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Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
vítám Vás při četbě následujících řádků, kterými Vás
chceme v krátkosti informovat o radosti, kterou jsme
mohli i s rouškami prožít při dokončení denního
stacionáře a při zahájení výstavby nového, tak velmi
potřebného zázemí pro mobilní hospicovou péči.
Těším se, že se s Vámi osobně setkám při příležitosti
25. výročí otevření 1. českého hospice v ČR.
Chtěl bych Vám poděkovat za veškerou doposud
projevenou podporu, díky které můžeme naši činnost
již čtvrt století rozvíjet a zůstanete-li s námi i nadále,
tak koncem roku 2021 Vám rádi představíme dokončené centrum denních a terénních služeb sv. P. Pia,
ve kterém bude mít své zázemí Mobilní hospic
Anežky České, Ambulance paliativní péče doplněná
o stacionář léčby bolesti a Ošetřovatelská služba.
S velkou vděčností,
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE
Dne 11. 6. 2020 po více než roce
stavebních úprav červenokostelecké
památky, vily Břetislava Kafky, byla
otevřena nová sociální služba Oblastní
charity Červený Kostelec - denní
stacionář.
Slavnost byla zahájena v dopoledních
hodinách mší svatou, celebrovanou
Královéhradeckým biskupem Janem
Vokálem, za přítomnosti hudebního
uskupení Schola Gregoriana Pragensis.
Poté se všichni hosté, pan biskup,
zástupci Královéhradeckého kraje a
Diecézní katolické charity Hradec
Králové, přesunuli do zrekostruovaného
objektu stacionáře, kde proběhlo
požehnání prostor a přestřihnutí pásky.
Projekt, který byl podpořen Evropskou
unií, ministerstvem pro místní rozvoj a
Královéhradeckým krajem se tak
podařilo zdárně završit. Uvedení služby

Jablka
Jaroslav Seifert
Už krásný podzim podává
jablka sladká, voňavá.
Vezmi si jedno do dlaní
a kousni: Dobré chutnání!
Lék hořký bereš na lžičku
a ležíš nemocen,
oč sladší v každém jablíčku
můžeš mít každý den!

do provozu proběhlo 1. 9. 2020 - Denní
stacionář je určen klientům, kteří jsou
částečně odkázaní na péči druhých a
nemají zajištěnou potřebnou a kvalitní péči
během dne, kdy jsou jejich blízcí
v zaměstnání nebo potřebují zařizovat své
záležitosti. Svou nabídkou tak stacionář
doplňuje již existující terénní sociální
služby - tísňovou péči a charitní
pečovatelskou službu - pro které v rámci
projektu bylo vybudováno nové zázemí
v prvním patře rekonstruované vily.

CENTRUM DENNÍCH A TERÉNNÍCH SLUŽEB SV. P. PIA
Přestřihnutím pásky denního stacionáře jedna kapitola rozvoje Oblastní charity úspěšně
skončila a hned se otevřela nová. Hosté se v závěru slavnostního otevření stacionáře
přesunuli do venkovních prostor, kde došlo k požehnání a poklepání na základní kámen
Mobilního hospice Anežky České. Rekonstrukcí přilehlé budovy sochařských ateliérů
vznikne zázemí pro další zdravotnické služby Oblastní charity Červený Kostelec. Nové
prostory tak získá i Ambulance paliativní péče rozšířená o stacionář léčby bolesti
a Ošetřovatelská charitní služba.
V souvislosti s rozvojem svých středisek
poskytujících zdravotní a hospicovou péči
se Oblastní charita v posledních letech
snaží zajistit nové prostory, které těmto
službám chybí. Díky získání vhodné nevyužívané budovy věříme, že se nám podaří
10 let od otevření mobilního hospice tento
cíl uskutečnit. Stavební úpravy už byly díky
vstupní dotaci Královéhradeckého kraje
zahájeny.

25 LET HOSPICOVÉ PÉČE
8. prosince roku 1995 byl slavnostně
otevřen první hospic v ČR. V letošním roce
vzpomínáme na uplynulé čtvrtstoletí a na
to, co přineslo do oblasti paliativní péče.
K dnešnímu dni je s jedinou výjimkou již
lůžkový hospic v každém kraji ČR, nyní se
navíc rozvíjí mobilní hospice poskytující
své služby v domácnostech pacientů opět se nám tak potvrzuje, že hospicová
péče má své neoddělitelné místo v naší
společnosti. Těší nás to o to víc, že
smysluplnost naší činnosti můžeme vidět
nejen při každodenním kontaktu s pacienty
a jejich blízkými, ale že i dlouhodobý rozvoj
přináší své ovoce.
Po 25 letech činnosti hospice nyní stojíme
před završením cíle, kterým je stavba
centra terénních služeb a dotvoření plné
návaznosti lůžkových služeb, ambulance a
mobilního hospice, abychom byli schopni
vyjít vstříc potřebám co největšího počtu
pacientů i v následujících letech.
Hospic v roce 1994 a 2020.

NOVÁ OKNA PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Minulý rok touto dobou bylo na objektu bývalé jezuitské rezidence na 86 prastarých
oken. Některá z nich pamatovala ještě prezidenta Masaryka. Dovnitř ﬁčelo a ven stejně
tak. Nebýt polštářů vložených mezi okenní rámy, pacienti by se celou zimu cítili jako
v lednici. Díky neuvěřitelné vlně solidarity se během 2 měsíců podařilo zajistit
prostředky na výměnu téměř třetiny oken. Sbírka pokračovala a s pomocí našich
podporovatelů se nová okna dostanou do Domova sv. Josefa ještě v tomto roce.
Ing. Jan Staněk, projektový manažer

KALENDÁŘ AKCÍ
I v letošním roce chystáme sérii podzimních beneﬁčních akcí. S ohledem na vyvíjející se
situaci však může dojít k různým omezením či ke zvýšeným hygienickým opatřením.
Pro aktuální informace o akcích sledujte naše stránky www.ochck.cz
BĚH PRO HOSPIC

SO
19. 9.

Běžíme pro hospic a vy můžete s námi. Již 7. ročník sportovní
události pro všechny věkové kategorie se uskuteční v sobotu
19. 9. 2020 v Červeném Kostelci. Registrací podpoříte výstavbu
nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky České a další
zdravotnické služby. Více informací na www.behprohospic.cz

BYLINKOBRANÍ

NE
20. 9.

Hned další den, v neděli 20. 9. 2020 proběhne v Žirči u Dvora
Králové Bylinkobraní. Akce v areálu Domova sv. Josefa je určená
každému, kdo chce prožít poklidný den provoněný bylinkami,
shlédnout ukázky tradičních řemesel či využít nabídky stánků s výrobky ruční výroby, bylinkami či přírodní kosmetikou.

KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE

SO
25. 10.

V pondělí 21. 9. 2020 bude zahájen předprodej vstupenek na
koncert Novoměstské ﬁlharmonie, jejíž muzikanti si pro publikum
připravují poutavý program nabitý nejlepšími kousky z dílen
operních velikánů. Koncert pod vedením dirigenta Jaroslava
Rybáčka proběhne v divadle v Červeném Kostelci 25. října 2020.

CHARITNÍ PLES

SO
7. 11.

Dvanáctý ročník charitního plesu je naplánován na sobotu 7. 11.
2020. Při příležitosti výročí 200 let od narození Boženy Němcové
bude výzdoba tematicky zaměřena v duchu národního obrození.

KONCERT - DASHA QUARTET

ČT

19. 11.

Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která vystupovala na mnoha významných českých hudebních scénách,
vystoupí se svým doprovodem v Divadle J. K. Tyla ve čtvrtek
19. 11. 2020 na slavnostním koncertu, který bude uspořádán
k letošnímu významnému výročí Hospice Anežky České
a Mobilního hospice Anežky České.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HOSPICI

ÚT

8. 12.

Hospic Anežky České slaví 25 let od svého otevření. Při té
příležitosti pořádáme den otevřených dveří - nabízíme možnost
připomenout si něco z hospicové historie a současnosti,
komentované prohlídky a příležitost k setkání s personálem.
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