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Vážení přátelé a příznivci Oblastní charity Červený Kostelec.
V době adventu, kdy se k Vám dostává náš bulletin, chci opět upřímně poděkovat Vám
osobně i lidem ve Vašem okolí, neboť Vaše pomoc a podpora nám umožňuje zvládat
problémy a těžkosti spojené s provozem našeho charitativního zařízení a umožňuje nám
naše služby dále rozvíjet dle potřeb těch, o které se staráme.
Když se ohlížíme za uplynulým rokem, cítíme vděčnost. Z Vašich dopisů a e-mailů lze
vyčíst zájem pomoci, důvěru a pochopení, se kterými přinášíte svoji podporu. Díky Vám
jsme i v roce 2011 mohli sloužit našim nemocným.
Za 16 let provozu prvního českého hospice jsme přijali téměř 6 000 pacientů a za 10 let
činnosti Domova sv. Josefa jsme pomohli skoro 2 000 nemocným s roztroušenou
mozkomíšní sklerózou.
Díky získání finančních prostředků z grantů a dotací a od jednotlivých dárců se podařily
některé potřebné změny, jak se o tom můžete dočíst v následujících článcích. Přejeme si,
aby Vám tato skutečnost přinášela radost.
Děkuji i svým spolupracovníkům za jejich vytrvalé úsilí a pracovní nasazení, se kterým
svoji náročnou práci dělají.
Vzpomínkou na velkorysý a nezištný dar Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti z Českých
Budějovic a jmenovitě generální představené Gemmy Urbanové před 10 lety a na
odvahu k přijetí tohoto daru se můžeme vrátit k začátkům budování prvního a stále
jediného zařízení pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou v ČR. Mnohé se za deset let
podařilo a mnohé zůstává ještě před námi. O tom se více dočtete na následujících
stránkách.

Spokojený může být jen člověk vděčný
Člověk se mnohdy chová tak,
jako by měl na všechno nárok.
Nárokuje si cokoli, co vychvalují
reklamní akce supermarketů.
Okamžitě potřebuji všechno, co vidím.
Koupím si cokoli, na co si právě vzpomenu.
Hned musím uspokojit všechny své potřeby.
Neumím si počkat.
Neschopnost čekat mi však bere
schopnost něco si užít.
V naší době se šíří nárokování,
které vytěsňuje vděčnost.
Nárokování však nemůže
přinést člověku štěstí.
Spokojený totiž dokáže být
jen člověk vděčný.
neznámý autor

Když se ohlížím na uplynulých 18 let existence naší organizace, přes všechny starosti a těžkosti převládá pocit radosti z toho, co se podařilo,
silný pocit vděčnosti všem, kteří se na tomto díle jakýmkoliv způsobem podílíte, a hluboká, mnohdy skrývaná, vděčnost za projevené Boží
požehnání.
Vážení přátelé, i když zaznívají mnohé předpovědi, které nejsou právě příznivé a kterých bychom se mohli obávat, věříme, že společnými
silami tyto překážky opět překonáme. Prosíme Vás, zůstaňte nadále s našimi pacienty!
Ještě jednou si Vás dovolujeme poprosit - podpořte nás modlitbami a podle možnosti i finančně. I ten nejmenší dar přinesený s láskou je pro
naše zařízení velkou pomocí a požehnáním.
Přejeme Vám příjemné a požehnané vánoční svátky a prožití nového roku 2012 ve víře, naději a lásce.
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel

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.

!!! POZOR !!! 18.9.2011 skončila veřejná sbírka.
Po vyúčtování bude sbírka od 1.1.2012 obnovena.
Do té doby prosím nezasílejte prostředky
na sbírkový účet 78-8943640237/0100.
DMS bude obnovena v průběhu ledna 2012.

Náš běžný účet 8282670227/0100 v. s. 5629
je stále otevřen pro přijímání darů.
Děkujeme za pochopení.

Darovaný klášter slouží
nemocným již deset let.
Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí
Christian Morgenstern

Tímto hezkým citátem bych
chtěla uvést místo, bývalý
klášter a dnešní zdravotnické
zařízení, největší středisko
Oblastní charity Červený
Kostelec - Domov sv. Josefa,
který je opravdovým domovem pro všechny, kteří zde
pracují, prožívají opakované
dvouměsíční zdravotní pobyty, i pro ty, kteří zde žijí trvale a mají jedno společné, totiž nemoc,
které se říká roztroušená skleróza. Domov oslaví letos 10. výročí
svého trvání, a tak bychom Vám ho chtěli přiblížit několika
zajímavými údaji z historie i současnosti.

pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

Historie:
Historie nynějšího Domova sv. Josefa sahá až do roku 1482, kdy
majitel vsi Jan Kordule ze Sloupna začal stavět nad obloukem řeky
Labe tvrz. V roce 1635 byl objekt darován Ferdinandem II.
vídeňským jezuitům od sv. Anny. V roce 1938 tu sestry Nejsvětější
Svátosti založily Domov sv. Josefa, který byl v r. 1960 převeden do
vlastnictví státu a ten zde zřídil domov důchodců. V r. 1995 byl objekt
vrácen řeholní instituci Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, která
ho pak darovala Oblastní charitě v Červeném Kostelci. Proč právě jí a
jak vznikla myšlenka na vybudování zatím stále jediného lůžkového
zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, vzpomíná ředitel
OCHČK, realizátor myšlenky a budovatel Domova sv. Josefa, Ing. Mgr.
Miroslav Wajsar.
„Oblastní charita Červený Kostelec byla již tehdy největší charitou
Královéhradecké diecéze. Myšlenku na vznik domova pro takto
nemocné lidi iniciovalo mé setkání se dvěma pacientkami s
roztroušenou sklerózou v terminálním stádiu a zjištění, že v České
republice doposud žádné zařízení tohoto druhu neexistuje. Původně
jsme měli vizi vybudovat ho v podkroví na Háčku v Červeném
Kostelci, avšak do toho přišla od Sester Nejsvětější Svátosti z Českých
Budějovic nabídka darování objektu včetně zámeckého parku v Žirči.
Tuto nabídku jsme po dohodě s Diecézní charitou v Hradci Králové
přijali.“
Domov sv. Josefa dnes:
V současné době poskytujeme sociální a zdravotní služby na trvalých
(14 lůžek), přechodných zdravotních (21 lůžek) a sociálněodlehčovacích (7 lůžek) pobytech. Každému z pacientů je
poskytována cílená rehabilitace a vodoléčba, neboť každodenní
cvičení je nezbytnou součástí léčby všech stádií roztroušené
sklerózy. Ve dvou bezbariérových bytech chráněného bydlení žijí dvě
rodiny, kde jeden z členů je nemocný RS. Domov disponuje
půjčovnou kompenzačních pomůcek pro domácí péči a poskytuje
odborné poradenství. Klientům nabízíme třikrát týdně tvořivou
dílnu, psychoterapeutickou poradnu a péči, v sobotu je zde sloužena
mše svatá. Kromě toho se klienti mohou přihlásit na kulturní akce návštěvy divadla a kina, výlety apod. Vyhledávaným zážitkem bývá
svatovavřinecká pouť na Sněžku. Naučné přednášky a hudební akce
se konají i v Domově samotném.
Citát:

Několik zajímavých statistik.
Ke 2. 11. 2011 bylo uskutečněno 1983 pobytů. Za 10 let se vystřídalo
v Domově na všech pobytech 642 osob. Průměrně zde byl každý
klient třikrát. Sto klientů si svůj pobyt zopakovalo a byli zde dvakrát.
19 lidí zde bylo víc než desetkrát a rekordní počet pobytů pro
jednoho člověka je 25 pobytů. Nejmladší klientce bylo 25 let a
nejstaršímu klientovi 98 roků. O celý chod Domova se stará 67
zaměstnanců, z nichž 31 % pracuje na zkrácený úvazek.
Děkujeme všem, kteří Domovu a jeho obyvatelům celé desetiletí
pomáhali a stále pomáhají.
Jitka Holcová, pracovnice fundarisingu a P. R.
Vzpomínky na Domov sv. Josefa
Paní I. L. je stálou návštěvnicí Domova sv. Josefa, a to již od začátku
jeho existence. Letos přijela na dvouměsíční pobyt již podesáté. Nyní
žije v Praze v Domově seniorů a netají se tím, že má ráda divadlo i
koncerty. Když má příležitost, nevynechá ani jedinou. Na své dojmy z
přibývajícího počtu pobytů zavzpomínala:
„Vzpomínám si na to jako by to bylo dnes. V roce 2002 jsem přijela
před Vánocemi na dvouměsíční pobyt poprvé. Doprovázela mě
rodina. Žireč přece jen nebyla známá jako dnes. Při cestě z Prahy jsme
dost bloudili. Přijeli jsme za tmy. Po našem zazvonění nám
proskleným vnějším výtahem jela vstříc osoba zahalená tmou. Byl to
ošetřovatel. Připadali jsme si jako v tajemném hradu. Dále
nezapomenu na to, jak jsem se ihned po příjezdu cítila. V Domově
panovala příjemná atmosféra. Všichni byli milí a vstřícní, a přijali mě
mezi sebe velmi rychle. Tenkrát existovalo pouze jedno oddělení pro
14 pacientů a to v místě nynějších trvalých pobytů. Ostatní prostory
byly neobydlené. Budova neměla omítku, nádvoří bylo
nevydlážděné, o zahradní úpravě ani nemluvě. Můj první pobyt byl
spojen s pocity euforie zaměstnanců a s jejich neutuchajícím elánem.
Rehabilitace fungovala od prvopočátku a byla vždy velmi kvalitní.
Postupem let se přidávaly další služby - vodoléčba, psychoporadna,
tvořivá dílna, lymfatické masáže, výlety za kulturou. Úžasná setkání
zažívám na výletech s firemními dobrovolníky. Celý barokní areál
bývalého kláštera se s každou mou návštěvou měnil. I park se změnil
k nepoznání. A to trvá dodnes. Současný zrekonstruovaný Domov se
nedá se začátkem vůbec srovnávat. Cítím se tu stále tak dobře, jako
když jsem přijela poprvé.“

Pravá láska se nikdy nerozdá. Čím více dáváš, tím více Ti zůstává.

Antoine de Saint-Exupéry

Ve 2. pololetí 2011 se nám podařilo uskutečnit tyto akce:
Benefiční divadelní představení Caveman
Kdo přijal pozvání 1. září do plně obsazeného Divadla J. K. Tyla v
Červeném Kostelci na divadelní představení Caveman, měl o zábavu
postaráno. Vyprávění o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, a o
jejich vzájemném každodenním soužití, bylo pro mnohé nejen
výstižným obrazem, ve kterém se poznali, ale především příležitostí
povznést se s úsměvem nad všední starosti.
Konference „Umírání patří k životu“
V sobotu 24. září 2011 proběhla v edukačních prostorách střediska
Háčko odborná konference „Umírání patří k životu“, která se
věnovala tématům z oboru hospicové a paliativní péče. Konference
byla pořádána Oblastní charitou Červený Kostelec při příležitosti Dne
charity (27. 9.) a Světového dne hospicové a paliativní péče (8. 10.).
Soutěž „Šikovné ruce pro hospic 2011 aneb lidé lidem“
Všichni, kteří přišli v pátek 7. října 2011 v podvečer do výstavní síně
Městského úřadu v Červeném Kostelci na vernisáž prodejní výstavy
„Šikovné ruce pro hospic 2011 aneb lidé lidem“, prožili příjemný
zážitek s hudebním pásmem Slavné maličkosti slavných autorů v
podání Štěpánova kvarteta. Přítomní mohli zhlédnout 2050
exponátů v podobě pletených košíků, svetrů, háčkovaných ozdob,

keramických výrobků, podzimních dekorací od 110 soutěžících!
Zájem byl hlavně o podzimní dekorace a draky, obrázky vytvořené
ubrouskovou technikou, ale také o dřevěné hlavolamy. Do soutěže se
zapojili dárci z celé České republiky, včetně dětí z různých kroužků: ZŠ
V. Hejny v Červeném Kostelci, ZUŠ v Červeném Kostelci, ZUŠ Náchod keramický kroužek, ZŠ v Hořičkách, ZŠ ve Žďárkách, Dům dětí a
mládeže v Dobrušce. V kategorii dospělých chceme poděkovat
především paní Ireně Vlachové za 168 darovaných vlastnoručně
vyrobených výrobků. Letos se zapojily ve velké míře i domovy
důchodců z Náchoda, Trutnova, České Skalice, Hronova, domy s
pečovatelskou službou z Červeného Kostelce, Poličky, Klub důchodců
ze Rtyně v Podkrkonoší i pravidelný účastník soutěže Klub žen ze
Žacléře a další. Všem soutěžícím dárcům poděkovali ředitel Oblastní
charity Červený Kostelec Ing. Miroslav Wajsar a starosta Města
Červený Kostelec pan Petr Mědílek. Poté v Divadle J. K. Tyla při
slavnostním Galaprogramu Václava Faltuse a žáků Základní umělecké
školy Červený Kostelec, který svým slovem provázela redaktorka
Českého rozhlasu Hradec Králové Romana Pacáková, předali Ing.
Miroslav Wajsar a Václav Faltus ocenění vítězům soutěže. Realizaci
soutěže finančně podpořil Fond T- mobile, Nadace Umění pro zdraví a
Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Výtěžek z této již tradiční
události byl věnován na provoz a rozvoj Hospice Anežky České.

Hospic Anežky České

Kuchyňský kout v zimní zahradě

Konference k 800. výročí narození Anežky České
V sobotu 8. října 2011 se v Červeném Kostelci konala konference
„Anežka Česká - světice a služebnice“. Konference proběhla u
příležitosti 800. výročí narození světice a v 16. roce od zahájení
provozu Hospice Anežky České. Velmi hodnotné a zajímavé
přednášky se uskutečnily v Divadle J. K. Tyla.
V rámci konference přednesli své příspěvky pedagogové Univerzity
Hradec Králové či Univerzity Karlovy (David Bouma, František Burda,
Prokop Brož, Tomáš Petráček a Věra Němečková) a znalkyně života sv.
Anežky Sr. Ludmila Pospíšilová OSF.
Po souboru přednášek v divadle se zájemci přesunuli k
volnočasovému centru „Háčko“, kde byla slavnostně odhalena a
Mons. Josefem Suchárem požehnána socha sv. Anežky. Následovalo
slavení eucharistie v Hospici Anežky České.
Otevření nových prostor umělecko-tvořivé
dílny v areálu Domova sv. Josefa
V pondělí 31. 10. 2011 se v areálu Domova sv. Josefa v Žirči u
bývalého objektu Juty sešli slavnostně naladění zaměstnanci
oblastní charity i pozvaní hosté za účelem slavnostního otevření části
Juty a zahájení provozu.
Nové prostory, které požehnal Mons. Josef Suchár, jsou určeny
umělecko-tvořivé dílně. Rekonstrukce objektu trvala pět měsíců a
celá stavba včetně DPH přišla na 5 milionů korun. Domov sv. Josefa v
Žirči získal finanční prostředky i díky televiznímu adventnímu
koncertu, který vynesl dva miliony korun.
Umělecko-tvořivá dílna vyrábí kromě polohovacích pomůcek také
dětské hračky, polštáře, kapsáře, tašky, polštářky plněné
pohankovými slupkami ve tvaru zvířátek, které jsou určené pro
miminka, nebo kojící polštáře. V současné době v dílně pracuje
jedenáct zaměstnankyň z královédvorského regionu a dvě
externistky.

Otevírání nových dílen v Žirči

3. charitní ples

Slavnostní odhaleni sochy sv. Anežky

Tříkrálová sbírka

3. charitní ples pro Hospic Anežky České
V sobotu 5. listopadu 2011 proběhl v sále červenokostelecké
sokolovny již třetí charitní ples, který byl opět milým setkáním nejen
pracovníků a příznivců oblastní charity, včetně křesťanské mládeže,
ale i všech, kteří se chtěli pobavit a příjemně strávit podzimní
listopadový večer. Slavnostně oblečené taneční páry zvala k tanci i
poslechu náchodská hudební skupina Relax Band pod vedením p.
Jaroslava Drejsla. Svým milým úsměvem, srdečností a přátelským
humorem provázela slavnostní večer slečna Marie Doležalová neboli
Saša ze seriálu Comeback.
Všechny přítomné zaujalo na několik minut originální vystoupení
tanečníků z TK Akcent Dobruška. Nádherně oděné taneční páry
předvedly standardní i latinskoamerické tance a všem přítomným
připomněly dobu tanečních lekcí. Půlnoční představení zaujalo
především všechny přítomné pány, neboť mladé hezké tanečnice z
taneční skupiny Bonifác, pod vedením p. Nývltové, předvedly vířivý
kankán. Bohatá tombola s více než 446 dary od sponzorů z regionu,
včetně 13 prémií, obohatila nejeden stůl v sále sokolovny. Tancem
znavené hosty posilnilo chutné občerstvení v podobě teplých i
studených nápojů, zákusků, chuťovek z výborné české kuchyně.
Výtěžek plesu je věnován na rozvoj Hospice Anežky České.
Vánoční rozjímání se Štěpánem Rakem
Kytarový virtuos Štěpán Rak přijal
pozvání na benefiční koncert k 10.
výročí vzniku Domova sv. Josefa.
Koncert v podobě recitálu
„Vánoční rozjímání“ se uskutečnil
v nově opraveném kostele sv.
Anny v sobotu 3. prosince 2011 a
před druhou nedělí adventní tak
přenesl všechny přítomné do
kouzelného období vánoc.

Šikovné ruce pro hospic 2011

Šikovné ruce pro hospic 2011

Projekty na pořízení solárních systémů
V letošním roce proběhly v naší organizaci 2 projekty zaměřené na využívání sluneční energie k ohřevu vody a vytápění. Jednalo se o
projekt Solární zdroj tepla v budově Háčka - centru pro volnočasové aktivity dětí a vzdělávání dospělých a Solární zdroj tepla v Hospici
Anežky České v Červeném Kostelci. Oba projekty byly spolufinancovány Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Po instalaci solárních zařízení na objekty Háčka a Hospice Anežky České probíhá v současnosti
běžný provoz, který přinese pro obě budovy úspory při ohřevu vody. Celková
vyrobená energie bude průběžně zveřejňována na našich webových
stránkách.

pod dohledem vedoucího skupiny podílejí na údržbě rozsáhlého
zámeckého parku v areálu Domova a zajišťují i další dělnické a
dělnicko-řemeslné venkovní i vnitřní práce v areálu.
Účastníci projektu pracující na nově vytvořených pracovních místech
Zapojení znevýhodněných osob
absolvují vzdělávací aktivity včetně rekvalifikací, je jim poskytováno
na trh práce prostřednictvím Oblastní charity skupinové
i individuální poradenství a další podpůrná opatření, aby se
Červený Kostelec
u nich opětovně vytvářely pracovní návyky a zkušenosti a posilovala se
Od 1. 10. 2011 probíhá v naší organizaci dvouletý projekt, který je jejich motivace pro další zapojení na trh práce.
financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního
fondu ČR. Záměrem projektu je sociální a pracovní integrace
nezaměstnaných znevýhodněných osob. Díky němu dochází v
Oblastní charitě Červený Kostelec k vytvoření pracovních míst, k
provozování pracovní skupiny a realizaci dalších aktivit zaměřených
těm, kdo jej opravdu potřebují!
na podporu účastníků projektu a posílení jejich pozice na trhu práce.
Nákupem Dárku do života pomůžeme lidem s roztroušenou sklerózou
Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnané znevýhodněné osoby
v Domově svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.
(v předchozím období v evidenci úřadu práce déle než 3 měsíce) Princip je jednoduchý. Zakoupením dárkového certifikátu můžeme udělat radost
starší 50 let s nízkou kvalifikací a nezaměstnané osoby se zdravotním
lidem v Domově hned dvakrát. Jednak hodnotou svého daru a pak také
postižením.
zasláním dárkového certifikátu s Vaším pozdravem, případně kontaktem na Vás.
Konkrétně v rámci projektu vznikla 2 nová ošetřovatelská pracovní
Pomozte nám i Vy vracet klienty našeho Domova
místa v Domově sv. Josefa v Žirči a také 2 nová pracovní místa pro
do života šířením tohoto projektu prostřednictvím
pracovníky terénních středisek - pečovatelské služby v Červeném
svých
emailů a fecebookových profilů.
Kostelci a v Hostinném.
V neposlední řadě bylo v areálu Domova sv. Josefa vytvořeno 6
nových pracovních míst, která tvoří pracovní skupinu. Její členové se

Darujte dárek

Kontaktní adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
státutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
tel.: 491 610 300, e-mail: sekretariat@hospic.cz
web: www.ochck.cz, číslo účtu: 8282670227/0100
zakladatel: Biskupství královéhradecké
Hospic Anežky České, Červený Kostelec,
zařízení pro těžce nemocné
ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
tel. ústředna: 491 467 030,
e-mail: sekretariat@hospic.cz
web: www.hospic.cz
nový odkaz pro dárce: www.darekdozivota.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 5629
Háčko, Červený Kostelec,
centrum volného času a vzdělávání
vedoucí: Bc. Pavel Melichar
tel.: 491 610 310, e-mail: melichar@hospic.cz
web: www.ochck.cz/hacko
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 9000
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem,
zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou
zástupce ředitele pro zdravotní
a sociální služby: Mgr. Dominik Melichar
tel.: 491 610 600, e-mail: d.melichar@zirec.hospic.cz
web: www.domovsvatehojosefa.cz
nový odkaz pro dárce: www.darekdozivota.cz
číslo účtu: 78-8832560277/0100 v. s. 7148
Charitní pečovatelská služba, Červený Kostelec
vedoucí: Lenka Vlčková
tel.: 491 465 327, e-mail: pecovatelky@hospic.cz
web: www.ochck.cz/pecovatelky
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8002

Charitní pečovatelská služba, Hostinné - Rudník
vedoucí: Luisa Polešovská
tel.: 499 441 141
e-mail: polesovska@hospic.cz,
web: www.ochck.cz/pecovatelky
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8700
Charitní ošetřovatelská služba
Červený Kostelec
vedoucí: Štěpánka Martincová
tel.: 491 610 480
e-mail: osetrovatelky@hospic.cz,
web: www.ochck.cz/osetrovatelky
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8001
Mobilní hospic Anežky České
Červený Kostelec
vrchní sestra: Iva Valerová
informační linka: 491 467 050
e-mail: valerova@hospic.cz,
web: www.hospic.cz/mobilni
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 2500
Mateřské centrum Slůně v Úpici
vedoucí: Kristýna Menšíková
e-mail: mensikova@hospic.cz,
facebook: Mateřské centrum Slůně
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8800
Pro-Charitu s.r.o. v Žirči u Dvora Králové nad Labem
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
středisko: Chráněné dílny u sv. Anny,
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
vedoucí: Mgr. Dominik Melichar
tel.: 491 610 620, e-mail: d.melichar@zirec.hospic.cz
web: http://chranenedilny.ochck.cz

