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Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
dovolte mi se s Vámi podělit o radost spojenou s beneﬁčním divadelním představením
pánů Petra Kostky, Jaroslava Satoranského a Miroslava Vladyky, Hrdinové, které právě
skončilo. Představení je jednou z mnoha akcí, které nám mají pomoci získat chybějící
ﬁnanční prostředky na vybudování potřebného zázemí mobilní hospicové péče a
ambulance léčby bolesti.
Na začátku této skvělého hry jsem převzal symbolický šek od místní významné ﬁrmy.
Poděkovali jsme i dalším sponzorům a začal herecký koncert o třech veteránech z první
světové války, kteří spolu žijí v domově důchodců monotónním životem den za dnem.
O přestávce jsem mohl poděkovat manželům, kteří náš hospic dlouhodobě podporují
významnými částkami, ale nepřejí si být jmenováni. Na mé poděkování mi paní
odpověděla, že větší poděkování si zaslouží ti, kteří nás podporují ze svých malých a
omezených příjmů a že na nich naše dílo stojí.
Při odchodu z divadla jsem uvažoval o tom, kdo z účastníků dnešního večera je hrdinou
– herci zralého věku a jejich brilantní výkon, sponzoři jmenovaní či skrytí, ti, kteří se již
do divadla nedostanou, ale ze svého skromného důchodu nás podporují, nebo na
představení přítomní obyvatelé Domova svatého Josefa již dlouho usazení na
kolečkových židlích. Co myslíte?
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

BUDOVÁNÍ STACIONÁŘE A NOVÉHO ZÁZEMÍ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY
Stavební práce spojené s rekonstrukcí
Kafkovy vily, ve které se buduje denní
stacionář pro seniory, nadále pokračují.
V průběhu léta byla vybudována nová
vodovodní a kanalizační přípojka a nyní
probíhají další úpravy interiéru i exteriéru
budovy. Prvorepublikovou vilu nyní čekají
celkové opravy oken, dveří a nová fasáda.
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 budou sloužit prostory
stacionáře a svůj denní režim si budou Pracovnice pečovatelské služby při prohlídce
Kafkovy vily.
moci uzpůsobit dle svých potřeb.
V prostorách Kafkovy vily vznikne i zázemí pro Charitní pečovatelskou službu, která
poskytuje své služby ve spádové oblasti Červeného Kostelce a ve dvou domech s pečovatelskou službou. V následujících letech jsou naplánovány další stavební úpravy
přilehlé budovy ateliérů, které budou sloužit Charitní ošetřovatelské službě a Mobilnímu
hospici Anežky České s cílem vytvořit jedno centrum terénních služeb.
Projekt Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče
v Červeném Kostelci je spoluﬁnancován Evropskou Unií.

PEČOVATELSKÝ DŮM U JAKUBA SLAVÍ SVÉ DVACETINY
V září 1999 dostali obyvatelé - senioři
Červeného Kostelce k užívání nový
dům s pečovatelskou službou nazvaný
U Jakuba. Toto zařízení umožňuje
seniorům strávit své stáří ve svém
bydlišti, obklopeni svou rodinou, svými
známými, kamarády a spolužáky. Zároveň dostávají péči, kterou ve svém
věku a při svých zdravotních potížích
potřebují.
Začátky činnosti pečovatelského domu
nebyly jednoduché. Vedoucí sociálního
odboru, Ing. Tošovský, nemohl obsadit
všechny byty. Lidé ze začátku nevěděli, jak to v takovémto zařízení funguje.
Teprve, když se nastěhovali první noví
obyvatelé a lidé, kteří je chodili navštěvovat, zjistili, jak to v pečovatelském
domě chodí, začaly se žádosti množit.
Lidé poznali, že zde mohou nalézt
nový domov, kde mají své soukromí a
laskavou péči.
Za dvacet let trvání pečovatelského
domu se zde vystřídalo přibližně 160
obyvatel. Průměrný věk se pohybuje
okolo 85 let a nejstarší obyvatelce bylo
101. Z původních obyvatel zde stále
bydlí paní Věra Hepnarová a Antonie
Petrů. Tyto dvě stálice zde spokojeně
žijí již od roku 1999.
Velký je člověk tím, jak se dovede
obětovat a dokáže druhým sloužit.
Naše pečovatelky dny svého života
považují za příležitost, aby tu byly pro
druhé a rozdávaly lásku, vždyť láska je
jediná moudrost života.
„Spěchejme milovat lidi, protože rychle
odcházejí“, proto se snažme nezapomínat na naše seniory, navštěvovat je,
protože i my jednou budeme na jejich
místě a budeme vděčni za každou
vteřinu prožitou se svými známými a
blízkými. Nepromarněme úžasný dar
života, ale láskou a obětavostí jej
zhodnoťme.
Bc. Vlčková Lenka vedoucí peč. služby

SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI JSOU PLNOLETÉ
V sobotu 27. července 2019 se
v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora
Králové nad Labem uskutečnily tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti
aneb slavnosti bez bariér. Již po
osmnácté mohli návštěvníci přijít podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří v Domově sv. Josefa žijí,
strávit příjemný letní den plný souznění a pohody.
Ke své plnoletosti obdržely Slavnosti
hned několik dárků. Tím nejcennějším
bylo více než 2000 návštěvníků, kteří v
průběhu dne mohli navštívit tradiční jarmark řemeselných výrobků a zúčastnit se
bohatého programu, na který se sjeli umělci z celé republiky - za všechny jmenujme
alespoň Davida Deyla, soubor Sempre rubato a loutkové divadlo Víti Marčíka.
V parku pak návštěvníky pozdravil Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové. Zároveň zde byl
předán šek na 350 000 Kč od společnosti Eurovia. Celý výtěžek této beneﬁce bude
použit na projekt výměny oken na Domě sv. Josefa a na další provoz a rozvoj Domova
sv. Josefa. Tuto akci podpořilo město Dvůr Králové nad Labem, Královéhradecký kraj,
internetový portál Fler.cz, společnost Global Collect a Deos Technology.

MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ SV. JOSEFA
V červenci se Domov sv. Josefa stal na dva týdny zázemím pro skupinu mezinárodních
dobrovolníků. Mladí lidé z různých koutů světa (Egypt, Portugalsko, Brazílie, Turecko,
Španělsko...) se sjeli do našeho areálu a strávili část léta společně s námi a klienty
našeho zařízení.
Hned od prvního dne se aktivně zapojili do chodu celého Domova – pod dohledem
pomáhali na odděleních, přiložili ruku k dílu v bylinkové zahradě či kavárně a předně
trávili volný čas s našimi klienty. Především pro ně to byl velký zážitek – procvičili si
angličtinu, dozvěděli se zajímavosti o dalekých krajích a ochutnali i tradiční speciality
jednotlivých zemí.
Mezinárodní dobrovolníci přijeli do České republiky v rámci CISV International – organizace, která sdružuje mladé lidi z celého světa a inspiruje je k navazování přátelství
napříč kulturami a vzájemné spolupráci. Pobytem je provázely dvě
skvělé koordinátory, Kateřina Benešová a Daniela Pauknerová, které
svým vedením a elánem zajistily
bezproblémový
průběh
celého
pobytu.
Celý Domov sv. Josefa se těší, že na
přes rok budeme opět moci poskytnout zázemí dalším dobrovolníkům a
společně prožít část léta.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20 LET DOMOVA U JAKUBA - Charitní pečovatelská služba pořádá
v souvislosti s výročím 20 let domu s pečovatelskou službou Den
otevřených dveří 18. září 2019. Čeká vás ukázka cvičení parkinsoniků,
společná mše svatá a galavečer s koncertem a divadlem.
HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ - Při příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České
12. listopadu 2019 pořádá den otevřených dveří i Hospic Anežky České. Probíhat bude
komentovaná prohlídka zařízení lůžkového i mobilního hospice a dalších služeb.
K dispozici bude dětský koutek, občerstvení a ochutnávka bylinných výrobků sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.

ZVEME VÁS
BĚH PRO HOSPIC - Zveme vás na 6. ročník události, při níž sportovním výkonem můžete
podpořit dobrou věc. Letošní výtěžek věnujeme na rozvoj Mobilního hospice Anežky
České. Běh pro hospic odstartuje v sobotu 21. září 2019. Přijďte si zaběhat!
CHARITNÍ PLES - 11. ročník charitního plesu plesu proběhne 9. listopadu 2019, tentokrát
ve stylu benátské noci. Zveme vás na zahájení plesové sezóny.
MUZIKÁL V KOSTELE - Beneﬁční koncert muzikálových a ﬁlmových hitů se uskuteční
2. října 2019 v kostele sv. Mikuláše v Horní Brusnici u Dvora Králové nad Labem.
Během večera vystoupí přední umělci z českých muzikálových scén: Pavel Vítek, Bohuš
Matuš, Michaela Gemrotová a další. Vstupenky v předprodeji; vstupenky.ticket-art.cz
PRAGUE CELLO QUARTET - Beneﬁční koncert známého cellového quarteta se uskuteční
29. října 2019 ve Filharmonii v Hradci Králové. Čtveřice mladých cellistů přináší
originální úpravy nejen klasických skladeb, ale také ﬁlmových melodií a jazzových,
rockových nebo popových hitů. Vstupenky k zakoupení na hkpoint.colosseum.eu
KONCERT ONDŘEJE G. BRZOBOHATÉHO A KAPELY - 20. listopadu 2019 srdečně zveme na
beneﬁční koncert Ondřeje G. Brzobohatého v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
v Náchodě. Výtěžek koncertu bude využit na náklady Mobilního hospice Anežky České.
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Hospic Anežky České pomáhá těžce nemocným, podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

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

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

Jednorázově ve tvaru:

Jednorázově ve tvaru:

DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30

DMS DOMOVJOSEF 90
DMS DOMOVJOSEF 60
DMS DOMOVJOSEF 30

Pomocí trvalé DMS:

Pomocí trvalé DMS:

DMS TRV HOSPICCK 90
DMS TRV HOSPICCK 60
DMS TRV HOSPICCK 30
na číslo 87 777

Domov sv.
Josefa
obdrží
jednorázově či měsíčně
89, 59, 29 Kč

DMS TRV DOMOVJOSEF 90
DMS TRV DOMOVJOSEF 60
DMS TRV DOMOVJOSEF 30
na číslo 87 777

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

