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Neměli byste pro mne
pár laskavých slov?
Nic vám nezůstanu dlužný.
Všechno vám vrátím.
Na strasti i radosti
máme celý život.
Jen potřebujeme někoho blízkého,
abychom na ně nebyli sami.
A stačí pár slov,
která nás vyruší k činu.
Stačí pár slov,
skrze něž nám kdosi podá svou ruku.
Michal Černík

Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
poslední dny přináší České republice mnoho starostí v podobě vytrvalých
dešťů. Také naše středisko Domov svatého Josefa, které leží na břehu Labe,
bylo záplavami ohroženo, ale díky provedeným terénním úpravám v loňském roce, bylo od ničivého živlu uchráněno. Přes tyto události mi dovolte,
abych vám přiblížil informace ze středisek OCHČK.
Jako každý rok, jsme se také letos na jaře zamýšleli, koho z našich
dobrodinců navrhneme na Cenu Ď. Asi budete rozumět tomu, že to pro nás
není nikdy lehký úkol. Všichni, kdo pomáhají, by měli být oceněni! Proto tuto
nominaci chápeme spíše tak, že prostřednictvím našich „nominantů“
děkujeme vlastně vám všem, kteří nezištně pomáháte pečovat o nemocné
a to ať už duchovně, finančně nebo svojí prací.
V bulletinu se dále dočtete o tom, že se naše činnost dotýká nejen
umírajících v hospicové péči, zdravotně postižených v Domově sv. Josefa
nebo našich seniorů v pečovatelské službě, ale i nejmladší generace.
Snažíme se podporovat rodiny v různých situacích a při různých životních
okolnostech, neboť bez účasti rodiny je každá péče a léčba velmi obtížná
až problematická.
Prosím vás, pokud můžete, pomáhejte s námi i nadále dle vašich možností.
S úctou a vděčností
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel OCHČK

Kus radosti do domu s pečovatelskou službou v Úpici
Dům s pečovatelskou službou v Úpici ožil o květnovém
svátku matek hlaholem a zpěvem malých dětí, když ho
navštívilo místní Mateřské centrum Slůně, středisko
Oblastní charity Červený Kostelec. Pro setkání nejmladší a nejstarší úpické generace si připravilo Slůně
program pod vedením nové vedoucí Olgy Ejemové.
Děti s maminkami zazpívaly několik lidových písniček,
přednesly říkadla a nakonec také zatančily. Ukázaly, že i
tak malé děti se mohou na programu podílet,
předvedly, co se už naučily a přinesly kus radosti do
srdcí místních obyvatel.
Ne nadarmo se doporučuje pro vyvážený rozvoj osobnosti pobývat s dětmi do šesti let a staršími lidmi nad

sedmdesát let. Toto setkání určitě doporučení potvrdilo,
všichni se rozcházeli s úsměvem a obohaceni.
Mateřské centrum Slůně navštěvují třikrát v týdnu děti od
jednoho roku do tří let se svými maminkami nebo babičkami, ojediněle i tatínky.
Společně si hrají, cvičí a zpívají, odpoledne mívají také výtvarnou dílničku. Koncem května proběhl na zahradě Společenského centra Veselka Dětský den se spoustou her pro
nejmenší. Nejvíce se dětem líbílo opékání při táboráku
a těší se v červnu do hor na společný víkend, kde si na své
přijdou jak děti na Pohádkové stezce, tak rodiče při přenášce
o výchově dětí a při vzájemném sdílení.
ewa
Tak ať se vše vydaří!!

Co jsme prožili v prvním pololetí letošního roku
Hráli jste někdy stolní hru "Člověče, nezlob se"?
Tuto otázku jsme položili klientům pečovatelské služby
v Č. Kostelci, kteří se zúčastnili velké soutěže "Člověče,
nezlob se" 10. dubna ve společenské místnosti Domu
s pečovatelskou službou U Jakuba. Soutěžili zde mezi
sebou obyvatelé obou pečovatelských domů a místní
skauti K4 družina Jestřábů. Bylo velice příjemné
pozorovat reakce soutěžících, jak při výhře, tak při nezdaru.
Ze začátku hry se soutěžící nesměle vyhazovali
z políček, dokonce někdy i s rozpačitými slovy „promiňte“,
ale v závěru napětí vrcholilo. Ze sálu se ozýval smích
a radost. Vítězkou se stala 90 letá obyvatelka p. Ďásková,
které všichni ze srdce blahopřáli. Odměnou jí byl marcipánový dort ve tvaru této stolní hry i s figurkami a kostkou,
o který se se všemi spoluhráči podělila. Vítězce zářily oči
radostí a svěřila se nám se svými dojmy: „Za 90 let jsem
nikdy nic nevyhrála“. Naše charitní pečovatelská služba
chtěla touto akcí navázat na další úspěšnou spolupráci
s místními skauty a naučit mladou generaci komunikovat
se seniory. Podle ohlasu všech zúčastněných prožili všichni hráči příjemné odpoledne. Zase někdy něco podobného zopakujeme.

26. května hudbu z filmů: Piráti z Karibiku, Forest Gump,
Sedm statečných, Kmotr, Sněhurka a sedm trpaslíků,
Misie a Once. Produkce skladeb různých žánrů ve vlastní
úpravě spojená s hojnou dávkou nenapodobitelného
humoru předvedlo a zároveň pobavilo všechny přítomné
v Divadle J. K. Tyla a vytvořilo tak nevšední atmosféru pro
nedělní květnový podvečer.

24. května noc kostelů u sv. Anny v Žirči
a sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci

Bohatý duchovní i kulturní program, který započal krát-ce
před 18 hodinou a trval do 22 hodiny večerní, nabídl
barokní kostel sv. Anny v Žirči u příležitosti již tradiční Noci
kostelů. V Žirči však proběhla letos teprve podru-hé.
Příchozí vyslechli vystoupení barokního souboru La Bilancetta a pěveckého sdružení Cantus, dozvěděli se něco
o historii kostela a mohli se účastnit meditace při svíčkách
a zpěvu. Noc kostelů u sv. Jakuba Většího v Červeném
Kostelci umožnila návštěvníkům podrobnou prohlídku
liturgických předmětů, bohoslužebných rouch, ale i návštěvu věže. Děti měly svůj program na farní zahradě,
zatím co uvnitř kostela zněla hudba starých mistrů
v podání Červenokosteleckého komorního orchestru
a
následně zazněl koncert Svatojakubského sboru a orVedoucí Charitní pečovatelské služby Lenka Vlčková
chestru. Návštěvníci byli též seznámeni prostřednictvím
videozáznamu se službou Oblastní charity Červený
Recitál Štěpána Raka a Alfréda Strejčka
Kostelec,
kterou poskytuje nemocným a potřebným.
Ve čtvrtek 4. 4. 2013 se uskutečnil benefiční recitál pro
Hospic Anežky České „Cesty naděje“ v kostele sv. Jakuba
Většího v Červeném Kostelci. Podmanivé tóny kytary Bylinková zahrada Josefa Kamela
a zpěvu profesora Štěpána Raka a krásný zvučný hlas V těchto dnech otvíráme v bývalém zahradnictví areálu
herce Alfréda Strejčka potěšil všechny přítomné, kteří se Domova sv. Josefa v Žirči novou bylinkovou zahradu.
ve čtvrtečním mrazivém večeru sešli v hojné účasti. Oba Po mnoho let byl tento prostor málo a neefektivně
interpreti vystoupili bez nároku na honorář a výtěžek byl využíván. Úpravou vznikla další relaxační zóna pro klienty
věnován Hospici Anežky České.
domova, která je vybavena zvýšenými stoly, aby se
i vozíčkáři mohli podle svého zájmu aktivně zapojit do
Benefiční koncert kvarteta Prague Cello Quartet pěstování rostlin.
Toto originální violoncellové kvarteto Prague Cello Zahrada nabízí prohlídku ukázkových záhonů s vonnými
Quartet, tvořené Petrem Špačkem, Janem Zvěřinou, bylinami a celkově zajímavé zahradní architektury pro
Janem Zemenem a Ivanem Vokáčem, předvedlo v neděli širokou veřejnost.
Vítězka soutěže “Člověče, nezlob se!”

Benefiční koncert Š. Raka a A. Strejčka

Benefice Praque Cello Quartet

Slavnostní vyhlášení krajského kola Ceny Ď v Královéhradeckém kraji
V úterý 7. května v podvečer jsme měli opět tu čest
zúčastnit se krajského kola Ceny Ď v Královéhradeckém
kraji. Tato cena, kterou založili sympatičtí manželé
Langerovi, má za cíl ocenit nejrůznější dobrodince,
mecenáše, dobrovolníky a hrdiny, kteří dovedou nezištně
pomáhat druhým lidem. Slavnostního vyhlášení jsme se
zúčastnili již potřetí a moc mě těší, že spolupořádající
Studijní a vědecké knihovna v Hradci Králové musí hledat
stále větší prostory, kde by se tyto velkorysé a ušlechtilé
osobnosti mohly sejít. Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci v letošním roce nominoval 3 dobrovolníky, byli to
manželé Marie a Josef Zákravští a paní Mgr. Věra Adámková. Za Domov sv. Josefa byl nominován pan Rudolf
Srba.
Paní Marie je dobrovolnicí v hospici již mnoho let, stará se
o květiny v celé budově, chodí je zalévat, pomáhá při
přesazování a výsadbě květin do venkovních truhlíků. Pan
Josef Zákravský se stará o zahradu kolem hospice od

samého počátku - již 18 let. Seče trávu, pomáhá s nejrůznějšími činnostmi kolem zahrady, opravuje potřebné
nářadí a v zimě pomáhá vyhrnovat sníh. Paní Mgr. Věra
Adámková pracuje jako dobrovolnice v hospici už více jak
10 let. Obětavě dochází každý týden do čajovny, kde
svědomitě obsluhuje příchozí návštěvníky i pacienty, vaří
nápoje, prodává občerstvení a to i „nepopulární dobu“
v neděli odpoledne, je velmi empatická k pacientům.
Pan Rudolf Srba pomáhá Domovu sv. Josefa opravdu
nezištně. Po všech životních peripetiích, které nebyly
zrovna veselé, mu na „živobytí“ moc nezbývá. Přesto
finančně podporuje Domov sv. Josefa i Hospic Anežky
České přesně podle vdovy z Markova Evangelia. Neváhá
ani upéct výborné vánočky pro slavnostní sekání v Domově. Za jejich obdivuhodnou práci, ale i práci ostatních
obětavých dobrovolníků a dárců velmi děkujeme.
Mgr. Ludmila Štěpánová

POZVÁNKA na “Dvanácté svatoanenské zahradní slavnosti”
Tradiční Svatoanenské zahradní
slavnosti aneb slavnosti bez
bariér plánujeme letos již po
dvanácté v sobotu 20. července
od 13 hodin.
V celém areálu Domova sv.
Josefa, včetně zámeckého parku,
se bude prolínat bohatý kulturní
program. V kostele sv. Anny zahájí slavnost poutní mše svatá
v barokním provedení souboru
Consortio Melcelii, následovat
bude program duchovní hudby
v provedení brilantního souboru
Prague Cello Qartet, večer pak zazní
evropský unikát kostela – zvonkohra
z r. 1732 spolu s barokními varhanami
v podání významného varhaníka
a cembalisty Prof. Václava Uhlíře.
Nádvoří Domova bude patřit dětem.
Paní Mgr. Věra Adámková

Svatoanenské zahradní slavnosti

Pro nejmenší návštěvníky je připraveno maňáskové divadlo v podání
Jarušky Holasové. Královédvorská
taneční skupina Angeles Dance
Group svou produkcí jistě zaujme
tanečně naladěné. Pro milovníky
skákání a skotačení je připraven
Pan Rudolf Srba

skákací hrad, jízda na ponících
a trampolína. Kryté podium v parku bude hostit folkovou jihočeskou Devítku, poté ji vystřídá
známá pardubická kapela Ready
Kirken a večer, na závěr slavností
byla pozvána kapela Průměr 60
z Úpice.
Po celý den bude připraveno
občerstvení, ochutnávka českých
vín, dobrá káva aj.
V parku všichni zúčastnění najdou stánky s dárky a předměty
uměleckého charakteru a prezentaci chráněných pracovišť. Výtěžek
slavností bez bariér věnujeme na
provoz a rozvoj Domova. Nyní nezbývá než si přát, aby svými paprsky
zahřálo také sluníčko.
Jitka Holcová
Předání “Ceny Ď”

Pomoc charity při povodních
Do pomoci postiženým povodněmi na Trutnovsku se zapojily i Charity v Královéhradeckém kraji. Pomoc směřuje
především do obce Rudník, kde říčka Čistá vyplavila řadu domů, dále do Dolní Olešnice a Svobody nad Úpou. Oblastní
charita Hradec Králové zorganizovala humanitární sbírku na povodně, dále nabízí nouzové ubytování a hledá
dobrovolníky.
Povodňovou pomoc v regionu organizují také místní Oblastní charity Červený Kostelec a Trutnov. Povodně se nevyhnuly ani Žirči, kde došlo k zaplavení okolních polí a příjezdové komunikaci. Areál Domova sv. Josefa díky postaveným
valům byl zasažen pouze okrajově, zaplavena byla ovšem naše čistička odpadních vod. Více o pomoci Charity při
povodních najdete na http://povodne.charita.cz/.

Jak probíhá již osmý ročník soutěže „Šikovné ruce pro hospic 2013, aneb lidé lidem“?
První soutěžící již přispěli do soutěže Šikovné ruce pro Podmínky soutěže už asi znáte, ale pro jistotu je ještě
hospic 2013. Jako první to byla paní Miroslava Kosková zopakuji: Soutěžíme o nejnápaditější vlastnoruční
z Hradce Králové, která ve svém již pokročilém věku výrobek a to ve dvou kategoriích (1. kat. děti do 15 let,
přispěla hned třemi výrobky – třemi pletenými vestami 2. kat. dospělí od 16 do 120 let).
(viz obrázek). Různobarevnými, pečlivě pletenými, Na výrobek, prosím, nalepte štítek se jménem,
devadesáti páry ponožek přispěla do soutěže paní příjmením, bydlištěm včetně PSČ, případně tel. spojeDagmar Šantrůčková ze Starých Splavů. Pan Pavel Lukeš ním, kategorií a prodejní cenou. Správně vyplněný štítek
z Uher-ského Ostrohu poslal umělecké kovářské vpichy, usnadní registraci a umožní včasné pozvání na slavnostní
zajíce a "Gloria". Korálkovými postavičvernisáž. Výrobky předávejte osobkami přispěla také slečna Lenka Sýkoně nebo prostřednictvím pošty do
rová z Prahy.
střediska Háčko, ulice Manželů
Zastupitelstvo Královéhradeckého
Burdychových 245, PSČ 549 41 Čerkraje na svém 4. zasedání 18. března
vený Kostelec.
schválilo rozdělení finančních prosBalíčky s označením názvu soutěže
tředků z dotačního programu Podpora a
můžete předávat do pondělí 23.
rozvoj profesionálních i neprofesionálzáří 2013. Všechny soutěžící uvePaní Dagmar Šandtůčková
ponožky
ních kulturních aktivit, do kterého spařejníme na www.hospic.cz, kde
dá i tato soutěž. Soutěž též podpořila Nadace Umění pro můžete sledovat průběh celé akce.
zdraví, Praha. Díky této podpoře se můžete těšit na Soutěž Šikovné ruce pro hospic vyvrcholí slavnostní
hodnotné ceny a koncert. Vás, kteří jste se ještě neroz- vernisáží prodejní výstavy a koncertem v rámci Světovéhodli pro účast v soutěži, bych chtěla povzbudit, ho dne hospicové a paliativní péče. Koncert v Divadle Dr.
neváhejte a něco zkuste vyrobit. Možná objevíte v sobě Josefa Čížka bude poděkováním nejen pro vítěze, kteří
talent, o kterém ještě nikdo neví. Našla jsem v lese krásně budou během představení oceněni, ale také pro zaměstvytvarovanou větvičku - samorost, kterou se chystám nance, dobrovolníky a příznivce Hospice Anežky České.
zarámovat, a tak část výrobku připravila příroda a část Těšíme se na výrobky od vás, kterými pomůžete našim
trochu doladím.
nemocným.
Eva Wagenknechtová

Korálkové postavičky
slečny Lenky Sýkorové

Pletené vesty
paní Miroslavy Koskové

Tepané ozdoby
pana Pavla Lukeše
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