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Pokud se nám někdy zdá, že se nedaří pouze nám, zatímco všichni ostatní mají život jednoduchý, je to jen proto,
že známe svůj kříž, ale nikoli kříž druhých. Ježíš spojil s křížem smysl a naději: ukázal, kam kříž vede, pokud
ho neseme spolu s ním – ke vzkříšení a k radosti.
Úryvek z knihy Biblické inspirace Raniero

Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
.

dovolte, abych vás pozdravil v čase před dovolenými a popřál vám příjemné prožití letních dnů. Rád bych vám také velmi
poděkoval za dosavadní obětavou podporu péče o naše pacienty jak v Hospici Anežky České tak v Domově sv. Josefa.
V hospicové péči, je naše snaha již 24 let směřována k ochraně života od početí do přirozené smrti. Řadu let se podílíme na úsilí
o zavedení hospicové péče do českých norem. Právní řád v ČR do dnešní doby rozlišuje čistě zdravotnická nebo čistě sociální
zařízení, avšak hospice jsou typicky zdravotně-sociálními zařízeními. Důležitou informací je, že od počátku letošního roku
jednají zástupci Asociace poskytovatelů hospicové péče na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR o zakotvení hospicové péče
do českých norem. Můžeme doufat, že po 20 letech bude jednání snad úspěšné, alespoň má již konkrétní dílčí výstupy.
.

V péči o nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou se podařilo obohatit aktivizační nabídky pro klienty Domova sv. Josefa:
vedle tvořivé dílny a keramické dílny nabízíme zahradnickou dílnu, logopedii, a další aktivizační činnosti – relaxace, dýchání,
zpívání apod. Za důležité považujeme získání finančních prostředků na logopedii, která pomáhá řešit problém s narušenou
komunikační schopností u osob s tímto zdravotním postižením. Řeč je důležitým prvkem, který začleňuje člověka do společnosti, ovlivňuje jeho prožívání zážitků, poznávání i rozumový rozvoj. Klientům pomáhají i další PC ústní myši a několik rotopedů,
kterými se podařilo Domov dovybavit.
.

Těší mě, že si vás mohu dovolit pozvat na připravované benefiční akce, které jsme v zájmu našich nemocných připravili. Věnujte
prosím také pozornost zajímavým změnám v zasílání DMS zprávy (na konci bulletinu).
Vážení přátelé, děkuji za vaše pochopení, ochotu naslouchat a věřím, že dle vašich možností podpoříte naši péči o těžce
nemocné a její rozvoj i finančně, protože bez vaší podpory bychom se těžko obešli. S úctou a vděčností
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

NOMINACE NA CENU Ď
Dovedete si představit, že jste "zavření" třeba rok ve svém bytě ve 3. patře bez výtahu a Váš obzor společenský a kulturní se zúží
maximálně na pohled z okna nebo na pobyt na balkoně? Ano. I tací jsou klienti, kteří přijíždí na pobyt do Domova sv. Josefa. A to
jsou potom doslova šťastní, když se v Domově dozví, že se mohou přihlásit na výlet do kina, do divadla, na festival, na Kuks,
do ZOO, do Prahy anebo dokonce i na
Sněžku! O to vše se starají spolu s ostatními
naši nominovaní. Dne 17. května se konal
ceremoniál celostátního kola sedmnáctého ročníku Ceny Ď 2017 na Nové Scéně
Národního divadla. Proběhl pod záštitou
ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.
Domov sv. Josefa přispěl dvěma nominacemi:
Prvními byli Jana a Oldřich Štěpánovi,
zakladatelé volnočasového spolku Arnika,
kteří 15 let věrně a dobrovolně slouží
klientům Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora
Králové n. L.
Druhým byl Lukáš Rak, pracovník Domova
sv. Josefa, který poskytuje skutečně
nadstandartní služby při kulturních výjezdech pro klienty.
Děkujeme za jejich práci.

Poděkování za dary do Tříkrálové sbírky

říše, kde jsou jen
pohádkové bytosti
a všude jen smích
a veselí. V maskách se představila princezna, kačenka, žirafka, víla
Amálka, čertice,
anglická královna,
dáma ze Lhoty,
Hejkal, majitelka
módního salonu a nevím kdo ještě. Nechyběl ani Ferda
Mravenec – pan Vladimír Kábrt, který svým zpěvem obveseluje obyvatele domu U Jakuba již řadu let. Vystoupil také soubor
Kvítka se svým programem Pražští Pepíci, pečovatelky
předvedly balet Labutí jezero. Kromě této akce a jí podobné,
to byly i hojně navštívené cestopisné přednášky. „Díky
manželům Kafkovým jsme se již v druhém díle podívali do
Rakouska a pokochali se různými obdivuhodnými místy této
země. Manželé Švecovi nás seznámili se vzdáleným Nepálem
– shlédli jsme neopakovatelná místa, na něž se málo kdo z nás
podívá. Děkujeme oběma manželským párům za jejich čas
a poutává vyprávění,“ říká vedoucí střediska pečovatelek
Lenka Vlčková. Tak to opravdu nemají v domě U Jakuba na
smutek čas.

Přestože byl tuhý mráz, objevilo se o prvním lednovém
víkendu v ulicích Červeného Kostelce a okolních obcí a měst
řada skupinek Tří králů, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna.
V rámci Oblastní charity koledovalo 239 skupinek a koledníci
vykoledovali krásných 836 445 Kč. 65% z této částky bude
věnováno na činnost Oblastní charity Červený Kostelec –
hospicová péče, pečovatelská služba, mobilní hospic,
ambulance léčby bolesti a mateřské centrum. Zbývající část
35% byla odeslána na konto sdružení Charita Česká republika
pro humanitární pomoc v ČR i zahraničí. Děkujeme všem
koledníkům, organizátorům a všem, kteří se na akci podíleli.
Díky patří vám, kteří jste do sbírky přispěli finančním darem,
velmi děkujeme! Výtěžek této sbírky tvoří významnou část
financování našich středisek.

Jak bojují proti smutku U Jakuba?
Dům s pečovatelskou službou U Jakuba nezůstává ani na chvíli
v klidu. Stále se tam něco zajímavého děje. No jen si zkuste
představit uspořádat nejen pro obyvatele tohoto domu okolo
50 společenských akcí a výletů ročně a to často i ve svém
volném čase! Tak například jedno únorové odpoledne
„přenesly“ obětavé pečovatelky své svěřence do pohádkové

CO JSME S VÁMI PROŽILI
Děkujeme pěveckým sborům
V lednu zazněla v kostele U Jakuba Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby a další skladby srozumitelné a přístupné
snad všem. Účinkovaly tři pěvecké sbory a jeden komorní
orchestr z blízkého okolí: Hron Náchod, Dalibor Hronov, Sta
Allegro Kudowa Zdroj a Komorní orchestr Slávy Vorlové
Náchod. Chtěli bychom tímto poděkovat a ocenit všechny
interprety, včetně pana dirigenta Vlacha, neméně jejich
umělecké vedoucí. Všichni účinkovali bez nároku na honorář a přispěli na péči o nemocné v hospici. Výtěžek činil
téměř 5,5 tis. Kč.
.

MaRS 2017 v Žirči opět pomáhal
První březnový pátek jsme se letos již po druhé zapojili
v Domově sv. Josefa do celostátní akce MaRS – Maraton
s Roztroušenou Sklerózou. Tento sportovně-charitativní

maraton vznikl před šesti lety proto, aby i široká veřejnost
věděla, že pohyb je důležitý – pro zdravé, ale i pro nemocné.
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, celkem to bylo
58 nadšenců a Domov podpořili částkou téměř 3 tis. korun
na dovybavení rehabilitace.
.

„Každý krok pomáhá“
V dubnu byl na Jičínském Dni zdraví předán pro Hospic Anežky
České šek na 50 tis. korun a po deseti tisících pro královéhradeckou školu Daneta, Oblastní charitu Hradec Králové
a organizaci Sportem proti bariérám. Tyto částky pomohli získat
účastníci charitativní akce „Každý krok pomáhá“. Všem čtyřem
tisícům lidí, kteří během dubna chodili pro charitu v rámci této
akce, velmi děkujeme. Společně všichni účastníci ušli
509 114 034 kroků, což je přibližně 372 tis. km. Velký dík patří
vedení Oborové zdravotní pojišťovny, která vše zorganizovala
a ocenila pomáhající organizace.

Úspěch českého inženýra v Indii
V pátek 28. dubna byla v Divadle J. K. Tyla v Červeném
Kostelci uvedena benefiční opera od geniálního hudebního
skladatele Járy Cimrmana s názvem „Úspěch českého
inženýra v Indii“. Tato opera je výjimečná zejména z hudebního hlediska. Je to jednoaktová opera pro čtyři osoby,
sextet (kontrabas, housle, fagot, klarinet, pozoun,
trumpeta) a – při recitativech – klavír. Autorem hudby je Jan
Klusák a autory libreta jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav
Smoljak. Opera, kterou sehráli místní Olešensko-Kostelecko-Rtyňsko-Hronovští ochotníci, je plná hudebních motivů
ze světa klasické i lidové hudby podaných takovým
způsobem, že působila humorně na publikum hudebně
vzdělané i nevzdělané. Výtěžek 32tis. korun pomůže pořídit
nový sanitní vůz pro Hospic Anežky České. Všem interpretům i divákům děkujeme!
.

Benefiční koncert Boni pueri
Oblastní charita Červený Kostelec uspořádala pro Hospic
Anežky České v kostele sv. Jakuba Většího v neděli
28. května benefiční koncert Českého chlapeckého sboru
Boni pueri. Vystoupení bylo velmi pěkné a díky bohatému

repertoáru mohli příchozí vyslechnout skladby např. od A.
Dvořáka, B. Smetany, A. Rejchy, J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. F.
Händla, které zpívalo 60 chlapců (jinak 200 členného sboru) ve
věku od 4 do 19 let. Sbor patří k nejvýznamnějším evropským
hudebním tělesům svého typu, dosud absolvoval více než 3500
samostatných koncertů po Japonsku, Kanadě, USA, Jižní Koreji,
Hong Kongu, Číně a celé Evropě.
Děkujeme za podporu panu Ing. Nádvorníkovi z Hradce Králové
a paní Mgr. Věře Adámkové z Červeného Kostelce. Výtěžek bude
použit na pořízení nového nábytku do pokojů pacientů.
.

Aukce pro Josefa 2017
Kolínští přátelé a kamarádi našeho klienta Domova sv. Josefa na
trvalém pobytu Josefa Zelmana uspořádali již čtvrtý rok
benefiční akci na jeho počest. Tentokrát aukci výtvarných děl
a fotografií. Ve čtvrtek 25. 5. od 16. hodiny se v Kolíně uskutečnila samotná aukce těchto výtvarných děl. Do aukce obrazy
a fotografie zaslalo téměř 60 autorů z celé České republiky!
Hudebně tuto akci podpořila i zpěvačka Marcela Březinová,
která se zúčastnila všech předešlých kolínských benefičních akcí
pro Domov sv. Josefa. Výtěžek činí téměř 70 tisíc Kč. Všem vřele
děkujeme!

ZVEME VÁS
16. Svatoanenské zahradní slavnosti
aneb slavnosti bez bariér
Domov sv. Josefa Žireč 22. 7. 2017 od 10:00 hod.
Jako každým rokem se můžete těšit na příjemně prožitý
prázdninový den poutního charakteru a rodinného sdílení se
stánky lidových řemesel a prezentací chráněných dílen v opraveném barokním areálu a zámeckém parku. Začínáme poutní
mší svatou s barokním doprovodem. Celebrovat ji bude
biskup Královéhradecký Mons. Jan Vokál. Poté bude následovat slavnostní otevření expozice na téma Barokní areál
Žireč. Skoro novinkou bude od června otevřená expozice
historie cyklistiky – v barokním interiéru sýpky v zámeckém
parku shlédnete ve 3 podlažích celou historii cyklistiky
s exponáty, které zapůjčil český sběratel, Ing. Jiří Uhlíř. Na
třech scénách – v parku, v kostele a na nádvoří je připraven
bohatý kulturní program odlišných žánrů pro dospělé i děti
a bohaté občerstvení bude zajištěno v Café Damián, ochutnávku bylinných sirupů zajistí firma Camellus.
Akci podpoří Nadace Divoké husy, mediálním partnerem je
Katolický týdeník a záštitu převzal MVDr. Pavel Bělobrádek,
místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL.

„Šikovné ruce a otevřená srdce pro hospic 2017
aneb lidé lidem“
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti do dvanáctého
ročníku tradiční soutěže „Šikovné ruce a otevřená srdce pro
hospic 2017 aneb lidé lidem“ o nejnápaditější vlastnoruční
výrobek pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Výtěžek ze všech aktivit tohoto projektu pomůže zajistit
vybavení potřebné pro hospicovou péči. Projekt podpořil
Královéhradecký kraj v rámci profesionálních a neprofesionálních kulturních akcí.
Cílem je podpořit tvořivost dětí, mládeže a dospělých,
podnítit k dobročinnosti – pomoci péči o těžce nemocné,
seznámit veřejnost s jejich potřebami a uspořádat prodejní
výstavu a kulturní akci, které obohatí život v regionu.
.Soutěží se v 5 soutěžních kategoriích:
1. oděvy a oděvní doplňky
2. umělecká díla a bytové doplňky
3. dětské výrobky do 14 let
4. výrobky mládeže od 15 do 20 let
5. ostatní výrobky
Porota vyhlašuje též tzv. miláčka poroty.

Šikovné ruce - pokračování
Loni jsme z uspořádané výstavy získali více než 80 tis. Kč, které
letos použijeme na pořízení nového lůžkového výtahu pro
Hospic Anežky České. Letošní výtěžek pomůže zakoupit nový
sanitní vůz.
V případě zájmu a chuti něco pěkného vytvořit,
prosíme, abyste až do uzávěrky 22. září 2017 zasílali
poštou či osobně vaše dárky, označené štítkem se
jménem a příjmením, bydlištěm včetně PSČ, nejlépe
i s telefonním spojením a e-mailovou adresou, kategorií a cenou. Vše prosím doručte na adresu: Oblastní
charita Červený Kostelec, ul. Manželů Burdychových
245, PSČ 549 41 Červený Kostelec. Srdečně Vám
děkujeme.

Primátor a. s. Náchod, se stala naše akce Běh pro hospic
součástí seriálu běžeckých závodů PRIMÁTOR CUP 2017.
Podrobné informace o běhu a on-line přihlášení na Běh pro
hospic 2017 získáte na www.behprohospic.cz

.

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
V rámci projektu „Šikovné ruce pro hospic…“se
uskuteční divadelní představení v podání Ondřeje
Havelky a jeho Melody Makers, na které Vás již nyní
srdečně zveme. Divadelní představení se uskuteční
17. října 2017 od 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Výtěžek podpoří Hospic Anežky České,
konkrétně zakoupení nového sanitního vozu.
.

Běh pro hospic 2017
Zveme vás na 4. ročník benefice Běh pro hospic 2017, jejíž
záštitu převzal desetibojař Tomáš Dvořák. Výtěžek běhu bude
plně věnován pro potřeby a provoz Hospice Anežky České,
konkrétně na pořízení nového sanitního vozu. Díky jednání
pana Michala Pokoráka, iniciátora Běhu pro hospic –
dobrovolníka a díky generálnímu partnerovi, kterým je
Pošli jednorázovou DMS a pomoz
nemocným v Hospici Anežky České

DMS HOSPICCK 30
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 90
na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč
Hospic obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

Děkujeme
za Vaši podporu!
Více informací
www.darcovskasms.cz

PŘIPRAVUJEME
Dále se už dnes můžete těšit na 9. charitní ples, který bude
11. listopadu 2017 opět v sokolovně v Červeném Kostelci.
S kým se na něm setkáte, vás budeme informovat v podzimním
bulletinu.
Jako poslední benefice letošního roku bude 28. listopadu
v 19 hod. koncert bratří Ebenů v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka v Náchodě (v Beránku). Těšíme se, že přijmete naše
pozvání!
Pošli jednorázovou DMS a pomoz
nemocným v Domově sv. Josefa v Žirči

DMS DOMOVJOSEF 30
DMS DOMOVJOSEF 60
DMS DOMOVJOSEF 90
na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč
Domov sv. Josefa
obdrží 29, 59 nebo 89 Kč

Děkujeme
za Vaši podporu!
Více informací
www.darcovskasms.cz

Dárcovská DMS pomáhá našim nemocným!
DMS je jednoduchý způsob, který umožňuje pomoci nemocným v Hospici Anežky České a Domově sv. Josefa finanční částkou
s malými poplatky. Pokud Vás zaujal tento způsob podpory nebo ho již používáte, tak si Vás dovolujeme seznámit s novými
možnostmi, které můžete v zasílání DMS použít. Od dubna letošního roku je možné zasílat DMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč
a snížil se poplatek, takže organizace získá 29 Kč nebo 59 Kč nebo 89 Kč. Potvrzení obdržíte formou sms. Tuto částku můžete
odeslat jednorázově nebo trvale, přesněji na tak dlouho, jak uznáte sami za vhodné. Zasílání lze kdykoliv zrušit. V přehledu jsou
uvedeny jednotlivé možnosti podpory formou DMS. Podrobné informace získáte na www.darcovskasms.cz
Za vaši pomoc velmi děkujeme.
Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
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