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Oblastní charity Červený Kostelec
Informuje čtenáře o svých aktivitách a činnosti

Vážení přátelé a přiznivci Oblastní charity,

1 / 2016
Jarní

nejprve mi dovolte, abych Vám popřál příjemné jarní dny, kdy můžeme po zimě pozorovat přírodu, jak se Jaroslav Seifert
probouzí k novému životu. Spolu s tím ať prožijete opravdový pokoj, radost a novou motivaci ke všemu Když svatý Josef otvírá,
tu zima kvílí: Ouha!
dobrému.
Chtěl bych především poděkovat všem, kteří podpořili svými dary střediska Oblastní charity Červený Koste- Tesařská ostrá sekyra,
lec prostřednictvím Tříkrálové sbírky, výtěžek velmi pomohl v zajištění jejich provozu v obtížném období zpod pláště světci čouhá.
počátku roku. Velmi děkujeme také všem dárcům, kteří reagovali na naši výzvu a obětavě finančně přispěli.
V novém Informačním bulletinu naší Oblastní charity naleznete ohlédnutí za tím, co jsme společně s Vámi Hned vlečku zimě přesekne,
zašlápne špínu sněhu,
prožili – akce a benefice. Váš zájem o ně nás těší a o jejich průběhu se dočtete v následujícím textu.
Zhodnotíme průběh dalšího ročníku Ceny Ď – poděkování našim dárcům a dobrovolníkům. Budeme velmi a vše co bylo nepěkné,
rádi, když přijmete naše pozvání na pořádané akce ve druhém pololetí. Jedná se především o Svato- promění v zpěv a něhu.
anenské zahradní slavnosti, 11. ročník soutěže „Šikovné ruce pro hospic 2016 aneb lidé lidem“, exercicie
P. Eliase Velly, Běh pro hospic 2016, Noc kostelů a také nabízíme přehled vzdělávacích seminářů v Domově Kéž vlaštovky už zavolá,
sv. Josefa, pořádaných v rámci programu švýcarsko-české spolupráce a nakonec si rezervujte čas na listopa- jež byly s námi loni.
Fialka, skrytá dopola,
dový, již 8. charitní ples 2016.
V minulém čísle jsme Vás informovali o dokončení evropského projektu na rozšíření kapacity Domova pod keřem prudce voní.
sv. Josefa v Žirči a o zahájení provozu nových prostor. V tuto chvíli již můžeme s radostí oznámit, že nově
zrekonstruovaný objekt sv. Damiána i objekt sv. Kláry jsou v plném provozu a slouží přijatým klientům, Rozepne kvítek spanilý,
současně se zaučují noví zaměstnanci. Díky vzniku cvičebního sálu se poprvé v Domově sv. Josefa uskutečnil strom celý rázem zbělá,
a kde se vezme-za chvíli,
Maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS) organizovaný nadačním fondem Impuls.
bude
na kvítku včela.
Komplexní péče v Hospici Anežky České vyplývá kromě jiného z ojedinělé možnosti pro pacienta, aby si zvolil
pro něj tu nejvhodnější formu péče a to buď lůžkového hospice, mobilního hospice nebo ambulance
paliativní péče. Současně je pacientovi nabízena možnost zapůjčení zdravotnických a kompenzačních Sedne si vprostřed do medu,
pomůcek spolu s potřebným poradenstvím. Většina nemocných je přijímána do naší péče v době, kdy má aby ji slunce hřálo,
před sebou přibližně v průměru posledních 14 až 19 dní života. Přesto zhruba 25 % nemocných se po aplikaci a to je vše, co dovedu,
já vím, že je to málo.
účinné léčby a po zlepšení zdravotního stavu – stabilizaci – opět vrací do domácího ošetřování.
Rádi bychom chtěli i nadále zachovat a postupně rozvíjet hospicovou péči v plné kvalitě, rozsahu a v dostupnosti pro všechny pacienty bez ohledu na jejich sociální situaci. Vyjadřujeme Vám velkou vděčnost, vážení přátelé, že jdete s námi cestou
péče o naše nemocné a jejich blízké. Pokud máte možnost, prosíme Vás, pomozte svým darem i vlivem zachovat nastavenou kvalitní péči.
Jsem si jist, že bez Vaší podpory bychom nemohli nabídnout takovou kapacitu ani takový rozsah služeb, jaký dnes naše zařízení poskytují.
Přiložená složenka nebo dárcovská DMS je jednou z možností, jak se můžete podílet na úhradě chybějících prostředků na provozní náklady
a rozvoj této péče. Každý příspěvek, i malý, je velkou pomocí

Za vaše pochopení předem velmi děkujeme.

S přáním všeho dobrého Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

Co se nám letos podařilo uskutečnit
Tříkrálová sbírka a její využití
Oblastní charita Červený Kostelec děkuje všem ochotným
koledníkům z řad dospělých i dětí, kteří se letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Bez Vaší pomoci bychom se neobešli. Celkem bylo
zapečetěno a posléze za přítomnosti úřední osoby rozpečetěno
211 pokladniček a bylo vybráno krásných 828 790 Kč! Je to o třicet
tisíc více nežli v loňském roce.
Ještě jednou srdečné díky!

Podpořit Do

.

mo

pokračování na str. 2

Podpořit Ho

Výtěžek sbírky je použit na tyto účely:
Hospic Anežky České – pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou – pořízení, údržba a opravy technického vybavení, nákup zdravotnického materiálu.
Mobilní hospic Anežky České – vybudování nového zázemí,
pořízení zařízení a vybavení, zlepšení dostupnosti služby v terénu
Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec – zlepšení dostup-

v sv. Josefa můžete odesláním SMS:
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nosti služby v terénu, dovybavení a údržba domů s pečovatelskou
službou.
Ambulance paliativní medicíny – nákup zdravotnického materiálu
a provoz ambulance.
Mateřské centrum Háčko – dovybavení centra, nákup materiálu
pro tvořivou činnost – výtvarné potřeby.
Mateřské centrum Slůně Úpice – dovybavení a nákup materiálu
pro tvořivou a výtvarnou činnost
Charitní pečovatelská služba Hostinné – dovybavení a údržba
Penzionu Domov, zlepšení dostupnosti v terénu
Přímá pomoc – mimořádná individuální sociální nebo zdravotní
pomoc
Pomoc do Indie – rozvoj humanitárních projektů

svátcích. Za každou správnou odpověď obdržely děti čokoládová
vajíčka. Při kávě či čaji všichni ochutnali mazanec či beránka. Na
pečovatelský dům nezapomněli ani chlapci MŠ v ul. Náchodské, kteří
přišli s kole-dou a pomlázkou. Pan farář Smetana přiblížil podstatu
těchto církevně nejdůležitějších svátků roku. V aprílovém měsíci
dubnu se uskutečnil velice oblíbený karneval neboli hudební
odpoledne plné hudby, zpěvu a soutěží. Veselé odpoledne uvítala
Kleopatra s farao-nem. Některé odvážné obyvatelky ve svých
převlecích nebyly ani k poznání. Jako vždy se o hudební doprovod
postaral pan Kábrt. Milou návštěvou byl i Elvis Presley, ženy
z Červené Hory, které se představily jako cvičenky Poupata ze
spartakiády. Bohatý program zakončil představitel Felixe Slováčka
hrou na saxofon. Z tohoto bohatého programu si každý určitě vybral
to své. A už se opět těší, co pro ně jejich milované pečovatelky
připraví.

MaRS 2016
Maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS) se letos 4. března poprvé uskutečnil v Domově sv. Josefa.
Podpořit cvičením nemocné s touto nemocí přišlo celkem 67 nadšenců. V Domově pro ně připravily fyzioterapeutky Pavla a Míla a ergoterapeutka Terezka čtyři hodinové bloky kruhového tréninku a cvičení pro správné držení těla.
V průběhu večera se zdařilo
i internetové propojení
s hlavními organizátorkami
akce v Praze, které „bojovým pokřikem“ pozdravily
Domov sv. Josefa. Akce se
letos zúčastnilo již 23 míst
v ČR, na Slovensku, ve Francii nebo Švýcarsku. Lidé s
roztroušenou sklerózou se
v MaRSu také setkávají, aby
si vzájemně pomohli. Výtěžek cvičení v Domově
sv. Josefa ve výši 5 050,- Kč
bude věnován na pořízení
rehabilitačního vybavení
a pomůcek do nových rehabilitačních sálů. Akce se uskutečnila ve cvičebním sále nově zrekonstruovaného Domu sv. Damiána. Ten je vybavený celoplošným transportním zařízením, pořízeným z prostředků NF IMPULS, a tím se symbolicky tento nadační fond a Domov
sv. Josefa také propojily.

Opravený výtah v Domově
Během měsíce března došlo k opravě vnitřního výtahu v nejstarším
z objektů areálu Domova sv. Josefa. Léty provozu již opotřebované
a zastaralé součástky byly modernizovány a vyměněno bylo i vnitřní
osvětlení. Pohyb zařízení je nyní plynulý, rozjíždění a dojezdy jsou
pomalé a pro naše vozíčkáře příjemnější. Interiér výtahu dostal nový
nátěr, který by měl být odolnější vůči poškození a také snáze
opravitelný.

Pečovatelský dům U Jakuba
žije hrou „Člověče, nezlob se„
Bohatý program a soutěže pro všechny obyvatele Pečovatelského
domu U Jakuba připravila pro zkrácení dlouhých nevlídných zimních
únorových a březnových dnů naše pečovatelská služba. Hru „Člověče, nezlob se“ zná téměř každý, proto ani našim seniorům není
vzdálená. Letos byl vyhlášen již čtvrtý ročník této oblíbené soutěže.
Velikonoční svátky prožili obyvatelé pečovatelského domu společně
s dětmi ze ZŠ Lhota u Červeného Kostelce, které přišly zazpívat
a předat velikonoční přáníčka. Pro děti si připravili dědečkové a babičky soutěž AZ kvíz, při kterém prověřili vědomosti o velikonočních

Cena Ď
V pondělní podvečer 4. dubna 2016 se již po šestnácté uskutečnilo,
ve Vědecké knihovně v Hradci Králové, krajské kolo Ceny Ď. Tato
cena je určena především dobrodincům a mecenášům v oblasti
vědy, kultury, vzdělávání a charitní činnosti. Hlavními organizátory
a pořadateli celorepublikové akce jsou manželé
Langerovi.
Za Oblastní charitu byli nominováni lidé, kteří
svoji dobrovolnickou činnost spojují s Hospicem
Anežky České a Domovem sv. Josefa.
Naše nominace se na předním místě týká studentů
Jiráskova gymnázia v Náchodě, kteří Hospic Anežky
České, zařízení pro těžce nemocné, již od roku 2009
různými způsoby podporují. Chtěli bychom
veřejně vyzdvihnout a ocenit dobré skutky těchto
mladých lidí a jejich vlastní iniciativu pomáhat,
protože to není v dnešní době běžné. Uskupení TT
Band Rock (Tomáš Kubíček, Hynek Pacák, Jakub
Regner, Jan Hejzlar) a skupina Jam Defect (Kateřina Havlíková, Vojtěch Mrověc, Marián Linhart,
Michal Vančák, Štěpán Knapp, Eda Paseka) – jazzovo-rockové kapely složené převážně ze studentů
Jiráskova gymnázia zorganizovaly 18. prosince 2015 v Aule Jiráskova
gymnázia Gymfest. Vstupné z této celodenní akce věnovali Hospici
Anežky České. Komediální dvojice složená ze studentů septimy JG
Adam Budař a František Šedivý pro nás každoročně pořádají
divadelní představení „S Mr. Beanem pro charitu“ a jejich výtěžek
vždy zanesou do našeho hospice. Nutno dodat, že oba protagonisté
jsou velice milí, skromní, nezištní a nesmírně aktivní. A nakonec to je
Divadelní soubor FFAKK a Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia
„Sboreček“. Rozhovor se studenty si přečtěte na www.hospic.cz
Velmi Vám všem děkujeme!
Paní Věra Kožnarová se stala dobrovolnicí v hospici 2 roky po jeho
založení, je tedy dobrovolnicí už 18 let. Nejdříve pomáhala s péčí
o květiny, chodila zalévat, přesazovat pokojové květiny a po 3 letech
této služby převzala na sebe péči o květinovou výzdobu hospicové
kaple. Stará se, aby v kapli byla vždy nějaká živá květina ve váze.
Květiny dodává ze své zahrádky. Když skončí sezóna na zahrádce,
kupuje je na své náklady v květinářství. Paní Kožnarové patří velký
dík.
Galerie Gema se od samého počátku snaží pomáhat všude tam, kde
je třeba, a to nejen v oblasti kultury, ale i zdraví a sportu. Od roku
2013 pomáhá Galerie Gema pravidelnými měsíčními částkami
nemocným a umírajícím v Hospici Anežky České. Kromě podpory
Hospice Anežky České pomáhá Galerie Gema i jiným občanským
sdružením a nadacím. Letos oslavila 25 let vzniku.
Domov sv. Josefa navrhnul nominaci Mgr. Marušky Paclíkové za
organizaci všech ročníků Tříkrálové sbírky a tudíž za velký finanční
přínos. Vítězem krajského kola Ceny Ď se stala Lenka Strobachová se

POZVÁNKY

Děkujeme za zaslané dárcovské DMS
Hospic Anežky České obdržel od Vás za první měsíce (do konce
března 2016) celkem 1064 dárcovských DMS, což představuje
30 324 Kč. Za dar pořídíme některé léky, zdravotnický materiál
a opravy zdravotnických přístrojů (kyslíkový koncentrátor).
Velmi děkujeme!
Domov sv. Josefa obdržel od Vás za první měsíce (do konce
března 2016) celkem 141 dárcovských DMS, což představuje
4 018 Kč. Za dar pořídíme některé léky, zdravotnický materiál
a opravy zdravotnických přístrojů.
Budeme rádi za Vaši podporu tímto poměrně jednoduchým
způsobem. Informace o odesílání naleznete na úvodní stránce
tohoto Bulletinu. Velmi děkujeme!

činné aukce
Reportáž z dobro
dobročinné
obrazů pro Hospic Anežky Č
eské
České
Ve čtvrtek 21. dubna 2016, v teplý a slunečný jarní podvečer,
jsem se zúčastnila spolu se třemi zástupci Oblastní charity
Červený Kostelec v čele s panem ředitelem Wajsarem zajímavé
společenské akce ve Strahovském klášteře v Praze. V Letním
refektáři jsme se sešli s představiteli Galerie Gema s. r. o. a Gema
Art Group a. s. – dlouholetými podporovateli Hospice Anežky
České. Zde byli již také v hojném počtu shromážděni přátelé
a příznivci moderního umění. Dobročinně pojatá slavnost byla
uspořádána na oslavu 25. výročí založení GALERIE GEMA s. r. o.
a SPOLEČNOSTI GEMA ART GROUP a. s. Po uvítacím přípitku se
hosté přesunuli z Letního refektáře do Filosofického sálu (knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově, jejíž historická
část ve svém fondu obsahuje přes 200 000 svazků), kde byla
aukce slavnostně zahájena vybranými hudebními skladbami
v podání Prague Cello Quartet.
Moderátor akce – herec Marek Eben, představil v úvodu historii
společnosti a také její zakladatele. A pak již následovala dobročinná aukce obrazů – uměleckých děl známých autorů Jiřího Sopka, Pavla Mühlbauera a Ivana Ouhela. Vyvolávací ceny moderních obrazů a litografií byly předem stanoveny a Marek Eben
vtipně licitoval. S netrpělivostí jsme sledovali, jak lidé přihazují
peněžní částky a ceny obrazů stoupaly. V úchvatné atmosféře
historických prostor knihovny a ladné hudby se umělecká díla
vydražila za krásných 162 000 Kč pro Hospic Anežky České. Šek
s touto finanční částkou byl slavnostně předán řediteli Oblastní
charity Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslavu Wajsarovi.
Po zakončení slavnosti byli hosté pozváni na chutné občerstvení,
při kterém probíhala tombola z knih Galerie Gema. Jsme vděčni
paní Mgr. Lindě Kůrkové - Sedlákové a vedení společnosti, za
jejich podporu a rozhodnutí věnovat štědrý výtěžek z dobročinné
aukce Hospici Anežky České v Červeném Kostelci.
Martina Kreidlová, oddělení P. R. a FR

Exercicie s P. Eliasem Vellou v Kině Luník
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na exercicie s p. Eliasem Vellou OVM
Conv. na téma Ježíš můj přítel – o modlitbě. Seminář se bude konat
v Kině Luník, Manželů Burdychových 367, od středy 15. 6. 2016 do neděle 19. 6. 2016. Podrobnější informace o přihlášení, stravování a možnosti ubytování naleznete v následujícím odkazu www.ochck.cz
Těšíme se na Vás !

Vzdělávací akce pořádané
v Domově sv. Josefa
I v letošním roce budeme v Domově sv. Josefa (DSJ) zajišťovat vzdělávání
v oblastech týkajících se života nemocných s diagnózou roztroušená
skleróza mozkomíšní (RS). Jako první letos uspořádáme Seminář pro
pracovníky domácí péče a Seminář pro sociální pracovníky. Dále
budeme opakovat úspěšnou Konferenci o roztroušené skleróze –
doufáme, že se nám opět podaří zajistit jako přednášející významné
odborníky. Novinkou budou dva Semináře pro blízké nemocných – zde
bychom se rádi zaměřili na život nemocného přímo v rodině. Tyto
semináře plánujeme jako dvoudenní a budeme je pořádat společně
s Hospitalem Kuks. Akce budou poskytnuty zdarma v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce s číslem CH.10/2/058 a názvem Zvyšování
dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou.
Více informací a přihlášky
naleznete na internetu:
www.domovsvatehojosefa
.cz/vzdelavani.html

HOSPITAL KUKS
národní kulturní památka

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ v Domově sv. Josefa 2016
AKCE
Seminář pro pracovníky domácí péče
Seminář pro sociální pracovníky
Seminář pro blízké nemocných
Seminář pro blízké nemocných
Konference o RS

DATUM
předběžné

MÍSTO

POČET
před.

ROZSAH

7. června

DSJ – edukační

10

7 hod.

14. června

DSJ – edukační

10

7 hod.

23. - 24. června KUKS
8. - 9. září
21. září

KUKS
DSJ – galerie

10

2 x 5 hod.

10

2 x 5 hod.

100

8 hod.

Puccini Gala
– operní benefi
ční program
benefiční
Konzervato
ře Pardubice
Konzervatoře

Předání šeku řediteli OCHČK

V neděli 22. května se v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci uskutečnil
operní benefiční program Konzervatoře Pardubice pro Hospic Anežky
České. Zazněly Pucciniho nejkrásnější melodie a scény italské opery na
téma láska, radost a smrt. V první části večera to byly scénicky
propojené nejúspěšnější árie z Pucciniho oper Bohéma, Madame
Butterfly, Tosca, Turandot aj. Ve druhé části zpěváci a hudebníci
představili poslední dokončené dílo Giacoma Pucciniho dramatickou
jednoaktovou operu Sestra Angelika. Obecenstvo si poslechlo největší
klenoty operního nebe v podání mladých a nadšených interpretů,
zároveň též podpořilo péči v Hospici Anežky České. Velmi všem
děkujeme!

Noc Kostelů

11. ročník soutěže Šikovné ruce

v pátek 10. června 2016 se uskuteční v kostele sv. Anny a také v areálu pro Hospic 2016 aneb lidé lidem
Domova sv. Josefa Noc kostelů.
Oblastní charita Červený Kostelec už pojedenácté vyhlašuje
dobročinnou soutěž „Šikovné ruce pro hospic 2016 aneb lidé lidem“. Již tradiční soutěž o nejnápaditější vlastnoruční výrobek
z kategorie oděvy a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové výrob18:00 Hlas zvonů promlouvá
ky, dětské výrobky do 14 let věku dítěte, výrobky mládeže od 15 do
20
let a ostatní výrobky. Všichni, kteří přispějí do soutěže výrob18:10 Pěvecké sdružení Cantus Jaroměř
kem,
pomohou dílčím způsobem zlepšit kvalitu péče v Hospici.
19:00 Soubor lesní rohy Hradec Králové – kostýmoProdejní výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 7. října
vé barokní vystoupení
a bude pokračovat až do pátku do 14. října 2016 ve výstavní síni
20:00 Barokní zvonkohra – Jana Havlíčková, s texty Městského úřadu v Červeném Kostelci. Během slavnostního
k zamyšlení
podvečera budou v obřadní síni oceněným vítězům a miláčkovi
poroty
předány zajímavé ceny. Výrobky do soutěže prosíme,
21:00 Pifferaios – ženský flétnový soubor z Lázní
posílejte opatřeny štítkem se jménem a kontaktem (adresou,
Bělohrad a mužský sbor Toni dei Signori
e-mailem a telefonem), abychom vás mohli co nejdříve informovat
(Prohlídka věže, zvonkohry na kůru kostela,
o výsledcích soutěže, případné výhře a pozvat vás na vernisáž.
Balíček s označením názvu soutěže „Šikovné ruce pro hospic“
ochutnávka sirupů a další zajímavosti)
můžete předávat do pátku 23. září 2016 osobně nebo prostřednictvím
pošty na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, ulice
Svatoanenské zahradní slavnosti
Manželů Burdychových 245, PSČ 549 41 Červený Kostelec.
aneb slavnosti bez bariér
Velmi se těšíme a předem děkujeme za to, že svým umem
Srdečně Vás zveme na patnácté Svatoanenské zahradní slavnosti,
přispějete na péči o těžce nemocné! Více o soutěži na naší webové
které proběhnou v celém opraveném areálu Domova sv. Josefa
stránce: www.hospic.cz
v sobotu 23. července opět od 10. hodiny. Návštěvníci se mohou
těšit na den plný kultury na třech scénách i na doprovodný program
pro celou rodinu.
Svou účast přislíbili: folková skupina Kantoři, Česká bluegrassová
kapela ze Dvora Králové Fámy, herec, zpěvák, muzikant a finalista
X Facktoru Ondřej Ruml, herec, zpěvák, dabér Martin Pisařík s kapelou Na chodníku, herečka Bára Hrzánová se skupinou Condurango,
Sestry Chalupovy – taneční sdružení žen ze Skalice u Hradce Králové
s elegancí 1. republiky, pro děti zahraje Loutka Katka z Miletína
pohádku Dlouhý Široký a Bystrozraký, potulné loutkové divadlo Já to
jsem s Víťou Marčíkem ml. bude mít na repertoáru Eliščiny pohádky.
V kostele vystoupí zpěvačka a kytaristka Eva Henychová, Biblické
písně Antonína Dvořáka v podání Martina Doležela proloží slovem
herec Jan Kačer. Tony zvonkohry opět rozezní Prof. Václav Uhlíř.
Nebudou chybět poníci, skákací hrad, zvíře ze ZOO, workshop
Ascarya, dřevěný kolotoč, malování na obličej, dětské tetování,
ochutnávky sirupů a likérů, kafírna, vinotéka, nově otevřená kavárna
Cafe Damián aj. Plánujeme i komentované prohlídky Domů sv. Josefa, sv. Damiána a sv. Kláry. Trh lidových řemesel bude doplněn o prezentaci chráněných dílen. Změna programu vyhrazena.

Noc kostelů 10. června 2016

DIVADELNÍ MR. BEAN pro Hospic Anežky České

Běh pro Hospic 2016
Pojďme si znovu všichni společně zaběhat. Zveme Vás, milovníky
dlouhých i krátkých tratí, a to v sobotu 24. září 2016 na třetí benefiční
dobročinný Běh pro hospic 2016. Váš sportovní výkon pomůže
nemocným v Hospici Anežky České.
Zveme Vás, naše podporovatele, ale i Vaše přátele, děti a vnoučata
z blízkého okolí k běhu na tratě, dle výběru dlouhé 2 km, 5 km a 10 km.
Registrace účastníků proběhne od 8:30 do 9:30, nejlépe však on-line
předem. Startovné 100 Kč, platba na místě 120 Kč, děti do 15 let
zdarma, důchodci a studenti 60 Kč. Místem startu bude opět Středisko volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, Červený
Kostelec. Podrobnější informace naleznete na našich stránkách
www.hospic.cz

Zveme Vás na humorné představení „DIVADELNÍ MR. BEAN pro Hospic Anežky České“ v podání komediální dvojice Adama Budaře
a Františka Šedivého – studentů JG Náchod, které se uskuteční
v rámci projektu „Šikovné ruce pro hospic 2016 aneb lidé lidem“
ve čtvrtek 13. 10. 2016 od 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném
Kostelci. Vstupenky lze zakoupit od června v IC Červený Kostelec,
Havlíčkova 654, tel.: 498 100 657. Budete vítáni!

PŘIPRAVUJEME
.

Na 5. listopadu 2016 již 8. charitní ples v Sokolovně v Červeném
Kostelci

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
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