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Vážení přátelé a příznivci Oblastní charity Červený Kostelec

Věř, že život stojí za to, aby ho člověk žil! Tvá víra ti pomůže učinit jej takovým, aby za to stál.   William James

Ředitel naší charity obržel státní vyznamenání

V sobotu 28. října 2017 při slavnos� české státnos� udělil prezident 
republiky státní vyznamenání 39 osobnostem ve Vladislavském sále 
Pražského hradu. Mezi vyznamenanými Medailí za zásluhy o stát byl 
na návrh České biskupské konference a Poslanecké sněmovny ČR 
vyznamenán též ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Ing. Mgr. 
Miroslav Wajsar. Vyznamenání obdržel za přínos v oblas� řízení 
a poskytování hospicové péče. V souvislos� 
s �mto oceněním jsme položili panu řediteli 
několik otázek.

Na začátku roku 2018 uplyne 25 let od 
chvíle, kdy jste začal pracovat v charitě. 
Vzpomínáte na nějaký okamžik, který byl 
pro Vás rozhodující, kdy jste si řekl ano, 
tato práce má smysl?
Okamžiků, které posílily vědomí smyslu-
plnos� mojí práce, bylo mnoho. Uvedl bych 
alespoň některé. Silným momentem byla 
podpora a zájem lidí při Adventním 
koncertu ČT v roce 1994, kdy finanční 
přínos koncertu významně pomohl při 
stavbě hospice. Režisér Jaromír Vašta s námi 

natáčel tehdy ještě na holém pozemku budoucího hospice a roz-
hovory moderovala Táňa Fišerová. Do roka byla stavba dokončena 
a 8. prosince byl hospic otevřen! Dalším silným momentem byl pří-
jem prvních pacientů do hospice, ještě dodnes si vybavuji jejich tváře 
a rozhovory s nimi. Často jsem mohl vnímat posun v jejich poje� 
životních hodnot. Mezi pacienty byli také nemocní s roztroušenou 

sklerózou. Tehdy ve mně začala zrát myšlen-
ka na nový záměr - vybudovat nové středisko 
pro nemocné RS, kteří potřebují speciální pé-
či s rehabilitací na lůžkovém oddělení. Tato 
vize se zvláštním způsobem naplnila. V roce 
2001, kdy jsme obdrželi darem od Kongrega-
ce sester Nejsvětější Svátos� z Českých 
Budějovic areál bývalého jezuitského klášte-
ra v Žirči u Dvora Králové (v sousedství Kuksu) 
s přáním, aby zde vznikl Domov sv. Josefa pro 
nemocné roztroušenou mozkomíšní skleró-
zou. 
Po částečné rekonstrukci zde byl 7. prosince 
2001 slavnostně zahájen provoz jednoho 
oddělení pro přechodný rehabilitační pobyt 

pokračování na str. 2

Prosinec

Po sněhu půjdu čistém,bílém
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až půjdu noční tmou.

Tu z�chnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dě�nný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v �cho mý�ny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.

 Mír ovane mne, jak by z chléva,
 v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mně poznají...

Fráňa Šrámek: Splav (1916)

S úctou za kolek�v Oblastní charity Červený Kostelec
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar

dovolte, abych Vás srdečně pozdravil přáním pokoje v adventním čase. Adventní doba 
nemusí být jenom časem shonu. Přál bych si, aby Vám tento čas svým hlubokým duchovním 
obsahem  přinesl vnitřní pokoj, nezávisle na starostech, které možná právě prožíváte. 
Opět je za námi jeden rok společného díla a já chci vyjádřit vděčnost všem Vám, kteří nám 
pomáháte v úsilí chránit zájmy těžce nemocných, těch, kteří se nemohou domáhat svých 
práv na odpovídající péči. P. Vojtěch Kodet napsal, „Něco důležitého pochopíme teprve 
tehdy, až se i nás dotkne slabost a utrpení.“ Nevím, čím vším jste museli projít Vy, ale 
v každém případě jsem Vám velmi vděčný, že chápete, čím prochází těžce nemocní a jejich 
rodiny, že rozumíte jejich potřebám a pamatujete na ně i ve svých modlitbách a ve svém 
domácím rozpočtu. Děkuji zvlášť Vám, kteří nás podporujete již dlouhodobě, možná již od 
samého počátku.  
V předchozím bulle�nu jsme Vás informovali, že od léta již v Hospici Anežky České funguje 
nový výtah. Nyní potřebujeme pro převozy nemocných nový sanitní vůz, a proto jsme 
vyhlásili, že všechny podzimní benefiční akce pro hospic budou směřovány na tento účel. 
Za�m jsme, díky nim, získali 333 �síc korun. Jak se dále dočtete, shromažďujeme prostředky 
také na realizaci odpovídajícího zázemí Mobilního hospice a zdravotního stacionáře.
V Domově sv. Josefa, v za�m stále jediném zařízení svého druhu pro nemocné roztroušenou 
mozkomíšní sklerózou, jsou již v běžném provozu nově zrekonstruované objekty sv. Damiá-
na a sv. Kláry.  V současné době se začíná s rekonstrukcí bezbariérových ploch mezi objekty. 
Také bylo vybudováno nové ergoterapeu�cké pracoviště, které pomáhá našim pacientům.  
Díky Vaší pomoci a podpoře ostatních dárců můžeme poskytovat kvalitní péči, ale i reali-
zovat její rozvoj podle potřeb nemocných. Prosím, pokud můžete, podpořte i nyní tento 
záměr.      

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech svých spolupracovníků popřál požehnané a šťastné vánoční svátky naplněné 
rados�, pokojem a láskou. Kéž Vám i Vašim blízkým přináší všechny dny nastávajícího roku vše dobré a vždy novou sílu a naději.  

 



nemocných a následovaly další etapy rekonstrukcí a rozšiřování 
oddělení a počtu lůžek až do dnešní podoby. Ale ještě dva roky před 
�m, v listopadu 1999, bylo částečně otevřeno středisko Háčko, 
centrum volného času a vzdělávání, kde provozujeme také mateřské 
centrum a od 1. 9. 2013 jsme zde realizovali projekt na vybudování 
zařízení pro dě� zaměstnanců předškolního věku. Od 1. 9. 2015 zde 
byla zprovozněna křesťanská mateřská škola Studánka i pro 
veřejnost. V Háčku jsou také kanceláře ředitelství Oblastní charity, 
a tak mám možnost se denně potkávat s těmito dětmi, sdílet jejich 
zážitky, a to mě těší, protože vnímám danou koncepci výchovy za 
velmi důležitou. 1. ledna 2000 se Hospic Anežky České sloučil s Farní 
charitou Červený Kostelec, čímž se rozrostl o dvě střediska: Charitní 
pečovatelskou službu a Charitní ošetřovatelskou službu. Naše čin-
nost se tak rozrostla o péči o nemocné 
a pos�žené v terénu. Mohl bych pokra-
čovat, ale mnohé vypovídá počet pacien-
tů, o které se ročně staráme: 400 pacientů 
lůžkového hospice, 100 pacientů mobil-
ního hospice, 220 pacientů ambulance 
palia�vní péče, 29 trvalých zdravotních 
pobytů v Domově sv. Josefa (DSJ), 280 pře-
chodných pobytů (DSJ), Chráněné bydlení 
pro 2 rodiny (DSJ), 205 pacientů Charitní 
ošetřovatelské služby a 325 klientů Charit-
ní pečovatelské služby. Hodně pro mě zna-
mená zpětná vazba jak pacientů, tak 
doprovázejících rodin. Při čtení dopisů 
nebo v osobních rozhovorech, si uvědo-
muji smysluplnost naší práce. Je jisté, že 
prožívám i složitá období, ale i tehdy 
vnímám velkou podporu od zaměstnanců i dárců a uvědomuji si 
zřetelněji Boží požehnání v práci, ve financích, ale i výsledcích a lids-
ké rovině pomoci. 

Obdržel jste státní vyznamenání za řízení a poskytování hospicové 
péče a za všechny zaměstnance Vám upřímně gratulujeme. Jak to 
osobně vnímáte Vy? Proč hospic? Co bylo na počátku třeba řešit?
Jsem si vědom, že dobré dílo není nikdy výsledkem jednotlivce. 
Vážím si spolupráce všech spolupracovníků a děkuji za ni. Za Boží 
požehnání během 25 let práce v charitě děkuji především Bohu.
Na počátku nás trápilo, že péče o těžce nemocné a umírající, která 
byla tehdy běžně v nemocnicích prak�kována, nebyla dostatečná, 
neuspokojovala všechny jejich potřeby. Z tohoto důvodu jsme tuto 
problema�ku začali konkrétně a intenzívně řešit. Chyběla náležitá 
komplexní péče navazující nejen na biologické, ale i psychologické, 
sociální a spirituální potřeby těžce nemocného a nemocný se svými 
obavami a prožitky stával často na okraji zájmu. Hlavní péče byla 
obvykle věnována pouze biologickým potřebám pacienta. 

Jak Vy osobně vnímáte to, co se během Vaší působnos� podařilo 
uskutečnit? V čem se hospicová péče posunula? Z čeho jste měl 
největší radost?
Je třeba říci, že jsme na cestě ke zlepšení podmínek těžce nemoc-
ných zdolávali řadu v uvozovkách „neřešitelných“ problémů. Mnoho 
počátečních zkušenos� jsme načerpali v hospici sv. Kryštofa v Anglii, 
kolébce hospicové péče, následně jsme se ak�vně ujali šíření hospi-
cové myšlenky u nás. První lůžkový hospic v Červeném Kostelci – 
Hospic Anežky České, byl zprovozněn 1. ledna 1996, dnes slouží 
v naší republice 17 lůžkových hospiců. V říjnu 2010 byl v Červeném 
Kostelci slavnostně zahájen provoz Mobilního hospice Anežky České 
a Ambulance palia�vní péče a léčby boles�, kde současně provozu-
jeme poradnu a půjčovnu zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek. Jedná se tedy o ojedinělý projekt komplexní péče, kdy si 
pacient může vybrat tu nejvhodnější variantu právě pro něho, a to 
i vzhledem k situaci v rodinném zázemí. Ak�vně se podílíme také na 
rozvoji sítě mobilních hospiců, která navazuje na lůžkové hospice, 

Podzimní benefice byly úspěšné

4. ročník Běhu pro hospic 2017
V sobotu 23. 9. 2017 proběhl v Červeném Kostelci 4. ročník Běhu 
pro hospic pořádaný Oblastní charitou Červený Kostelec. Závod byl 
v letošním roce zařazen do seriálu veřejných běhů Primátor Cup. 
I přes sychravé počasí se běhu zúčastnil rekordní počet 555 závod-
níků včetně 160 dě�. Hostem a hvězdou letošního ročníku byl 
dese�bojař Tomáš Dvořák, který odstartoval všechny rozběhy. 
Sportovní událost pořádala Oblastní charita Červený Kostelec 
v rámci Dne charity. Na akci se podílely firmy Farmet a. s., Saar 
Gummi Czech, s. r. o., PRIMÁTOR a. s., UP&DOWN czech s. r. o., 
Prolog Bike, Ac�vent 365 s. r. o. (Pinguin), SuperDISKONT, s. r. o. 
a další. Výtěžek z této akce byl věnován na nový sanitní vůz.

pokračování ze str. 1 a to zejména vzděláváním. Jen v hospici se v roce 2016 uskutečnilo 
22 skupinových exkurzí (305 osob) a 74 stáží (388 dní). Uspořádali 
jsme 29 odborných seminářů pro zdravotní sestry a pracovníky 
v sociálních službách, v nichž jsou zahrnuty kurzy pro mobilní 
hospicovou péči a kurzy péče v sociálních zařízeních (domovy 
důchodců apod.) – původně pro nově vznikající hospice. Dle potře-
by pořádáme kurzy domácí péče pro rodinné příslušníky. Kurzů se 
za rok zúčastnilo 549 účastníků.  Pravidelně pořádáme konference 
palia�vní péče a Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních 
službách. 
Když se nyní ohlédnu zpět, musím vyjádřit vděčnost za to všechno, 
co se za tu dobu podařilo dosáhnout. Jenom v našem hospici jsme 
od vzniku posloužili téměř 8 500 pacientům, a to mě naplňuje nadě-
jí a vděčnos�. 

Práce pro dobro lidí není nikdy hoto-
vá. Co je Vaší vizí v hospicové péči 
nebo vůbec v pomoci potřebným, 
pokud to můžete prozradit?
V prvé řadě je to rozvoj mobilní 
hospicové péče a s �m související 
potřeby nového zázemí. V současné 
chvíli se pracuje na projektu s dosta-
tečnými prostorami pro ambulanci 
a zdravotnický stacionář (např. paci-
ent zůstává na lůžku 2 - 3 hod. po dobu 
intravenózní léčby apod.). 
Výhodou je, že se pozemek pro tento 
objekt nachází nedaleko od lůžkového 
hospice. V objektu bude realizována 
také propojenost s Charitní ošetřo-
vatelskou službou, která zde bude mít 

též zázemí.
Dále, co se týče Červeného Kostelce, pracujeme na vybudování 
nového odpovídajícího zázemí pro pečovatelskou službu.
Rekonstrukcí vznikne zázemí pro pečovatelky a denní sociální 
stacionář s kapacitou 8 míst. Jedná se o případ starých nebo pos�-
žených lidí, kteří už nejsou schopni být doma sami, ale přesto mají 
rodinu, která se chce o ně po práci postarat. V neposlední řadě zde 
bude zázemí pro �sňovou péči.  
V Domově sv. Josefa v Žirči je nyní naším velkým úkolem zajis�t bez-
pečný pohyb nemocných roztroušenou sklerózou na invalidních 
vozících na přístupových cestách v areálu DSJ, kde bude vytvořeno 
také nové místo pro setkávání zdravých a nemocných.

Je něco, co Vám dodává sílu jít vždy dál navzdory těžkostem a s čím 
je možné se rozdělit? Máte nějaký oblíbený citát nebo verš? 
Mezi oblíbené citáty patří citát z Malého prince: "Správně vidíme 
jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.”

Saint- Exupéry, Malý princ

S ředitelem Oblastní charity mluvila Eva Wagenknechtová



která sbírku v tomto místě umožnila a realizovala. O sbírce kasičkami 
v dalších městech Vám přineseme informace v dalším čísle bulle�nu. 
Finanční prostředky z kasiček budou použity na nákup léků, zdra-
votnického materiálu a zdravotnických potřeb pro nemocné 
v červenokosteleckém hospici.  

Dě� i hendikepovaní v Žirči
pomáhají získat potřebných 100 000 Kč
Dě� ze žirečské školky i vážně nemocní pacien� s roztroušenou 
sklerózou se nevzdávají svého snu a bojují svým pohybem za nové 
místo, kde by mohli trávit čas. Body v rámci aplikace „Pomáhej 
pohybem“, pomohou získat částku 100 000 Kč na bezbariérovou 
úpravu náměs�čka v Žirči.
Už žádné rozbité nosy pacientů, zablácené invalidní vozíky ani kolize 
s automobilem, ale nové 
bezpečné místo setkávání 
pro všechny! 
Díky aplikaci EPP „Pomá-
hej pohybem“ můžete 
nyní také VY svým pohy-
bem pomoci získat body, 
které následně Nadace 
ČEZ převede na příspěvek 
ve výši plných 100 000 Kč. 
Více informací o projektu: 

h�p://www.pomahejpohybem.cz/#projects

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers pro hospic
V úterý 17. října 2017 zahrál v Divadle J. K. Tyla Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers, pro všechny milovníky dobové jazzové, 
swingové a taneční hudby z let 20., 30. a raných 40. let minulého 
stole�. Během večera zazněly nejen americké skladby, ale i skladby 
ranného českého či slovenského džezu, které byly přesnou inter-
pretaci dobové hudby (swingové éry). Muzikan� Melody Makers 
ke hře používají i dobové nástroje, které jim zaručují opravdovou 
auten�citu skladeb. Diváky v hlediš� pobavili během večera sólovým 
vystoupením na žesťové nástroje, stepem i sborovým zpěvem. S ban-
dem vystoupili i Rozálie Havelková a Vojtěch Havelka – dcera a syn 
Ondřeje Havelky. Výtěžek této zdařilé akce byl věnován na nový 
sanitní vůz pro hospic.

Dobrovolnický spolek Arnika „léčí“ v Domově už 15 let
V těchto podzimních měsících si spolu s Arnikou připomínáme 
15 let od jejího vzniku. Spolek, který čítá přes 30 nadšenců,  zaměst-
nává Domov sv. Josefa nejvíce, i když jeho působnost ve Dvoře 
Králové nad Labem je daleko širší. 
Říkají o sobě, že jsou obyčejnými lidmi, kteří dělají neobyčejné věci.
A mají pravdu! Komu by se chtělo soustavně opouštět rodinné zázemí 
a svůj čas věnovat nezištně a vytrvale ve prospěch našich nemoc-
ných?  Patnáct let je obdivuhodná doba. Dneska už nikdo nespočítá, 
kolik Arnika věnovala času našim vozíčkářům, na kolika akcích jsme ji 
mohli s našimi klienty vidět a o kolik krásných zážitků je tak oboha�la, 
kolik samoty zaplašila, kolik studených srdcí zahřála.  
Z vlastních kulturních a zábavných programů Arniky nesmíme zapo-
menout na tradiční vítání čtvera ročních období, kdy ještě i z vlastních 
zdrojů připraví pro klienty občerstvení. Stejně tak naše klienty zve 
dvakrát za sezonu na koňské závody, kde opět nechybí kromě pří-
jemného prostředí i něco dobrého. Nenahraditelná je její pomoc 
v tvořivé dílně, kde jsou dobrovolníci nápomocni při výrobě dárko-
vých předmětů, zejména oblíbených košíčků z pedigu. Chtěli bychom 
naší milé Arnice, bez které si to v Domově neumíme představit, 
k jejím narozeninám, pomyslnému občanskému průkazu a patnác� 
svíčkám na dortu poděkovat a popřát. Poděkovat za její dávání se, 
věrnost, čas a sdílení, vytrvalost a hlavně lásku – bez té by to nešlo.

Benefiční výstava Šikovné ruce pro hospic
Slavnostní vernisáž výstavy Šikovné ruce a otevřená srdce pro hos-
pic 2017 aneb lidé lidem se uskutečnila v páteční podvečer 6. října 
2017 v obřadní síni Městského úřadu Červený Kostelec. Ke slavnost-
ní atmosféře a dobré náladě přispěla svým hudebním vystoupením 
Lidová muzika Šmikuranda z České Skalice, která předvedla lidové 
písničky z Podorlicka 
a z Východních Čech. 
Do soutěže bylo přihláš-
no 145 soutěžících, kteří 
darovali více jak tři �síce 
výrobků. Mezi soutěžící-
mi bylo osm dě� do 14 let 
– jako jednotlivců, mno-
ho dalších dě� se však 
zúčastnilo kolek�vními 
pracemi za svoji třídu, 
školu či kroužek. Dalšími účastníky byly spolky dospělých.
Ocenění vyhlašovala již tradičně paní redaktorka Českého rozhlasu 
Hradec Králové Romana Pacáková. 

Ceny byly předány za: 
1. kategorie oděvy a oděvní doplňky   
č. 48 Jana Hrubešová, Broumov, pletené svetry
2. kategorie umělecká díla a bytové doplňky
č.138 Josef Pinkava, Červený Kostelec, obrazy olejomalba
č. 95 Ing. Blanka Kubátová, Červený Kostelec – Stolín – pros�rání 
z provázků     
3. kategorie dětské výrobky do 14 let 
č. 120 Anna Šturmová a Olga Janáková, Červený Kostelec, Adventní 
kalendář 
4. kategorie ostatní výrobky
č. 20 Věra Šromová, Vrchlabí, Dřevěné vánoční stromy
Miláček poroty
č. 62 Základní a mateřská škola Batňovice (paní uč. Bartoníčková)
záložky se zvířátky, malované sáčky a pouzdra na mobily
Miláček publika – (letos byl volen poprvé) Přítomní na vernisáži 
si mohli vybrat jedno číslo výrobku, pro který se rozhodli. Volby 
Miláčka publika se účastnilo 56 osob a nejvíce bodů – celkem 8, 
získalo číslo 87, které patří dospělému soutěžícímu, panu Petrovi 
Seifertovi z Teplic nad Metují.
Všem Výhercům gratulujeme! Ostatním soutěžícím velmi děkujeme 
za jejich obětavost a štědrost.

Dobročinný Bazar pro Hospic
Sbor Církve bratrské v Náchodě uspořádal pro Hospic Anežky Čes-
ké ve dnech 17. - 20. října 
2017 dobročinný bazar 
oblečení, bot, hraček, kní-
žek, časopisů a různých 
dárků. Během prodejního 
týdne se podařilo utržit 
krásných 121 000 Kč. Tyto 
peníze budou věnovány 
na nákup nového sanitní-
ho vozu. Velmi děkujeme!

Návštěvníci pevnos� Dobrošov
podpořili Hospic Anežky České
Správce vojenské pevnos� Dobrošov, pan Richard Švanda, nabídl 
Hospici Anežky České umístění kasičky v rámci veřejné sbírky u vstu-
pu do pevnos�. Návštěvníci tak během turis�cké sezóny od května 
do konce září mohli svými dary podpořit péči o těžce nemocné 
v hospici.
Chceme vyjádřit vřelé poděkování všem, kteří přispěli do sbírky 
svým darem, částka činí 11 260 Kč. Děkujeme také správě objektu, 
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5. května 1170
549 41 Červený Kostelec
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Zveme Vás

Tříkrálový koncert pro hospic
Talent našich sousedů aneb Vánoční mše lokálních skladatelů 
se uskuteční v Kostele sv. Jakuba Staršího v Červeném Kostelci 
v neděli 7. 1. 2018 v 17 hodin.
Světovou tvorbu během večera zastoupí Diver�mento D dur Wolf-
ganga Amadea Mozarta, světově proslulou, avšak českou hudbu pak 
Romance pro housle a orchestr Antonína Dvořáka. Jedinečnost kon-
certu tkví zejména v provedení dvou vánočních mešních celků auto-
rů narozených v okruhu pouhých dese� kilometrů od Červeného 
Kostelce. Z pera hronovského rodáka Jana Kř�tele Knahla, Dvořá-
kova současníka, vzešla Missa pastoralis, zkomponovaná na klasické 
la�nské liturgické texty. Jaroslav Celba, který dal svou hudbou 
atmosféru našemu dětství (Pohádky z mechu a kapradí, O makové 
panence, Štaflík a Špagetka), jako správný náchodský rodák složil 
na slova místního patriota Libora Volného originální Náchodskou 
vánoční mši.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 
Oblastní charita pořádá Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních 
službách. Uskuteční se v termínu od 12. ledna do 4. května 2018 
výuka vždy v pátek a v sobotu
Kvalifikační kurz podle § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Rozsah 157 hodin teorie, 30 hodin praxe.
Cena: 7 500,- Kč
Komu je kurz určen: Pro všechny pracovníky v sociálních službách. 
Cílem je komplexní rozšíření znalos�, dovednos� a schopnos� 
v oblas� sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven 

podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifi-
kaci pracovníků v sociálních službách.
Podmínka pro přije�: dokončené základní vzdělání, 
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Koncert Pavla Šporcla
pro Domov sv. Josefa
Domov sv. Josefa vás již nyní srdečně zve na bene-
fiční koncert houslového virtuóza Pavla Šporcla. 
Uskuteční se  20. března 2018 v 19 hodin v Divadle 
v Jaroměři. Vstupenky jsou již v předprodeji v Info-
centru Jaroměř, nám. ČSA tel. 491 847 220. 
Vstupné: 360,- 340,- 320,- Kč, zlevněné 100,- Kč. 
Vstupenku můžete použít jako vhodný vánoční dárek 
pro milovníky klasické hudby.

A co popřát? Radost, kterou rozdávají, elán, pochopení a podporu od 
svých blízkých  a také nové členy pro jejich spolek. 

Jitka Holcová

Podzimní dny v pečovatelském domu U Jakuba
Slunečné počasí vylákalo naše seniory do přírody, aby načerpali 
nejen sluníčko, ale prožili i neopakovatelné chvíle. První zářijový výlet 
klientů DPS U Jakuba nás zavedl do České Skalice. Navš�vili jsme 
výstavu jiřin v Maloskalické tvrzi. Naše oko potěšilo mnoho vystavo-
vatelů z východních Čech, kteří předvedli řezané jiřiny v obou sálech 
maloskalické tvrze. Kromě řezaných kvě�n byla k dispozici i výsadba 
přímo na tvrzi a v okolí muzejního areálu, kde je vysazeno téměř 150 
druhů jiřinek v počtu více než 1000 kusů. Prohlédli jsme si také 
Tex�lní muzeum a podívali se do muzea Boženy Němcové. Zajímavý 
výklad o životě Boženy Němcové nám přednesl ředitel muzea pan 
Milan Horký. S velkým zájmem si na poslední chvíli prohlédli naši 
senioři tex�lní muzeum, protože bude již v letošním roce přestěho-
váno do Prahy. Cestu jsme zakončili výbornou večeří v restauraci 
Větrník u Lhoty pod Hořičkami a těšíme se na další výlety. 

Bc. Lenka Vlčková, vedoucí pečovatelské služby

9. charitní ples
Oblastní charita Červený Kostelec uspořádala již 9. charitní ples, kte-
rý se uskutečnil v sobotu 11. listopadu 2017 od 20 hodin v Sokolovně 
v Červeném Kostelci. I letos k poslechu a tanci zahrál oblíbený taneční 
orchestr Relax Band. Příjemnou atmosféru večera zpestřilo pěkné 
předtančení  v podání dvojnásobného vícemistra ČR ve standart-
ních tancích, účastníka StarDance, Michala Necpála s partnerkou 
Zuzanou Neumitkovou. Jako pokaždé ples zaš��la významná osob-
nost, tentokrát to byl herec Jan Přeučil, který také předal 25 výher-
cům hodnotné prémiové 
ceny. 
Nemůžeme opomenout ani 
chutné občerstvení, které 
nabízelo dobré šunkové chle-
bíčky, řízek s bramborovým 
salátem, velký výběr morav-
ských vín, nealkoholických 
nápojů, pivo, rozmanitý vý-
běr zákusků ke kávě či k čaji. 
Doufáme, že i letos v pozdní 
sobotní večer odcházeli do 
svých domovů spokojení ná-
vštěvníci charitního plesu. 
Výtěžek byl věnován na nový 
sanitní vůz.

Hana Go�steinová
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