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Vážení přátelé a příznivci,
dovolte, abychom vás informovali prostřednictvím bulletinu o hlavních událostech
prvního pololetí letošního roku v Oblastní charitě Červený Kostelec. 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 naše střediska 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.
V současné době je naším velkým úkolem rekonstrukce zchátralého objektu bývalé
Juty, který je součástí areálu Domova sv. Josefa. Prostory budou využívány pro
Co po nás zůstane?
To, co tiše rozséváme a dáváme zadarmo:
chráněná pracoviště, která zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, konkrétně
naše radost a dobrota.
pro umělec-ko - tvořivé a počítačové pracoviště. Atrium využijeme pro kulturní akce
Smíme se zbavit naší úzkoprsosti a otevřít své srdce,
zdravotně postižených osob a bude umožňovat hromadnou účast více než sta
abychom světu přinesli více světla, radosti a štěstí.
„vozíčkářů“. Podobně zaměřený objekt se zatím ve východních Čechách nenachází. Lidé pak budou radostnější a veselejší, a to je ta hodnota,
Alternativně zde bude parkoviště, které v areálu Domova sv. Josefa dosud chybí.
ze které budou žít další generace.
Značná část finančního zajištění rekonstrukce se nám podařila získat od přispěvovatelů
PAUL STEINMÜLLER
Adventních koncertů ČT, kde byl tento projekt představen. Svým dílem přispívají i
firemní dárci. V podzimních měsících bude ČT natáčet pořad o jeho realizaci, na které intenzivně pracujeme. Ještě však chybí část potřebných
financí na dokončení stavby.
Vážení přátelé, přejeme vám příjemně strávený konec léta a prosíme, pamatujte na potřeby našich středisek a na naše nemocné podle
vašich možností i nadále.
S přání všeho dobrého:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel

MÁM KRÁSNOU PRÁCI
Otázky pro Jitku Holcovou, pracovnici fundraisingu a P.R., připravila Hana Gottsteinová
1) Když jsi přijala nabídku zaměstnání v Domově jako pracovnice fundraisingu, věděla jsi, co Tě čeká? Asi to byla velká změna proti
dřívějšímu zaměstnání? Pamatuji si to jako včera. Svým sociálním cítěním jsem odjakživa tíhla k charitě. Když jsem byla z Českých drah
propuštěna pro nadbytečnost, kamarádka mě utěšovala: “Třeba si polepšíš…” Nevěřila
jsem tomu. Měla jsem tu drzost dělat konkurz na místo sociálního pracovníka do Domova
sv. Josefa. Neměla jsem patřičné vzdělání, konkurzem jsem neprošla. Ale měla jsem
štěstí, má předchůdkyně fundraisingu potřebovala z místa odejít do 14 dnů. Také mi
možná pomohlo, že jsem několikrát organizovala v Jaroměři Tříkrálovou sbírku. Bylo
úžasné, že jsem to všechno „stihla“ tak, abych nemusela na úřad práce!! Co znamenalo
slovo fundraising a PR jsem samozřejmě nevěděla a ani jsem to neuměla pořádně
vyslovit. Říkala jsem si Žireč, taková vesnička a jak tam jsou „pokrokoví“… Ač bydlím
v nedaleké Jaroměři, v bývalé jezuitské rezidenci jsem byla poprvé až při konkurzu.
Pamatuji si, jak na mě prostředí mile zapůsobilo, cítila jsem se tam od začátku
nepopsatelně příjemně v těch reprezentačních staronových prostorách. Byla to ode mě
svým způsobem troufalost vzít místo fundraisera a tiskového mluvčího se svou
introvertní povahu a trémou, ale byla to pro mě výzva. Na zaškolení jsem měla pár dnů,
také jsem se musela rychle zdokonalit v práci na PC. Pro čtenáře upřesním, co je obsahem mé práce. Domov sv. Josefa je jako nezisková
pokračování na str. 2

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 je stále otevřen
pro přijímání darů. Děkujeme za pochopení.

jednorázově ve tvaru:

DMS DOMOVJOSEF na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:

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

pokračování ze str. 1
nestátní organizace závislá na darech a dárcích. Naše oddělení
fundraisingu společně s pracovnicemi Oblastní charity Červený
Kostelec organizuje různé aktivity k oslovování dárců, psaní grantů a
projektů, jsou to různé vklady do časopisů, oslovení dárců dopisy k
různým příležitostem, vydávání Bulletinů, Newsletterů, pořádání
benefičních akcí, propagace dárcovství, psaní článků a tiskových zpráv
apod. Kromě toho organizuji volnočasové aktivity pro klienty vozíčkáře v Domově sv. Josefa. Mám na starosti i dobrovolníky
a provádím některé exkurze naším zařízením.

Domova. Nezapomenutelný byl zážitek při Večeru Dobré vůle na
Velehradu, při prezentaci Domova sv. Josefa. Krásný pocit, že “dobrý
člověci ještě žijí“ si vždy odnáším z galavečerů vyhodnocení
dobrovolníků za celý náš kraj. Tam bývají zpravidla ty největší
celebrity, akorát o nich lidi moc neví a oni by měli být na prvních
stránkách časopisů. A to mě nejvíc povzbudí a naplní radostí.
Povzbudí mě jakákoliv dobrá zpráva, že se něco povedlo. Že nás někdo
podpořil, že máme nového dobrovolníka, že se prostě daří a v Domově to jde dopředu.

5) Jak přijímají pacienti Domova aktivity, které jsou jim pravidelně
nabízeny? Jen tak pro představu - v loňském roce bylo uspořádáno 59
výjezdů pro klienty a v Domově samotném 30 kulturních akcí. To je
docela náročné na čas - nabídnout program, zorganizovat řidiče,
auto, vstupenky, dobrovolníky, vybrat peněžitý obnos na vstupenku,
po akci vybrat za dopravu, poděkovat dobrovolníkúm, archivovat
fotky apod. Pacienti to samozřejmě vítají a někteří si volají i dopředu,
aby nebylo vše obsazené. Kapacita auta je jen šest míst a sehnat více
dobrovolníků, aby každý vozíčkář měl „svého“, by byl asi také
problém. Když to jde, při některých akcích se řidič otočí vícekrát.
Některé výlety jsou opravdu zajímavé, komu se poštěstí dostat třeba
až na vrchol Sněžky? Někteří vozíčkáři po celý rok nemají možnost se
někam za kulturou dostat. Znám už určitá jména, která se hlásí úplně
na
všechny akce. Jsou celí rozzáření, když se jich ptám. To je pro mě
3) Jaké to je pořádat benefiční akce? Pořádání beneficií je vždycky tak
také
odměna. I když to mám v popisu práce J.
trochu adrenalin. Přijdou lidé? Nebudou náklady vyšší než zisk? Koho
z umělců oslovit, aby to byla kvalitní zábava? Ale
6) Co pro Tebe Domov i se všemi úpravami,
lidi chodí více spíše na “bulvární kulturu“,
kterými postupně prochází, znamená?
existuje tolik kvalitních umělců, bohužel
Možná to bude znít pateticky, ale kdo má
s neznámým jménem! A také finanční požadatakové štěstí dělat tak smysluplnou a pěknou
vek mediálně známých umělců mnohdy stoupá
práci? Je to pro mě zároveň koníček. Děti už
k horentním sumám, které si nezisková
mám odrostlé, nejsem časově omezena.
organizace nemůže dovolit. Takže jsme závislí
Domov je svými prostorami atraktivní a za
na vstřícnosti a pochopení manažerů nebo
uplynulé 4 roky se tam udělalo neuvěřitelně
umělců. Kdo zažil třeba v rodině, co je nemoc
moc práce k jeho ještě krásnějšímu vzhledu
RS, chápe. Řekla bych, že platí obecně, čím toho
a prostředí. Doporučuji projít se v jakoukoliv
kdo více umí, tím je vstřícnější a honorář není až
roční dobu zámeckým parkem, jeho vzrostlými
tak vysoký. Za zatím nejlepší benefiční akci
stromy. Je to úplný balzám. Přála bych si, aby
považuji Vánoční rozjímání ve Smiřické kapli za účasti pánů Raka
mi toto vnímání nezevšednělo.
a Strejčka. Stejně tak bylo krásné gesto mladého klavíristy světového 7) Napsala jsi již spoustu článků do různých časopisů, novin,
formátu Lukáše Vondráčka, když pro Domov uspořádal koncert zpravodajských bulletinů i spoustu zpráv a zpráviček. Už máš daleko
v Hradecké filharmonii a zřekl se honoráře.
větší zkušenosti se psaním a skládáním článků. Jak jsi zhodnotila
2) Dobré zázemí při práci je velice důležité. Jak vnímáš prostředí
Domova sv. Josefa a práci v kolektivu lidí různých druhů profesí?
Zázemí jsem za ty čtyři roky, co zastávám svou funkci, měla vždy
dobré. Měla jsem prostě štěstí na kolegyně. Vždycky byla v naší
kanceláři “ve skříni“ (kancelář opravdu vypadala jak skříň o rozloze
cca 9m čtverečných) přátelská atmosféra plná dobrých nápadů
i humoru. Pracovní den začínám krásnou procházkou podzvičinskou
přírodou z vlako-vého nádraží a krátkou modlitbou v kapli. Do práce se
těším. A to je velká deviza, vždyť v práci člověk stráví velkou část dne.
Celý pracovní tým v Domově se skládá ze vstřícných a inteligentních
lidí. Celková atmosféra Domova je znát i na pocitech klientů
pobývajících u nás. Právě to oni při své těžké nemoci potřebují!

4) Při své benefiční práci se setkáváš se spoustou zajímavých lidí. Co
Tě povzbuzuje a naplňuje radostí i energií při každodenní práci? Ano.
To je také to, co činí mou práci zajímavou. Setkávám se osobně s celou
řadou populárních osobností. Setkala jsem se na příklad s Pavlínou
Jíšovou a s jejími přáteli, Pavlem Bobkem, Pepou Nosem, Slávkem
Klecandrem, Petrem Jablonským, Jitkou Vrbovou, Radkem Rejškem,
Janou Rychterovou a Editou Adlerovou, nebo již s výše zmiňovanými
Štěpánem Rakem, Alfredem Strejčkem a klavíristou Lukášem
Vondráčkem. Za zmínku také stojí varhaník a zvonohráč, žijící
v Nizozemském Utrechtu, Tomáš Flégr, který nezapomíná na naše
klienty a při cestě do Čech jim zahraje na clavichord či naši zvonkohru
v kostele sv. Anny. Ale na populárním jménu nezáleží. Setkávám se
často s velice skromnými a nenápadnými lidmi, kteří ani netouží být
medializováni. Jsou to hlavně dobrovolníci,dárci, podporovatelé

svoji tvůrčí činnost od prvotního začátku? A co Ti nejvíce pomohlo k
postupnému vypracování ve zdatnou pisatelku? No, není to tak
horký… nepřeháněj!! (smích) Nevím, čím to je, že mi to jde postupem
času tak nějak samo. Zpočátku mi pomohlo nějaké to školení, jak by
vše asi mělo vypadat apod. Pravda je, že úplně první zprávy mnou
napsané vnímám tak nějak více amatérsky. Přece jenom jsem dříve
zastávala méně tvůrčí práci, ale člověk se musí pořád učit. Je také
pravdou, že se akce dost opakují a řeším, jak stejnou nebo podobnou
akci vyjádřit jinak. Někdy se mi stává, že dlouho čekám na inspiraci. Ta
často přijde třeba úplně jindy než v pracovní době. Mám krásnou
práci a jsem vděčná, že jí mohu dělat právě já J.
Děkuji Ti za hezký rozhovor a přeji Ti, ať můžeš prožít ještě spoustu
krásných zážitků nejen při své práci, ale i v kruhu svých nejbližších.
Hana Gottsteinová

Citát: Ještě dříve než se probudíme, začíná náš den.
Spánek je přece pro nás důležitý, je to část našeho dne.
Pak probuzeni a pohlazeni slunečným paprskem, snad i trochu zastíněni mrakem,
rozmýšlíme, co je dnes důležité, co máme dnes za úkol udělat.
Prosíme o sílu ještě než s tím začneme.
Povolaní staří i mladí, ať dobře naplníme celý den, ať nepromarníme ani chvilku.
Kéž máme stále na mysli: Čas je dar a zároveň povinnost.
Gottfried Berron - Rytmus dne

PRVNÍ POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU NABÍDLO TYTO AKCE:
Mobilní hospic Anežky České má nové sociální auto
V rámci projektu s názvem „Sociální automobil“ byly, z rukou ředitele
firmy Kompakt spol. s r.o. Pardubice, panem dr. Káninským, dne 17.
března 2011 v Hospici Anežky České slavnostně předány klíče od
osobního automobilu Renault
Kangoo zástupcům Oblastní charity Červený Kostelec. Na zakoupení automobilu pro potřeby
Mobilního hospice Anežky České, střediska Oblastní charity, se
podílelo 52 regionálních firem.
Jelikož byla doprava ošetřujícího
personálu za nemocnými značným problémem, chceme tímto
poděkovat všem, kteří pomohli mobilnímu hospici zajistit potřebné
auto.

Úspěšná Jarní výstava pro Hospic
Více než 1200 návštěvníků ve dnech 18. 3. - 27. 3. 2011 navštívilo Jarní
výstavu pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. V průběhu
výstavy se návštěvníci mohli seznámit s řemesly našich předků:
tkaním, předením, plstěním, drátkováním, pletením pomlázek
a malováním kraslic. Výstava se představila všem přítomným,
opravdu v celé své jarní kráse. Bylo zde možno shlédnout a zakoupit
vystavené keramické výrobky, dřevěné hračky, výrobky z pedigu,
perníčky a velikonoční dekorace vyrobené zaměstnanci Oblastní
charity, obyvateli Pečovatelského domu U Jakuba v Červeném
Kostelci, žáky ZŠ Hořičky a dalšími ochotnými lidmi. Výstava byla
zahájena 18. března vernisáží a koncertem Kostelecké cimbálovky
pod vedením Mgr. Jiřího Kábrta, která potěšila přítomné oblíbenými
lidovými písněmi. Výtěžek Jarní výstavy činí 54 tisíc Kč a bude použit
na provozní náklady Hospice Anežky České a Mobilního hospice
Anežky České.
Chtěli bychom také informovat o tom, že dne 31. 3. 2011 byla
ukončena Veřejná sbírka pro Chráněné dílny U sv. Anny v Žirči.

Koncert Pavla Bobka a Pavlíny Jíšové pro Domov sv. Josefa

V letošním roce byly nově opraveny a vysvěceny prostory kočárovny,
která je součástí kostela sv. Anny a k prohlídce v upraveném parku
láká vznešený secesní altán a loubí, které zdobí rozkvetlé růže.
V tomto hezkém prostředí byl vytvořen prostor pro setkávání
zdravých s nemocnými paciety, kteří v Domově tráví svůj zdravotně
léčebný pobyt.
Slavnostní setkání bylo zahájeno
děkovnou mší svatou, kterou
celebroval světící biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek,
prezident diecézní charity Mons.
Josef Suchár, generální vikář
ThLic.Tomáš Holub, Th.D. a další
kněží. Samotná prohlídka obnovených objektů byla spojena s úvodním slovem ředitele Ing. Miroslava Wajsara a vedoucího projektu Mgr. Dominika Melichara a spolu
s dalšími hosty pozvání přijal i velvyslanec Norského království Jens
Eikaas s manželkou a doprovodem. Celý tento velmi náročný projekt
byl financován z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
a dodavatelské stavební práce dokončeného projektu realizovala
společnost Renoart s.r.o. Dvůr Králové n.L., zaměřená na stavební
a restaurátorské práce. Hlavním subdodavatelem byla stavební
společnost Žižka s.r.o. Dvůr Králové. Stavební dozor prováděl Ing.
Jaroslav Jeništa.

Ocenění cenou Ď
Vědecká knihovna v Hradci Králové dne 2. 6. 2011 přijala a hostila
vybraného finalistu ceny Ď. Cena Ď je udělena mecenášům, morálním
vzorům a dobrodincům v ČR. Letos probíhá již 11. ročník této záslužné
akce, která si vzala za cíl vyzdvihnout lidi, kterým dnešní společnost
příliš zelenou nedává. Nominaci v Královéhradeckém kraji na cenu Ď,
rozhodovali členové Kolegia, které bylo složené z představitelů
významných osobností kraje: Eva Svobodová - ředitelka Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové, Tomáš Pilař - mistr houslař
Hradec Králové, Josef Bavor - předseda Unie výtvarných umělců
sdružení z Hradce Králové, Rudolf Khol ze Společnosti ochránců
památek ve východních Čechách, Mgr. Jakub Krofta - režisér, dramatik
a umělecký šéf divadla Drak a Pavel Vik - profesionální motocyklový
kaskadér. Vybranou finalistku, Mgr. Věru Porkertovou nominovala
Oblastní charita Červený Kostelec za nezištnou, velmi významnou
pomoc Hospici Anežky České a Domovu sv. Josefa v Žirči. Cenu Ď převzal syn paní Porkertové, RNDr. Jiří Porkert, Ph.D. Výroční ceny Ď
vyhlašuje pořadatel projektu Richard Langer a to ve spolupráci se
spolupořadatelem, kterým je pro rok 2011 Národní divadlo v Praze.

Trutnovské Uffo, se stalo dne 6. 4. 2011 hostitelem benefičního
koncertu pro Domov sv. Josefa. Kdo přišel do jeho reprezentačních
prostor, určitě nelitoval. Naskytla
se jedinečná příležitost kulturního zážitku v podobě koncertu
legendárního zpěváka Pavla Bobka, kterého doprovodila jihočeská zpěvačka Pavlína Jíšová s přáteli. Výtěžek koncertu, který byl
téměř 70 tis. Kč, Domov sv. Josefa Svatoanenské zahradní slavnosti,
použije na svůj provoz a další aneb slavnosti bez bariér
Ani déšť a chlad neodradil návštěvníky tradiční benefiční akce, jež se
rozvoj.
konala v sobotu 30. 7. v areálu Domova sv. Josefa v Žirči. Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér přilákaly svou
Otevření nově zrekonstruovaných šesti památkově
vlídnou pouťní atmosférou a pestrým programem bezmála osmischráněných nemovitostí v objektu Domova sv. Josefa
tovku návštěvníků. Mohl se tak již podesáté pomyslně propojit svět
V úterý 26. 4. 2011 se uskutečnilo dlouho očekávané slavnostní
zdravých a hendikepovaných a naplnit tak původní myšlenku, jež stála
otevření obnovených objektů, které byly začleněny do projektu
u zrodu slavností před deseti lety. Výtěžek přesáhl sto tisíc korun
Záchrana kulturního dědictví v areálu Domova sv. Josefa v Žirči.
a poputuje na financování úpravny vody, modernizaci rehabilitace
Oprava a rekonstrukce probíhala několik let. Během let 2009 - 2010 se
a ovládání plošiny pro klienty.
uskutečnila kompletní obnova pláště kostela sv. Anny, oprava oplůtků
Akce se konala za podpory města Dvůr Králové nad Labem, Královépřed kostelem, zahradního altánu a květinového loubí. Celkové
hradeckého kraje,
renovace se dočkalo historické oplocení parku a také obytná část
KRÁLOVÉHRADECKÝ
Českého rozhlasu
KRAJ
bývalého pivovaru, který bude po dokončení zbylé části objektu
Hradec Králové
sloužit pro trvalé pobyty osob nemocných roztroušenou sklerózou.
a sponzorů.

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA....
Divadelní představení Caveman
Zveme Vás na benefiční divadelní představení Caveman - obhajoba jeskyního muže
ve čtvrtek 1. září 2011 v 19.30 hod. V Divadle
J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Máte chuť se
smát až k slzám? Přijďte se podívat na
slavnou „one man show“ o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Caveman je nejen
obhajobou jeskynního muže, ale hlavně
obhajobou inteligentního humoru. Dlouho
u nás nevídanou! Jedno z nejúspěšnějších
představení uváděných v současné době na
divadelních jevištích.
Režie: Patrik Hartl, hraje: Jakub Holík. Všichni
jste srdečně zváni.

Domácího hospice Anežky České: MUDr. Jana Svobodová, Iva
Valerová, Interakce mezi lékařem a pacientem: 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.

CAVEMAN

„Obhajoba jeskynního mu
že“
muže“

Konference k 800. výročí
sv. Anežky České

Soutěž „ Šikovné ruce pro
Hospic 2011“
Dospělí, děti, kluby seniorů, domovy mládeže, školy, výtvarné
kroužky, neboli všichni ochotní a šikovní lidé se mohou zúčastnit
soutěže „Šikovné ruce pro hospic 2011 - aneb lidé lidem“, o nejnápaditější vlastnoruční výrobek, kterou organizuje Oblastní charita
Červený Kostelec. Soutěžní výrobky mohou být předávány do 20. září,
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. Slavnostní vernisáž
v doprovodu Kosteleckého kvarteta a předáním cen, z rukou pana
Faltuse, se uskuteční v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci v předvečer Světového dne hospicové a paliativní péče 7. října 2011 v 19
hod. Soutěž proběhne ve dvou kategoriích: 1. kat. děti a mládež do 15
let, 2. kat. dospělí od 16 let. Na výrobek prosím, nalepte štítek se
jménem, bydlištěm včetně PSČ, příp. tel. spojení, kategorií a prodejní
cenu. Správně vyplněný štítek se jménem usnadní registraci a umožní
včasné pozvání na slavnostní vernisáž. Soutěž podpořil Fond Tmobile, Nadace Umění pro zdraví Krajský úřad Hradec Králové.
Výtěžek poputuje do Hospice Anežky České v Červeném Kostelci,
prvního zařízení pro těžce nemocné a umírající v ČR.
Těšíme se všechny krásné výrobky!

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
a 15. výročí zahájení provozu Hospice Anežky
České. Konference se bude konat v Červeném
Kostelci v prostorách Divadla J. K. Tyla od 9.00 hod.
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 (u volno-časového a vzdělávacího centra
Háčko).
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-identitaslužba, 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.

3. charitní ples pro Hospic Anežky České
Již v tomto prázdninovém čase - období dovolených, Vás chceme
pozvat v podzimní sobotu 5. listopadu 2011 do sokolovny v Červeném
Kostelci na 3. charitní ples pro Hospic Anežky České. O příjemnou
zábavu se postará kapela Relax Band pod vedením p. Drejsla. Čeká
vás bohatá tombola, chutné občerstvení a tance v rytmu irské hudby.

Oblastní charita Červený Kostelec
Konference hospicové
a paliativní péče
Oblastní charita Červený Kostelec,
středisko Hospic Anežky České Vás
zve na odbornou konferenci konanou při příležitosti dne charity a
Světového dne hospicové a paliativní péče s názvem Umírání patří
k životu. Místo konání: Červený
Kostelec - Divadlo J. K. Tyla, 24. 9.
2011, 10.30 hod. Témata a přednášející: Úvodní slovo: Ing. Miroslav
Wajsar, Duchovní rozměr péče o nemocné, Hospic Anežky České. MUDr.
Jan Král, Důstojnost člověka a lidská
etika: Prof. MUDr. Marta Munzarová,
Umírání v domácích podmínkách ohlédnutí za prvním rokem provozu

5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
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