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...když se oprostíme od iluze, že naše štěstí závisí na potlesku druhých, můžeme být svobodní pro skutečný
život, pro Boží lásku a pro krásný svět kolem nás. Tehdy si také uvědomíme, že nakonec
neplatí to, čím jsme se druhým zdáli být, ale to, čím opravdu jsme.
Z knihy Laskavé slovo na každý den, Petr Weissman

Vážení přátelé,

PODĚKOVÁNÍ

předkládáme vám letošní první informační bulletin Oblastní charity Červený Kostelec, ve kterém vám přinášíme některé zprávy z naší organizace. V průběhu minulého
roku prošly naše chráněné dílny z důvodu financování organizační transformací,
dočtete se také o ocenění našich dobrovolníků, o proběhlých beneficích, máme pro
vás 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 lidí
s roztroušenou sklerózou, 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 z vlastní zkušenosti 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 firemní a jednotlivé dárce, kteří Hospic Anežky České a Domov sv.
Josefa ze svých prostředků 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. Proto je pro nás všechny důležité, ať sloužíme přímo nemocným nebo na
jejich službu přispíváme, znovu si uvědomit, proč to vše děláme, komu a jak chceme
sloužit a kde je pro nás první i poslední motiv našeho snažení, který si nesmíme
nechat ničím zastínit.
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 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.

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 a Domov sv. Josefa v roce 2011
ze svých prostředků podpořili.

S upřímným poděkováním
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Organizační změny Chráněných dílen u sv. Anny
Chráněné dílny při Domově sv. Josefa byly založeny 1. 12. 2005 jako tři
samostatná chráněná pracoviště - chráněné pracoviště „bufet“, „umělecko - tvořivá chráněná dílna“ a „počítačová
chráněná dílna“. Projekt, jehož záměrem
bylo vytvořit 9 pracovních míst pro osoby
se zdravotním postižením (ZP) a jedno
místo bez ZP. V roce 2006 přibyla ještě
„chráněná dílna prodejna a kuchyň“
a „chráněná dílna skleník“ pro 7 pracovních míst se ZP a dvě místa pro osoby bez
postižení. Vybudování dílen bylo podpořeno ze strukturálních fondů EU a státního
rozpočtu.
V roce 2011 prošly chráněné dílny zásadní
organizační změnou.
pokračování na str. 4

DESKA CTI
Nejvýznamnější dárci z řad firem a jednotlivců
podporující Oblastní charitu Červený Kostelec
* Dalibor Vančura, Nymburk * DAMAN s. r. o.,
Ostrava * Dr. Ing. Markus Steiner, Lázně
Bělohrad * Elektrárny Opatovice a. S.,
Pardubice 2 * GALEX a.s., Hradec Králové *
Helena Novotná, Praha 4 - Podolí * Ing. Jan
Široký, Praha 6 * ISOLIT BRAVO s. r. o., Jablonné
nad Orlicí * Jan Havelka, Zábřeh * Jaromír
Hrubý, Zruč nad Sázavou * HENKEL ČR s. r. o.,
Praha 7 * Karel Mýl, Červený Kostelec * LINET s.
r. o., Slaný * Jana Poulová, Černočice * P. Karel
Slanina, Moravský Krumlov * S. C. Johnson s. r.
o., Praha 5 * Stanislav Janečka, Český Krumlov
* SUPERDISKONT s. r. o., Praha 4 * SURPMO
a.s., Praha 1 * TRANSPORTSERVIS a. s., Praha 5
* VEBA, Textilní závod a. s., Broumov - Velká
Ves * YATE s. r. o., Hradec Králové * Nadační
fond nadaných, Jablonné nad Orlicí * Nadační
fond VIA, Praha 1 * Nadační fond Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského, Praha 1 *

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!

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem
Upozornění: Naši vážení dárci, z důvodu ukončení tříletého období
veřejné sbírky pro Domov sv. Josefa k datu 8.4. 2012,
neposílejte do odvolání své DMS ani dary na sbírkový
účet. Své dary můžete nadále posílat na náš běžný účet
u KB 78-8832560277/0100.
Děkujeme za pochopení.

Po předání ceny Ď

Slavnostní přípitek

Dobrovolní pracovníci v Hospici Anežky České
získali cenu Ď za Královéhradecký kraj
Co znamená dobrovolnictví? Je to především činnost prováděná ve
prospěch druhých bez nároků na finanční odměnu. Často se tito lidé
zapojují do činnosti neziskových organizací. I Hospic Anežky České
používá služeb dobrovolníků a jsou součástí hospicového týmu. Jsou
to většinou obyvatelé Červeného Kostelce a okolí. Do hospice
docházejí většinou 1x týdně na několik hodin. Zaměstnanci hospice
si nedovedou svoji práci a péči o pacienty bez dobrovolníků představit. Mezi jejich hlavní činnosti patří - návštěva nemocných, obsluha
v čajovně, služba v recepci, zalévání květin, šití a spravování prádla,
sečení trávy, péče o venkovní květiny, administrativní práce apod.
Zásluha těchto lidí je nevyčíslitelná a jenom nás potěší, když je práce
obětavých lidí po zásluze oceněna. A právě na záslužnost a dobročinnost poukazuje cena Ď. Mezi finalisty byli i manželé Šislerovi, kteří
cenu Ď obdrželi za nezištnou a dlouhodobou pomoc v Hospici
Anežky České. Tento manželský pár dále postupuje do celostátního
finále v Národním divadle (21. 6. 2012) v kategorii "Král krajů GRAND PRIX Ď 2012", kde celostátní Kolegium ze čtrnácti vítězů
krajských kol vybere jednoho jediného vítěze této hlavní kategorie
Nominace probíhaly postupně ve všech krajích České republiky.
Za Královéhradecký kraj rozhodovali členové Kolegia ve složeni: Eva

Společné foto se Spiritual kvintetem

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. Autor a pořadatel
projektu ceny Ď je Richard Langer.
Při předání ceny byla Mgr. Ludmila Štěpánová, pracovnice Oblastní
charity, která se s námi o své dojmy rozdělila:
„Na Zelený čtvrtek večer jsem měla možnost zažít krásné chvíle.
Zúčastnila jsem se předávání krajského kola „Ceny Ď“ v Hradci Králové.
Již při vstupu do velebných prostor nové budovy Studijní a vědecké
knihovny na člověka dýchne atmosféra čehosi významného.
A slavnostní chvíle se opravdu odehrávaly. V salónku knihovny se
shromáždili nejrůznější mecenáši, dobrovolní pracovníci či jiní
dobrodinci, spolu se zástupci organizací, které je nominovali. Dostavili
se i významné osobnosti Hradce Králové, kteří o vítězi „Ceny Ď“
rozhodovali. Velmi mne zaujala skladba nominovaných lidí. Vedle
velkorysých podnikatelů či „obyčejných“ zaměstnanců se zde sešli
úžasní nezištní důchodci, a co mne potěšilo nejvíce, nechyběli ani
dobrovolně působící mladí lidé. Není důležité, kdo tehdy večer
zvítězil, protože všichni tito lidé zaslouží nejvyšší uznání. Měla jsem
ohromnou radost i z toho, že těmto nezištným dobrodincům někdo
věnuje pozornost - proto velký dík pořadatelům manželům Langerovým”.

Znáte jméno nejstarší obyvatelky v Červeném Kostelci?
Bydlí v pečovatelském domě U Jakuba. Je stále usměvavá, veselá, plná optimismu, vždy
příjemně naladěná. Je jí naše obyvatelka paní Božena Švábová, která se dne 14. 4. 2012
dožívá neuvěřitelných 100 let. Velice ráda vyšívala, má výbornou paměť. Když nemůže
usnout, tak si přednáší dlouhé básně. Milá paní Švábová, z celého srdce Vám přejeme
hodně zdravíčka, Božího požehnání, radosti a neutuchající elán. Na otázku, v čem spočívá
tajemství jejího vysokého věku, se jen usmívá. Po chvíli prozrazuje, že téměř žádné léky
neužívá a každé ráno vypije trochu bylinkového likéru. Své jubileum oslaví v kruhu svých
blízkých, ale i v pečovatelském domě jsme pro ni připravili besídku na její počest.
V tomto pečovatelském domě U Jakuba je průměrný věk obyvatel 86 let a z toho 9
Boženě Švábové je 100 let
obyvatelům je více než 90 let. Snažíme se s našimi obyvateli pravidelně kondičně cvičit,
používáme i cviky na procvičování paměti, vyrábíme různé výrobky a hlavně se snažíme, aby pro naše klienty bylo stáří příjemné.
„Chcete-li být dlouho živi, přijďte k nám bydlet.“
Lenka Vlčková, vedoucí Charitní pečovatelské služby v Červeném Kostelci

CO JSME S VÁMI PROŽILI
Tříkrálová sbírka pro střediska
Oblastní charity Červený Kostelec
V počtu 170 skupinek tří králů již od samého rána v sobotu 7. ledna
svým koledováním potěšily nejen občany Červeného Kostelce a blízkého okolí, ale se symbolickou hvězdou přicházely do domů a bytů
i v blízké Úpici a okolí, v Jaroměři, Hostinném a v přilehlých okolních
vesnicích. Zároveň připomněly dávné putování za hvězdou do města
Betléma za narozeným Božím dítětem. Výtěžek Tříkrálové sbírky
konané naší organizací činil 615 197 Kč. 65% z částky bude rozděleno
mezi jednotlivá střediska Oblastní charity ČK, 25% použije Charita
Česká republika pro celostátní projekty a 10% je určeno pro
humanitární pomoc v zahraničí.

Jarní benefiční koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET
Máme radost z toho, že jsme mohli znovu dne 12. dubna 2012 přivítat
v Divadle J. K. Tyla folkovou skupinu SPIRITUÁL KVINTET. Hraje již přes
50 let pro posluchače všech věkových kategorií doma i v zahraničí
a tentokrát hrála pro nemocné v Hospici Anežky České a pro všechny,
kteří hospic podpořili.

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

Šikovné ruce pro hospic

Svatoanenské zahradní slavnosti

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. O průběhu vás budeme informovat na našich webových stránkách.

Pozvánky
Exercicie s P. Eliasem Vellou
V květnu 2012 budeme moci v Červeném Kostelci uvítat po dvou
letech vyjímečného exercitátora P. Eliase Vellu. Exercicie na téma:
Ježíš - Mistr a Učitel (o učednictví) se uskuteční od neděle 13. 5.2012,
15:30 hodin do pátku 18. května 2012, 12:00 hodin v Divadle J. K. Tyla
v Červeném Kostelci. Mše svaté budou probíhat ve farním kostele
sv. Jakuba a účastnický poplatek je 750,- Kč (studenti, ZTP, důchodci
mohou uplatnit cenu 500 Kč).
Účastnický poplatek obsahuje: část nákladů na letenku O. Eliase,
odměna pro exercitátora, náklady na překladatele, režii, šestidenní
pronájem divadla a divadelní představení "Tehdy odpoledne pršelo",
které bude součástí programu. Zbylé finanční prostředky budou
předány P. Eliasovi pro jeho misie. Během semináře proběhne na tyto
misie také dobrovolná sbírka.
P. Elias Vella bude mluvit v angličtině. Do českého jazyka budou
překládat zkušení překladatelé. Více informací o připravovaných
exerciciích a přihlášku naleznete na http://www.ochck.cz/jak-seprihlasit.html. Ještě i nyní trvá nabídka k účasti, můžete se přihlásit
telefonicky na čísle 491 610 300, e-mailem: sekretariat@hospic.cz.
Nabízíme též ubytování a možnost účastnit se i části exercicií.
Částečnou účast na seminářích 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.

HÁČKO - Příměstské tábory v roce 2012
Příměstské tábory budou v letošním roce rozděleny do pěti turnusů.
Začínají Námořnickým dobrodružstvím s kapitánem Kormoránem
a jeho přítelem delfínem Elfínem v termínu od 9. 7. 2012 - 13. 7. 2012,
pokračují putováním Za pohádkou, aneb Kdo si hraje, nezlobí (hledání
pohádek a jejich interpretace pomocí pantomimy, rozhlasového
vysílání, činohry apod)., v termínu od 16. 7. 2012 - 20. 7. 2012.
Neméně poutavé jsou i tři poslední nabídky: Prázdniny v keramické
dílně od 23. 7. - 27. 7. 2012 dále 13. 8.2012 - 17. 8. 2012 a poslední
20. 8. 2012 - 24. 8. 2012. Jednotlivé turnusy jsou určeny dětem od 6
do 14 let a probíhají vždy od pondělí do pátku v čase 8 - 15.30 hod.
Přihlašovat na příměstské tábory, které mají v našem městě již
devítiletou tradici, můžete své děti již od pondělí 1. 2. 2012, a to
v recepci Háčka .

Svatoanenské slavnosti v Domově sv. Josefa
Tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér se
konají letos již po jedenácté v sobotu 28. července od 13 hodin
v areálu Domova sv. Josefa v Žirči. Výtěžek bude věnován na ojedinělý
projekt Bylinková zahrada pro klienty.

Spirituál kvintet

Návštěvníci pohodového odpoledne, které začne poutní mší svatou
v kostele sv. Anny, mohou na třech žánrově odlišných scénách
sledovat bohatý program.
Pro děti se na nádvoří představí Komedianti na káře s pohádkou
a s žonglérským představením na chůdách. K vidění bude i flašinetář.
V zámeckém parku zahraje Trio s Ivanem Hlasem a regionální kapela
Dostavník.
V kostele můžete slyšet skupinu Oboroh se Slávkem Klecandrem
a východočeského organologa prof. Václava Uhlíře. Patří již k tradici,
že rozezní nejen barokní varhany, ale i evropskou raritu - zvonkohru.
Občerstvení bude zajištěno, stylová kafírna a ochutnávka českých vín
taktéž.
Pro děti bude připravený doprovodný program v podobě skákacího
hradu, trampolíny a jízdy na ponících.
V parku návštěvníci najdou stánky s dárkovými předměty uměleckého charakteru a prezentaci regionálních chráněných dílen. Ať žije
jedenáctý ročník slavností bez bariér!

Benefiční koncert pro Hospic Anežky České
Už nyní chceme pozvat všechny milovníky vážné hudby na slavnostní
benefiční koncert známého houslového virtuóza pana Václava
Hudečka.
Koncert se uskuteční v posledním prázdninovém týdnu, ve čtvrtek
30. 8. 2012 v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 19 hodin.
Předprodej vstupenek s měsíčním předstihem nabízíme v Informačním centru Červený Kostelec, 5. května 603, tel.: 498 100 657

Vyhlašujeme 7. ročník soutěže
“Šikovné ruce pro hospic 2012, aneb lidé lidem”
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny šikovné děti a dospělé
(kluby seniorů, domovy mládeže, školy, výtvarné kroužky 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. záři 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 předáním cen vítězům v rámci koncertu Hradišťanu
6. října v Divadle Beránek v Náchodě. Slavnost bude součástí oslav
Světového dne hospicové a paliativní péče a výtěžek přispěje na péči
o těžce nemocné v Hospici Anežky České.
Vám všem, kteří se letos zapojíte do soutěže, patří veliký dík za čas
i materiál, který do svých výrobků investujete.
Těšíme se na Vaši účast, svým dílem přispějete k důstojnému prožití
posledních dnů života nemocných a umírajících v Hospici Anežky
České v Červeném Kostelci.
Průběh soutěže můžete sledovat na stránkách www.hospic.cz.
Citát:
Je zdravé přemýšlet o tom, co nás donutí nemyslet na sebe.
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Z důvodu možnosti čerpání příspěvku od
úřadu práce na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením došlo k převodu
pod novou právní subjektivitu.
Oblastní charita Červený Kostelec založila
nový subjekt s názvem Pro-Charitu s.r.o.
Cílovou skupinou projektu jsou sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené nezaměstnané znevýhodněné osoby (v předchozím období v evidenci úřadu práce déle
než 3 měsíce) - starší 50 let s nízkou kvalifikací a nezaměstnané osoby se zdravotním
postižením. Záměrem je, aby se u těchto
zaměstnanců opětovně vytvářely pracovní
návyky, zkušenosti a posilovala se jejich
motivace pro další zapojení na trh práce.
To je také zásadním principem tzv. „sociální
firmy“, kde případný zisk je vrácen do rozvoje
společnosti. V současné době chráněné
dílny zaměstnávají 73 osob na různé pracovní úvazky a provozují několik středisek.
Největším z nich je kuchyň, která zajišťuje
stravování pro Domov sv. Josefa a ještě
několik dalších organizací i jednotlivců.
Chráněné dílny provozují také jediný obchod
v obci Žireč, občerstvení v Domově a zahradnictví, kde se nyní buduje nová ukázková
bylinková zahrada.
Další služby nabízí administrativní a počíta-

čová dílna, velkým střediskem je pracovní
a údržbářská dílna. Ta se věnuje drobným
stavebním činnostem, malování interiérů,
údržbě zeleně v parku a všech relaxačních
zón v celém areálu. Některé provozy zajišťují
naše chráněné dílny také v Červeném Kostelci.
Jedná se o opravy a úpravy oděvů, zakázkové
truhlářství, praní a žehlení prádla, prodej
levného textilu, reklamní činnost a v blízké
době chráněné dílny začnou provozovat také
vývařovnu pro Hospic Anežky České. V současnosti se nejrychleji rozvíjí uměleckotvořivá dílna v Žirči, která se koncem minulého roku přestěhovala do nového objektu
vybudovaného díky podpoře televizního
adventního koncertu. Zabývá se výrobou
šitých výrobků, především hraček, dárkových předmětů a věnuje se i šití školních
pomůcek, ložního prádla a provádí také
správku oděvů.
Nově se začíná orientovat ve větší míře na
zdravotní kompenzační pomůcky, které
nabízí prostřednictvím našeho obchodního
zástupce do různých zdravotnických a sociálních zařízení. Výrobky chráněných dílen
jsou k vidění i k zakoupení na prodejních
výstavách po celé republice, při Svatoanenských slavnostech nebo po celý rok,

přímo v Domově v naší chráněné dílně a lze
je také objednat na internetových stránkách
www.pro-charitu.cz .
V současné době hledáme další odběratelé
pro tyto šité výrobky, ale také zájemce o praní a žehlení prádla, dovoz obědů, ale třeba
i zajištění úklidových nebo údržbových prací.
Kromě všech zmíněných nabídek, poskytují
naše chráněné dílny ještě jednu velmi
podstatnou výhodu pro firmy, živnostníky
i organizace.
Odběrem výrobků a služeb mohou zajistit
společnostem s více než 25 zaměstnanci tzv.
náhradní plnění dle zák. č. 435/2004 o povinnosti firem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
Dominik Melichar

Nabízené upomínkové předměty a zdravotnické pomůcky
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
Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, Oblastní charita Červený Kostelec, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

