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KDYŽ NOVÉ OKNO PŘIVEZE OLYMPIJSKÁ HVĚZDA

Poslední březnovou sobotu zavítaly do 
Domova sv. Josefa dvě tváře českého 
vrcholového sportu – zlatá olympionička a 
držitelka několika světových rekordů 
v  rychlobruslení, Martina Sáblíková a její 
velmi úspěšná kolegyně Nikola Zdráhalo-
vá. Důvod jejich návštěvy? Nová okna! 
Sto let je sice krásný věk, ale naše okna si 
již zaslouží odchod do penze. A tak Marti-
na  s  Nikolou přivezly první nové okno, 
které putovalo na pokoj našeho klienta 
Honzy. Radost z nového okna byla veliká, 
ale radost ze setkání  s  rychlobruslařkami 
ještě větší.
Zrekonstruované žirečské náměstí se 
zaplnilo sportovními nadšenci, klienty, 
zaměstnanci a přáteli Domova. Vši-
chni  nedočkavě a nervózně očekávali 
začátek besedy a těšili se, až uvidí oblí-
bené sportovní hvězdy. Úvodního slova se 
nejprve ujal Dominik Melichar, vedoucí 
Domova svatého Josefa. 

pokračování na str. 2

vítám Vás u prvního letošního čísla našeho bulletinu a co nejsrdečněji Vás zdravím. 
Uplynulý přelom roku byl u nás ve znamení začínajících velkých projektů, které se nám 
podařilo obdržet v  loňském roce, abychom dále rozvíjeli naše zdravotní a sociální 
služby. 
V  Domově sv. Josefa v  Žirči jsme zahájili kampaň na výměnu nevyhovujících oken, 
která jak v zimním chladu, tak i v  letním horku znesnadňují život našich klientů s  roz-
troušenou sklerózou. Ačkoli část prostředků uhradí státní rozpočet, nemalý zbytek 
nákladů musíme zajistit z jiných zdrojů.
V  Červeném Kostelci jsme spustili rekonstrukci Kafkovy vily, ve které vznikne denní 
stacionář a nové zázemí naší pečovatelské služby. Máme radost z postupu stavebních 
prací. Jsou z  velké části financovány z  evropských zdrojů, ačkoli i  zde zbývá určitý 
vlastní podíl. 
Velmi si vážím Vaší dosavadní podpory a pomoci, bez které bychom se do žádného ze 
zmíněných projektů nemohli pustit. Prosím Vás, pokud budete mít zájem a možnost, 
podporujte naše společné dílo dále, abychom se mohli společně radovat z  jeho 
úspěšného rozvoje. 

S přáním všeho dobrého Ing. Mgr. Miroslav Wajsar

Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec, 



KDYŽ NOVÉ OKNO PŘIVEZE OLYMPIJSKÁ HVĚZDA

Poděkování i podporu vyjádřil také Jan 
Jarolím, starosta Dvora Králové nad 
Labem a Aleš Cabicar, náměstek hejt-
mana Královéhradeckého kraje. 
A  pak už mikrofon putoval do rukou 
Martiny a Nikoly. Diváky zajímalo, kde 
se holkám dobře trénuje, jaké byly nej-
silnější zážitky z  Olympiády nebo jak 
tráví volný čas. A  jaké mají oblíbené 
jídlo? Ačkoliv jsou to velmi blízké 
kamarádky, chutě stejné rozhodně ne-
mají – Martina si ráda dá těstoviny či 
salát, Nikolu spíše potěší dobrý český 
knedlík nebo hranolky. O  krásné pře-
kvapení se pak postaral klient Pavel, 
který složil pro Nikolu Zdráhalovou 
báseň k  jejím blížícím se narozeninám 
a odrecitoval ji přímo na akci před 
celou veřejností. Nikola byla nadšená a 
posluchači dojatí! Obě děvčata pak 
dostala z  rukou ředitele Oblastní 
charity krásnou upomínku v  podobě 
ručně malovaných polštářků, které jim 

vyrobily pracovnice Chráněné dílny 
u sv. Anny.
Očekávaná dražba bundy, kterou vě-
novala Martina Sáblíková, se povedla 
na jedničku. Částka se velmi rychle 
přehoupla přes deset tisíc korun a dvě 
zájemkyně bojovaly opravdu ze všech 
sil – jsou to Martininy velké fanynky. 
Zvrat nastal před posledním příhozem 
a postarala se o  něj sama Martina, 
která do dražby přidala ještě jednu 
bundu. Celková částka se nakonec 
vyšplhala až na dvacet tisíc korun – a 
to je celé nové okno. Úžasným zakon-
čením akce byla autogramiáda, kde 
Martina s Nikolou rozdaly stovky pod-
pisů a s každým se ochotně fotily. 
Po celou dobu besedy a autogramiády 
měla veřejnost možnost zapojit se jako 
Martina s Nikolou a adoptovat si okno 
nebo jeho část. Zájem byl veliký. Díky 
štědrosti návštěvníků a našich skvě-
lých sportovkyň se podařilo získat 
prostředky na tři nová okna. 

pokračování ze str. 1

Do areálu Domova sv. Josefa dorazilo kolem tří set 
lidí.

Nikola Zdráhalová odpovídá na jeden z mnoha 
zvídavých dotazů.

Jedna z nových majitelek vydražené bundy Martiny 
Sáblíkové.

Klienti si nenechali setkání ujít.



BUDOVÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE ZAČALO NAPLNO

Po loňských přípravách se letos v Červe-
ném Kostelci naplno rozběhly stavební 
práce spojené s rekonstrukcí Kafkovy vily, 
ve které se buduje denní stacionář pro se-
niory a nové zázemí pečovatelské služby.
Účelem denního stacionáře je postarat se 
o nemohoucí klienty, kteří nemohou zůstat 
v  domácím prostředí bez dohledu, ale 
jejich blízcí se o  ně nemohou přes den 
postarat. Seniorům bude sloužit prostorná 
denní místnost  s  přilehlou čítárnou a ku-
chyňkou, odděleně pak pro ně bude k dis-
pozici i  odpočinková místnost  s  lůžky. 
Klienti denního stacionáře si tak budou 
moci uzpůsobit denní režim dle svých 
potřeb. To vše v  osobitém prostředí vily 
Břetislava Kafky, jejíž architektonický ráz 
zůstane citlivou rekonstrukcí neporušen. 
Ukončení stavebních prací a zprovoznění 
služby denního stacionáře je plánováno 
na jaře příštího roku.
Projekt Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby a 
tísňové péče v Červeném Kostelci je spolufinancován Evropskou Unií.

OBLASTNÍ CHARITA MODERNIZUJE SVÉ VYBAVENÍ

V  tomto roce se do Hospice Anežky České podařilo získat nové vybavení, které 
využijeme ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
Díky finančnímu daru firmy Moneta money bank a.s. jsme mohli pořídit dva senzory pro 
opuštění lůžka. Využijeme je především u  pacientů se ztíženými komunikačními 
možnostmi. Pomůže ale i se zjištěním a urychlením poskytnutí pomoci při epileptických 
záchvatech. Plochá snímací podložka senzoru totiž i přes silnou matraci dokáže 
zachytit ten nejnepatrnější pohyb, jako je tlukot srdce či dýchání a v případě odchylky 
upozorní ošetřující personál.

Nové zařízení má také Domov sv. Josefa, který 
pečuje o klienty s  roztroušenou sklerózou. Díky 
firmám Biogen Czech Republic s.r.o. a Philip 
Morris ČR a.s. se povedlo získat prostředky na 
chytrou rukavici Rapael. Tato rukavice je určena 
lidem, kterým kvůli RS ochrnuly ruce a je nutné 
je procvičovat. Rukavice reaguje na pohyb 
zápěstí a prstů a pomocí motivačních her má 
sloužit klientům k procvičování pohybu. Spolu-
práce zábavnou formou je potom pro klienty 
příjemnější a sami mají snahu posouvat svoje 
limity. Rozsahy pohybů jsou před a po terapii 
uloženy do paměti, dá se sledovat pokrok 
jednotlivých pacientů a upravovat náročnost.

Chytrá rukavice - nový pomocník na 
rehabilitačním oddělení.
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Hospic Anežky České pomáhá těžce nemoc-
ným, podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

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

DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30

DMS TRV HOSPICCK 90
DMS TRV HOSPICCK 60
DMS TRV HOSPICCK 30

Pomocí trvalé DMS:

Jednorázově ve tvaru:

Hospic Anežky České obdrží 
jednorázově či měsíčně
89, 59, 29 Kč

Více informací, včetně postupu na zrušení trvalé DMS najdete na stránkách: www.darcovskasms.cz

Domov sv. 
Josefa 
obdrží 

jednorázově či měsíčně
89, 59, 29 Kčna číslo 87 777

DMS DOMOVJOSEF 90
DMS DOMOVJOSEF 60
DMS DOMOVJOSEF 30

DMS TRV DOMOVJOSEF 90
DMS TRV DOMOVJOSEF 60
DMS TRV DOMOVJOSEF 30

Pomocí trvalé DMS:

Jednorázově ve tvaru:

na číslo 87 777

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Jako již každý rok, i  letos v  lednu vyrazily skupinky tří králů 
k prahům domácností s přáním nového roku a prosbou o příspěvek. 
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky činí 988 324 Kč a část 65%, urče-
ná pro Oblastní charitu Červený Kostelec, bude využita na pořízení 
zdravotnického materiálu v Hospici, obnovu vybavení pokojů klientů 
v Domově sv. Josefa, na využití pro provoz pečovatelských služeb a 
pro další účely. Všem dárcům i koledníkům děkujeme za podporu charitního díla.

BĚH PRO HOSPIC - Zveme vás na 6. ročník události, při níž sportovním výkonem můžete 
podpořit dobrou věc. Letošní výtěžek věnujeme vybudování zázemí Mobilního hospice 
Anežky České. Běh pro Hospic odstartuje v sobotu 21. září 2019. Přijďte si zaběhat!

HRDINOVÉ - V neděli 8. září 2019 zveme na benefiční představení "Hrdinové" do divadla 
v Červeném Kostelci. Jedná se o příběh veteránů, kteří opouští nudnou verandu domo-
va pro vysloužilé vojáky a vydávají se na dobrodružnou cestu na kopec na obzoru.

ZVEME VÁS

SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI ANEB SLAVNOSTI BEZ BARIÉR - bariéry budou padat v  sobotu 
27. července 2019 od 10. hodiny. Letos by slavnosti měly na pomyslném dortu 18 sví-
ček! Můžete se těšit na příjemně prožitý prázdninový den poutního charakteru a rodin-
ného sdílení se spoustou kultury, stánků, lidových řemesel v opraveném barokním are-
álu a zámeckém parku. Vystoupí Klapeto, Malina Brothers, Slávek Klecandr a další. Pro 
děti zahraje loutkové divadlo Víťa Marčík se synem a kouzlit bude duo Radek a Simona.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO DOMOV SV. JOSEFA - Benefiční koncert Komorního orchestru Slávy 
Vorlové z  Náchoda se uskuteční ve čtvrtek 23. května. 2019 od 18.00 hodin v  pod-
krovní galerii Domu sv. Damiána v  Domově sv. Josefa v  Žirči. Vstupné dobrovolné – 
výtěžek z koncertu půjde na výměnu oken na Domě sv. Josefa. 

2. BENEFIČNÍ PUTOVÁNÍ PRO DOMOV SV. JOSEFA - akce se uskuteční od čtvrtka 30. 5. do 
neděle 2. 6. 2019, vycházet se bude v  pravé poledne z  Meziměstí. Trasa vede po 
východočeské Svatojakubské cestě: Meziměstí – Broumov – Police nad Metují – 
Červený Kostelec – Česká Skalice – Žireč. Dobrovolný registrační poplatek půjde na 
výměnu oken na Domě sv. Josefa. Více informací a přihláška na www.pout.eu.


