který poskytuje paliativní péči v domácnostech těžce nemocných a umírajících –
zdravotní sestry mobilního hospice denně najezdí až 200 kilometrů za pacienty
v celém Náchodsku a části Trutnovska. Nákup vozidla se od vyslovení tohoto záměru
podařil za necelý rok, za což vděčíme darům mnoha ﬁrem a jednotlivců. Svůj podíl má
např. každý účastník našeho charitního plesu z minulého roku, na nový vůz přispěli
i účastníci golfového klubu „Na
vrších“ Librantice. Podpora činnosti mobilního hospice přichází
mnohdy z nečekaných míst –
příkladem je srpnová narozeninová párty třinácti padesátníků, kteří
během oslavy namísto přijímání
dárků pro sebe uspořádali sbírku
pro mobilní hospic. Polep vozu
sponzorsky zajistí manželé Kůrkovi z Prahy. Všem dárcům srdečně
děkujeme a celému týmu mobilního hospice přejeme klidnou jízdu
za svými pacienty a co nejméně
rizikových situací na vozovce.

BĚH PRO HOSPIC
V sobotu 21. září se v Červeném Kostelci
odehrál již šestý ročník sportovní akce Běh
pro hospic. Běžecké tratě pro běžce takřka
všech věkových kategorií byly připraveny
v rozmezí od 150 metrů až po hlavní závod na
10 kilometrů, který byl zároveň bodován
v běžeckém seriálu Primátor Cup. Za obzvlášť
vydařeného počasí zdolalo letos připravené
tratě celkem 588 běžců, přičemž hromadného startu hlavního závodu se zúčastnilo
více než 350 sportovců! Hostem a tváří
letošního Běhu se stal spisovatel a publicista
Michal Viewegh, který dříve sportoval, běhal
půlmaratony a zúčastnil se i Pražského
maratonu. V sobotu běžcům startoval jednotlivé závody a po doběhu dekoroval sportovce
na stupních vítězů – z nich zmiňme alespoň
obsazení prvních míst hlavního závodu, tratě
na 10 km. V kategorii mužů doběhl nejrychleji
Dominik Sádlo, v kategorii žen vybojovala
první pozici opět Táňa Metelková.
Vítězům gratulujeme a všem sportovcům
přejeme pevné zdraví a úspěchy nejen ve
sportovním, ale i v osobním životě. Každý
účastník svou registrací přispěl na budování
nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky
České. Díky hojné účasti, podpoře ﬁrem a
města Červený Kostelec se letos na tento
účel vybrala částka 120 000 Kč. Děkujeme a
těšíme se na další ročník.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SLAVÍ 20 LET
Je tomu již 20 let, kdy první skupinky tří králů vyrazily po obcích a městech v České
republice s přáním do nového roku a žádostí o příspěvek pro potřebné. K dnešnímu dni
se jedná o největší dobrovolnickou akci u nás, čítající v řádech desítek tisíc
dobrovolníků, kteří každoročně v průběhu prvních dvou lednových týdnů navštěvují
domácnosti. Tato dnes již
takřka tradice by nikdy
nemohla vzniknout bez
ochoty
lidí
přijmout
koledníky u svého prahu.
Děkujeme proto všem za
vytrvalou
podporu
a
otevřenost při podpoře
charitního díla.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HOSPICI ANEŽKY ČESKÉ
12. listopadu otevřel Hospic Anežky České své dveře návštěvníkům a zájemcům
o jeho činnost. Ta byla příchozím přibližována především formou komentovaných
prohlídek, které ochotní pracovníci hospice prováděli po celý den. Během nich se
návštěvníci nejen seznámili s prostory hospice a s vybavením pokojů, ale i se
základními informacemi týkajícími se poskytované péče, a to nejen v rámci
lůžkového zařízení, ale i formou domácího ošetřování, které zajišťuje Mobilní
hospic Anežky České. Kromě prohlídek byla i možnost seznámit se s tematickou
literaturou, na kterou se zaměřuje především nakladatelství Cesta domů a které vydává publikace pro pozůstalé, nemocné, doprovázející, ale
i pro děti. K odpočinku sloužila čajovna a občerstvit se
byla možnost i u stánku s bylinnými produkty sociálního
podniku Pro-Charitu s.r.o. Sociální podnik zde představil
i další ze svých činností – prodejnu a výdejnu zdravotních
a kompenzačních pomůcek MEDESA care a ChariTex.
V průběhu dne si takto hospic prohlédlo 150 návštěvníků
z řad studentů a laické i odborné veřejnosti. Věříme, že
den otevřených dveří byl pro všechny obohacující –
smyslem hospicové péče již od jejího počátku byla nejen
léčba fyzických potíží, ale i informovanost, otevřenost a
opora pacienta i jeho blízkých v těžkých chvílích.
Pro ty, kteří den otevřených dveří nevyužili, ale přesto by
se chtěli do hospice podívat, podotýkáme, že prohlídka
hospice je možná kdykoliv po domluvě a to pro
skupiny i jednotlivce. Nebojte se proto přijít
podívat, rádi vás uvidíme a provedeme.

HLEDÁME NOVÉ DÁRCE
Vážení přátelé, znáte ve svém okolí někoho, komu není lhostejný osud lidí těžce
nemocných či umírajících? Někoho, kdo by mohl podporovat služby poskytované
lůžkovým nebo mobilním hospicem? Pokud budete mít možnost, předejte mu,
prosím, tuto výzvu k podpoře naší organizace a služeb, které poskytujeme
potřebným. S lidmi s otevřeným srdcem máme naději na další úspěšný rozvoj a
naplnění našich plánů péče o tyto nemocné. Děkujeme za Vaši podporu.
Bankovní spojení 8282670227/0100 je společné pro všechna naše střediska.
V případě uvedení variabilního symbolu 5784 bude dar využit přednostně pro rozvoj
středisek hospice a Mobilního hospice Anežky České.
"Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody."
- Albert Einstein

CHARITNÍ PLES
Již pojedenácté se v sobotu 9. listopadu konal v sokolovně v Červeném Kostelci
charitní ples. Letošní výzdoba se tentokrát nesla v duchu benátského karnevalu.
Navodit tematickou atmosféru velmi pomohl Spolek panstva na tvrzi Žíželeves, jehož
členové, oděni do dobových barokních kostýmů, již při příchodu vítali hosty ve foyer
sokolovny. Témuž spolku vděčíme i za skvělé předtančení, které si vysloužilo bouřlivý
potlesk. Moderování večera se ujala herečka Simona Babčáková a skupina Relax Band
provázela hudbou účastníky plesu až do jeho závěru.
I letos nás velmi potěšil zájem o v pořadí jedenáctý
charitní ples. Všem hostům patří poděkování nejen za
vysokou účast, ale i za poklidný průběh a slavnostní
náladu, která je odměnou nejen pořadatelům, ale jistě
i zúčastněným.
Akce podobného rozsahu se ale také neobejde bez
obětavé práce a nasazení dobrovolníků. Na tomto
místě bychom rádi poděkovali všem, bez kterých by
se ples nepodařilo realizovat. Za výzdobu patří dík
především pracovnicím Charitní pečovatelské služby
Červený Kostelec, ale také manželům Lindě a
Jakubovi Kůrkovým z Prahy. Velké poděkování patří
také všem dobrovolníkům, kteří se po celý večer
starali o průběh plesu a zajistili obsluhu,
šatnu i tombolu. A v neposlední řadě
děkujeme i hudebníkům, moderátorce,
Spolku panstva a také poslancům Pavlu
Bělobrádkovi a Tomáši Zdechovskému
za věnování hlavních cen do tomboly.
Výtěžek z charitního plesu činí
182 000 Kč a bude věnován na
budování nového zázemí pro Mobilní
hospic Anežky České v Červeném
Kostelci, které bude zahájeno v příštím
roce.
Hospic je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné a je střediskem Oblastní charity Červený
Kostelec. Více informací naleznete na stránkách:

www.hospic.cz
Hospic Anežky České pomáhá těžce nemocným,
podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!
Jednorázově ve tvaru:

DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30
Pomocí trvalé DMS:

Hospic Anežky České obdrží
jednorázově či měsíčně
89, 59, 29 Kč

DMS TRV HOSPICCK 90
DMS TRV HOSPICCK 60
DMS TRV HOSPICCK 30

na číslo 87 777

Více informací včetně postupu na zrušení
trvalé DMS najdete na: www.darcovskasms.cz

domaci.hospic.cz
Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulletin
elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec,
dejte nám vědět na kontaktní email.
Kontaktní osoba:
Martina Kreidlová - Public relations
Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 333
e-mail: kreidlova@hospic.cz
Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
číslo účtu KB: 8282670227/0100 VS: 5784

