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Dobrá  zpráva  navazující  na  úspěšné  jednání  z  konce  minulého  roku  je,  že 
žádost  o  dotaci  do  Integrovaného  operačního  programu,  výzvy  č.  30  "Rozvoj 
sociálních služeb v SVL", byla schválena k financování.

Jedná se o projekt ke zřízení služby denního stacionáře v Červeném Kostelci. 
Stacionář bude určen pro nemohoucí seniory a nemocné, jejichž blízcí by se o ně 
rádi  starali, ale zároveň nechtějí,  či nemůžou  je natrvalo umístit do  trvalé péče 
jiných zařízení,  jako je kupříkladu domov důchodců. Kvalifikovaný personál pos‐
louží klientům do odpoledních hodin. Připraven bude kulturní a společenský pro‐
gram  a  tvořivá  činnost  uvnitř  i  vně  budovy.  Myšlenkou  denního  stacionáře  je 
ulehčit péči blízkým nemohoucích, ale nenarušit  vzájemná rodinná pouta. Spuštění tohoto programu tak nabíd‐
ne další možnost péče o seniory, službu, která dosud v okolí Červeného Kostelce v této podobě zcela chyběla.

Pro zajištění fungování zmíněné služby bylo zapotřebí získat  i dostatečné prostory. Součástí projektu proto 
byla i žádost o poskytnutí finančních prostředků na pořízení nové budovy. Pro tento účel byla vybrána budova 
Ka ovy vily v Červeném Kostelci, která má vhodnou polohu a neměla dosud využití. Nyní může být vila nejen 

zakoupena,  ale dojde  i  k  její  rekonstrukci,  která  jednak přinese nové 
využití jinak chátrajícímu objektu a navíc pomůže uchovat významnou 
místní architektonickou památku.
Celkové  schválené  způsobilé  výdaje  projektu  budou  16,4  mil.  Kč, 
z  toho  podpora  z  EU  (EFRR)  bude  činit  85  %,  dalších  10  %  poskytne 
státní  rozpočet  ČR  a  5  %  připadne  na  spolufinancování  z  rozpočtu 
Oblastní charity. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 
30. 6. 2020. 
Registrační číslo projektu je CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002311

ZÁŘÍ
Zahrady voní padavčaty
korálky jeřabin se třpytí
pavoučkové vypouští
svá stříbrná vlákna
vítr si s nimi pohrává
šištice chmelu zezlátly
už jen osiřelá strniště

připomínají chléb vedlejší
rána jsou ostře studená
večery ještě vlahé a jasné
miliardy hvězd krášlí noci
to indiánské léto přišlo
jako posel podzimu

pojednou mám k Bohu blíž
jak mu poděkovat

za tu krásu a klid krajiny?
snad láskou a pokorou

(Petr Šafránek)

VYBUDOVÁNÍ  DENNÍHO  STACIONÁŘE  A  ROZŠÍŘENÍ  PEČOVATELSKÉ  SLUŽBY  A  TÍSŇOVÉ  PÉČE 
V ČERVENÉM KOSTELCI

Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozdravit v poprázdninovém čase a věřím, že jste 

měli možnost  si během  léta odpočinout v přírodě nebo poznat něco nového,  co 
Vás obohatilo. U nás se nezastaví čas ani o prázdninách a kromě běžného zajištění 
provozu  našich  středisek,  zejména  Hospice  Anežky  České  a  Domova  sv.  Josefa, 
pracujeme  na  přípravě  vyhovujícího  zázemí  pro  mobilní  hospic,  jak  jsme  Vás  již 
informovali  v  předchozím  čísle  a  rekonstrukci  budovy  denního  stacionáře 
v Červeném Kostelci. Dobrou  zprávou  také  je,  že  v  areálu Domova  sv.  Josefa  se 
podařily dokončit přístupové cesty pro vozíčkáře, před námi však stojí  ještě úkol 
uhradit  náklady  spojené  s  vícepracemi  tohoto  projektu.  Za  tímto  účelem,  tedy 
zajištění  provozu  a  rozvoje  péče  o  naše  nemocné,  organizujeme  také  většinu 
podzimních benefičních akcí, na které si Vás tímto dovoluji pozvat. 

Informační  Bulletin,  který  dnes  dostáváte  do  rukou,  přibližuje  cíl  zřízení 
plánované služby denního stacionáře v Červeném Kostelci, kde dosud tato služba 
chybí  a  jak  tato  rekonstrukce  pomůže  pečovatelské  službě.  Najdete  zde  také 
nabídku vzdělávání nejen pro pracovníky v sociálních službách. 

Vaší dosavadní pomoci si velmi vážím a děkuji za ni. Prosím Vás, pokud budete 
mít  zájem  a  možnost,  podpořte  zmíněné  projekty  svými  prostředky.    Věřím,  že 
společné dílo bude  i naší společnou radostí. Těším se na spolupráci s Vámi a přeji 
Vám klidné prožití podzimního času.

S přáním všeho dobrého                       Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel



...  rozezvučel  ho  dramatický  Vilém  Tell  či  Smeta‐
nův  Richard  III.,  i  rozněžnil  Forrest  Gump  či  árie 
O  mio  babbino  caro  z  Pucciniho  opery  Gianni 
Schicchi.  Zcela  nezištně  přijeli  udělat  radost  poslu‐
chačům  a  do  budoucna  všem  pracovníkům  i  těžce 
nemocným  muzikanti  z  Novoměstské  filharmonie, 
jejichž  umění  podpořilo  rekonstrukci  již  dosluhující 
hospicové kuchyně krásnou částkou 44 987 Kč.

Tématem  vyšperkovaného  repertoáru  nedaleké‐
ho téměř profesionálního tělesa byla „Jména postav 
v  hudbě“.  Sólistkou  letošní  sezóny  NoFi  je  sopra‐
nistka Václava Štěpánová,  červenokostelecká  rodač‐
ka a houslista Petr Zdvihal, koncertní mistr Symfonic‐
kého  orchestru  Českého  rozhlasu,  který  si  do 
regionu odskočil    z koncertování   na Pražském  jaru. 
Dvacáté  výročí  vedení  orchestru,  plného  mladých 
lidí,  kteří  za  společným    muzicírováním  obětavě 
dojíždějí  i  desítky  či  stovky kilometrů,  slavil  zkušený 
dirigent Jaroslav Rybáček.

Všem účinkujícím srdečně děkujeme!

Ojedinělé  hudební  seskupení  s  vysokou  umělec‐
kou i interpretační úrovní Hradišťan, zavítalo posled‐
ní  májový  večer  31.  5.  2018  mezi  své  příznivce  do 
Divadla  dr.  Josefa  Čížka  v  Náchodě.  Potěšilo  a 
pohladilo  po  duši  nejen  milovníky  tradiční  a  lidové 
hudby, ale i sympatizanty Domova sv. Josefa. 

Koncert  se  konal  ke  Světovému  dni  roztroušené 
sklerózy  a  jeho  výtěžek  bude  v  tomto  ojedinělém 
zařízení  použit  k    zajištění  odborné  a  cílené  rehabi‐
litační  péče  pro  vážně  nemocné  roztroušenou 
sklerózou. Výtěžek večera dosáhl k částce 150 tis. Kč. 

Hlavním  sponzorem  koncertu  byla  královéhra‐
decká firma Global Collect,  s.r.o. Koncert  se uskute‐
čnil  pod  záštitou  MVDr.  Pavla  Bělobrádka,  Ph.D, 
MPA, poslance Parlamentu ČR a předsedy KDU‐ČSL.

Závěrem  bychom  chtěli  poděkovat  Beránku 
Náchod,  a.s.  za  vstřícnost  a  poskytnutí  noblesního 
prostředí  zdarma,  i  ostatním  sponzorům  (Suchánek 
Walraven  s.r.o.,  Teza  s.r.o.  Česká  Třebová, 
Lexika  s.r.o.  Bratislava,  Karel  Špelda  aj.)  a 
samozřejmě  panu  Pavlicovi  a  celému  Hradišťanu.   
Byli  skvělí nejen jako muzikanti, ale i jako lidé.  

NOVOMĚSTSKÁ 
FILHARMONIE 
HRÁLA PRO 
HOSPIC

Červenokoste‐
lecké divadlo 
o poslední 

májové sobotě 
rozvášnila 

temperamentní 
Carmen, stejně 
tak i Cikánské 
melodie, ...

V  sobotu  19.  5.  2018  věnoval  Pivovar  Primátor 
Náchod na své akci "Den plný piva"  jeden stánek se 
svými výrobky Hospici Anežky České. 

Stánek  s  nápisem  „Načepuj  a  přispěješ"  byl 
umístěn na skvělém místě hned u vchodu do areálu 
pivovaru.  Pivovar  uvařil  jen  pro  tento  den  speciální 
pivo  s  příchutí  amerických  chmelů,  kombinující  dva 
styly ‐ ležák a IPA, s názvem "Tchyně". A tato novinka 
se prodávala mimo jiné také u tohoto stánku. Lidé si 
mohli načepovat sami tento nový mok přímo z pípy a 
peníze  dávali  do  pokladničky  pro  Hospic.  Pivo  jim 
chutnalo,  tak  se  pokladnička  plnila  a  výtěžek  byl 
krásných  14 703 Kč. Na péči v hospici přispívali  také 
kolemjdoucí návštěvníci akce.

Děkujeme  společnosti  Primátor  Náchod  za 
myšlenku věnovat tento dar Hospici Anežky České. 

NÁCHODSKÝ PRIMÁTOR OPĚT PODPOŘIL HOSPIC

HRADIŠŤAN ZPÍVAL PRO DOMOV 
SV. JOSEFA V NÁCHODSKÉM BERÁNKU

Marie Štěpánová



V sobotu 21. července se areál Domova sv. Josefa  
proměnil  již  posedmnácté  v  kulturní  dějiště  pro 
širokou  veřejnost.  Toto  největší  středisko  Oblastní 
charity Červený Kostelec se stalo hostitelem návště‐
vníků Slavností bez bariér. Výtěžek největší benefiční 
a prezentační akce přesáhl částku 130 tis. Kč.

Je určen   na cílenou rehabilitaci klientů. Slavnosti 
byly  zahájeny  poutní  mší  svatou  v  kostele 
sv. Anny s hudebním doprovodem souboru La Bilan‐
cetta  za  účasti  pomocného  biskupa  královéhradec‐
kého Mons. Josefa Kajneka.  Přivítání vzácných hostů 
a návštěvníků proběhlo na rekonstruovaném prosto‐
ru  mezi  jednotlivými  budovami  Domova  sv.  Josefa. 
Poté se rozběhl pestrý program v celém areálu.

Pro  návštěvníky  bylo  připraveno bohaté občerst‐
vení,  možnost  komentovaných  prohlídek  Domů 
sv. Josefa a sv. Damiána, Bylinkové zahrady, kostela 
sv.  Anny.  K  prohlídce  zvala  i    Expozice  cyklo‐muzea 
v  Sýpce  sv.  Kryštofa.  Po  celý  den  probíhal  jarmark 
lidových řemesel a chráněných dílen. K milé atmosfé‐
ře  přispěla  celá  řada  umělců:  Ondřej  Kepka,  Honza 
Horák,  Pavel  Helan,  David  Kraus,  Nezmaři,  Good 
Work,  Jindřich Černohorský TRIO, LD Smiřice,   Prof. 
Václav  Uhlíř  a  Prof.  Jiří  Kuchválek  aj.  Pohodovou 
náladu  ještě  umocnil  moderátor  Josef Mádle.    Akci 
finančně  podpořilo  město  Dvůr  Králové  a 
Královéhradecký  kraj  a  ostatní  naši  dárci.    Záštitu 
svou  osobní  přítomností  nad  slavnostmi  převzal 
MVDr.  Pavel  Bělobrádek  Ph.D.,  MPA,    poslanec 
Parlamentu ČR a předseda KDU‐ČSL.

Oblastní  charita  Červený  Kostelec  poskytuje 
kromě  hospicové  péče,  ošetřovatelských  a 
pečovatelských  služeb  též  placené  vzdělávací  kurzy 
věnující  se  dané  tématice.  Kurzy  probíhají  ve 
středisku  Háčko  v  Červeném  Kostelci,  které  je  od 
roku 2012 akreditovanou vzdělávací institucí MPSV.

Vzdělávání je určeno jak zdravotníkům a sociálním 
pracovníkům,  tak  široké  veřejnosti,  všem,  kteří  by 
chtěli  prohloubit  své  znalosti  v  péči  o  seniory. 
Tématický obsah kurzů se různí, zahrnuje zlepšování 
schopností sociální práce, ale  i   učení se  'věnovat se 
sám sobě' pro lepší zvládnutí této náročné činnosti.

Nabídka říjnových kurzů:

SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI PODPOŘILY 
REHABILITACI PRO VÁŽNĚ NEMOCNÉ

VZDĚLÁVÁNÍ

Počínaje lednem bude až do května  vždy každých 
14  dní  v  pátek  a  sobotu  probíhat  dlouhodobý 
Kvalifikační  kurz  pro  pracovníky  v  sociálních 
službách  s  cílem  komplexního  rozšíření  znalostí, 
dovedností  a  schopností  v  oblasti  sociální  práce, 
sociální péče a sociální pomoci.

Více  informací  lze  nalézt  na  stránkách 
hacko.ochck.cz v sekci Vzdělávání.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Špeldová
email: speldova@hospic.cz
tel.: 491 610 303

Termín Seminář Lektor

Úvod do sebepéče pečujících 
v sociálních službách

Emoční inteligence v přístupu ke 
klientovi seniorského věku 

v sociálních službách

Základy supervize pro pracovníky 
v pomáhajících profesích

Poskytování 
gerontopsychiatrické péče 

v podmínkách sociálních služeb

3. 10.

17. 10.

30. 10.

31. 10.

PhDr. Jarmila 
Daxnerová 
Kvapilová 

Bc. Eva Uherková

PhDr. Iva 
Stefanová

Mgr. Kristýna 
Bredlerová, DiS.
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DĚKUJEME ZA PODPORU
ODESLÁNÍM DÁRCOVSKÉ SMS ZPRÁVY

K 30. červnu roku 2018 jsme přijali pro hospic 731 
DMS v hodnotě 41 332 Kč. 

Částka byla použita na nákup léků a 
zdravotnického materiálu.

VELMI DĚKUJEME!

Vaše dary pro Hospic Anežky České, zařízení pro 
těžce nemocné, můžete též posílat prostřednictvím 

našeho běžného účtu s číslem:
8282670227/0100 var. symbol 5001

Děkujeme za ochotu pomoci!



Srdečně  Vás  zveme  v  sobotu  22.  9. 
2018  na  5.  ročník  benefice  Běh  pro 
hospic.  I  Váš  sportovní  výkon pomůže 
nemocným v Hospici Anežky České. 
Místem startu bude Středisko volné‐

ho času Háčko, Manželů Burdychových 
245, Červený Kostelec. Vyzvedávání startovních čísel a 
případně další registrace bude od 8.15 hod.

Starty běhů začínají od 9.30 hod.
Účast  na  akci  předběžně  přislíbil  David  Svoboda, 

moderní  pětibojař  a  olympijský  vítěz  z  Londýna  2012. 
Výtěžek  této  benefiční  akce  je  určen  na  zakoupení 
přenosného ultrazvuku pro Hospic Anežky České. 

Letos se opět díky generálnímu partnerovi, kterým 
je  Primátor  a.s.,  stala  naše  akce  Běh  pro  hospic 
součástí  seriálu  běžec‐
kých  závodů  PRIMÁTOR 
CUP.  Bodovaným  pro 
tuto  soutěž  je  běh  na 
10 km.

Sledujte internetové 
stránky 

www.behprohospic.cz
a přijďte si zaběhat.

Již  potřinácté  Vás  zveme  k  účasti  do  probíhající 
tradiční  soutěže „ Šikovné  ruce a otevřená srdce pro 
hospic  2018  aneb  lidé  lidem“  o  nejnápaditější 
vlastnoruční  výrobek  pro  Hospic  Anežky  České 
v Červeném Kostelci. Výtěžek ze všech aktivit  tohoto 
projektu bude věnován na obnovu vybavení  kuchyně 
hospice Anežky České. Pokud Vaše šikovné ruce něco 
pěkného  vytvoří,  a  budete  chtít  svým  výrobkem 
podpořit  náš  hospic.  Vyrobené  dárky  můžete  zaslat 
poštou či donést osobně nejdéle do uzávěrky 27. září 
2018  na  adresu:  Oblastní  charita  Červený  Kostelec, 
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec.

Detailní  informace  nalzenete  na  našich  webových 
stránkách www.hospic.cz

Slavnostní  vernisáž  se  bude 
konat  5.  října  2018  od  17  hodin 
v obřadní síni Městského úřadu 
v  Červeném  Kostelci,  následně 
bude  od  6.  do  12.  října  2018 
probíhat prodejní výstava všech 
obdržených  darů  ve  výstavní 
síni  Městského  úřadu  v  Červeném  Kostelci.  Poté  se 
vždy  pokračuje  v  prodeji  ve  střediscích  naší  Oblastní 
charity až do 30. listopadu.

Na  závěr  výstavy  proběhne 
poetické  představení  Divadla  Víti 
Marčíka,  "O  holčičce,  která  se  ještě 
nenarodila",  rozmluva  dědečka  a 
jeho  dosud  nenarozené  vnučky, 
která  by  chtěla  vědět  vše  o  světě. 
Představení  proběhne  11.  října 
v  Divadle  J.  K.  Tyla  v  Červeném 
Kostelci.

POZVÁNKY

BĚH PRO HOSPIC 2018

10. CHARITNÍ PLES
V sobotu  10.  listopadu 2018 proběhne ve 20 hodin 

jubilejní  10.  charitní  ples.  Místem  konání  bude  opět 
Sokolovna  v  Červeném Kostelci  a  k  poslechu  zahraje 
oblíbená  kapela  Relax  Band.  Přichystáno  bude 
i chutné občerstvení a bohatá tombola.

Těšíme se na Vás!

ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC 2018

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Statutární zástupce, ředitel: Ing. Miroslav Wajsar, číslo účtu KB: 8282670227/0100 VS: 1334
Kontaktní osoba: Ing. Martin Fišer, public relations, tel.: 491 610 340, e‐mail: fiser@hospic.cz

Vážený čtenáři, pokud chcete zasílat bulletin elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec, dejte nám vědět na kontaktní email.

www.ochck.cz

Hospic Anežky České pomáhá těžce nemocným, 
podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz

Domov sv. Josefa ‐ domov pro nemocné RS. 
Podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!


