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MUZIKÁLOVÉ HVĚZDY ZPÍVALY PRO DOMOV SV. JOSEFA

Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec, 

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

nejprve mi dovolte vyjádřit vděčnost za Vaši neutuchající podporu našich středisek. 
Velmi si vážím toho, že vnímáte potřebnost charitního díla, ať už ze své vlastní 
zkušenosti, nebo ze zkušeností někoho blízkého. Poskytování kvalitních služeb je pro 
nás velkým úkolem, kterého by nebylo možné dosáhnout bez vynikajícího pracovního 
kolektivu, bez vaší přízně a bez Boží lásky a dobroty. To vše nám pomáhá při 
překonávání mnohých překážek, které v souvislosti s rozvojem a poskytováním služeb 
pro potřebné vyvstávají.
Přinášíme Vám alespoň některé informace související s naší službou nemocným včetně 
výsledků akcí, které jsme v jejich prospěch uskutečnili. Děkujeme, že jste se na jejich 
realizaci mnozí z Vás podíleli. V následujícím roce chceme pokročit v etapě výměny oken 
v Domově sv. Josefa a budovat zázemí mobilního hospice a ambulance paliativní péče 
se stacionářem léčby bolesti v Červeném Kostelci. Do obálky proto vkládáme leták 
spodrobnými informacemi o zázemí, které je pro nás důležitým úkolem.
V závěru bych Vám ještě jednou rád poděkoval za předchozí podporu provozu a rozvoje 
hospicové péče a péče v Domově sv. Josefa. Je-li to možné, prosím Vás o další 
podporu těchto zařízení. Přeji Vám pokojné a požehnané Vánoce, ať každý den nového 
roku 2020 prožíváte s vírou, nadějí a láskou. 

Kostel sv. Mikuláše v Horní Brusnici po delší době opět praskal ve švech! Proč? První 
říjnovou středu sem přijela vystoupit celá plejáda umělců českých muzikálových scén. 
Benefiční koncert s názvem „Muzikál v kostele“ zde pro Domov sv. Josefa uspořádal 
moderátor FTV Prima Josef Mádle. Kostelem se rozezněly slavné muzikálové i filmové 
hity, mezi jejichž interprety nechyběla jména jako Pavel Vítek, Bohuš Matuš, Michaela 
Tomešová, Tomáš Löbl, Elis Ochmanová, Lukáš Randák, Markéta Poulíčková, Šimon 
Fikar, Jan Kopečný nebo skupina Diamantes. Celým večerem provázel sám organizátor 
této benefice po boku  s  jeho televizní kolegyní Gabrielou Laškovou. Skvělé pěvecké 
výkony v  působivém prostředí 
kostela sv. Mikuláše i  nadšené 
reakce několika set diváků vytvá-
řely dohromady nezaměnitelnou 
atmosféru. A nadšení se stupňo-
valo. Tedy zcela jistě mezi příto-
mnými klienty Domova sv. Jose-
fa, kterým byl věnován šek 
v hodnotě 146 000 Kč. Tolik činil 
výtěžek z  této báječné akce, 
který zajistil prostředky na výmě-
nu dalších 7 oken. Děkujeme!



POZVÁNÍ NADACE JAKUBA VORÁČKA NA ZAHAJOVACÍ ZÁPAS NHL

Málokdo si umí představit radost klientů Domova 
sv. Josefa ve chvíli, kdy obdrželi pozvání Nadace 
Jakuba Voráčka na hokejovou akci letošního 
podzimu - zahajovací zápas NHL v Praze, který se 
odehrál v  pátek 4. října 2019 ve vyprodané O2 
aréně. Téměř sedmnáct a půl tisíce diváků zde 
sledovalo napínavou bitvu mezi dvěma velkými 
týmy nejprestižnější hokejové ligy světa: 
Chicago Blackhawks a Philadelphia Flyers. 
A  v  řadách diváků, na lukrativních místech hned 
vedle střídaček, dva klienti Domova sv. Josefa: 
Ivana Krauzová a Josef Tintěra.
Perfektní servis pro klienty i  jejich doprovody 
zajistila zástupkyně nadace Lenka Dominiková, 
která se hostů z Domova sv. Josefa ujala hned po 
jejich příjezdu. Vzala je do míst, kam se běžný 
návštěvník nepodívá. Klienti tak v  O2 aréně 
nahlédli do prostoru pro tiskové konference nebo 
technického zázemí pro úpravu ledové plochy. 
Obdarováni stylovými tričky Philadelphie a 
nadačními kšiltovkami se již všichni usadili na svá 
místa a netrpělivě očekávali začátek utkání. Do 
zahajovacích sestav nastoupili všichni tři čeští 

účastníci duelu, Jakub Voráček za Flyers a David 
Kämpf  s  Dominikem Kubalíkem za Blackhawks. 
Slavnostní buly mezi Jakuba Voráčka a Davida 
Kämpfa vhodila legenda českého hokeje Dominik 
Hašek. Oba týmy předváděly před zaplněnými 
tribunami pražské haly senzační show. Fanoušky 
bavili i  neúnavní a všudypřítomní maskoti obou 
mužstev. A  fandilo se opravdu hodně, v  oranžo-
vých i  bílých barvách! Utkání bylo vyrovnané a 
napínavé až do konce poslední třetiny s těsnou 
výhrou Voráčkovy Philadelphie v poměru 4:3. 
Po skončení zápasu navštívili 
klienti Domova sv. Josefa kabiny 
týmu Philadelphie a setkali se 
nejen  s  Jakubem Voráčkem, ale 
také  s  kapitánem Philadelphie 
Claudem Girouxem nebo býva-
lým hokejistou a současným 
generálním manažerem hokejové 
reprezentace Petrem Nedvědem. 
Slovy Josefa Tintěry: „Byl to 
nezapomenutelný zážitek, který 
se opakuje jen jednou za život.“ 



CHARITNÍ PLES

NOVÁ VANA V HOSTINNÉM

Již pojedenácté se v sobotu 9. listopadu konal v sokolovně v Červeném Kostelci charit-
ní ples. Letošní výzdoba se tentokrát nesla v  duchu benátského karnevalu. Navodit 
tematickou atmosféru velmi pomohl Spolek panstva na tvrzi Žíželeves, jehož členové, 
oděni do dobových barokních kostýmů, při příchodu 
vítali hosty ve foyer sokolovny a poté se postarali o 
skvělé předtančení. Moderování večera se ujala 
herečka Simona Babčáková a skupina Relax Band 
provázela hudbou účastníky plesu až do jeho závěru.
I  letos nás velmi potěšil zájem o  v pořadí jedenáctý 
charitní ples. Všem hostům patří poděkování nejen za 
vysokou účast, ale i za poklidný průběh a slavnostní 
náladu, která je odměnou nejen pořadatelům, ale jistě 
i zúčastněným.
Akce podobného rozsahu se ale také neobejde bez 
obětavé práce a nasazení dobrovolníků. Na tomto 
místě bychom rádi poděkovali všem, bez kterých by 
se ples nepodařilo realizovat. Za výzdobu patří dík 
především pracovnicím Charitní pečovatelské služby 
Červený Kostelec, ale také manželům 
Lindě a Jakubovi Kůrkovým z  Prahy. 
Velké poděkování patří také všem 
dobrovolníkům, kteří se celý večer 
starali o  průběh plesu a zajistili 
obsluhu, šatnu i tombolu.
Výtěžek z  charitního plesu činí 
182  000 Kč a bude věnován na 
budování nového zázemí pro Mobil-
ní hospic Anežky České v  Červe-
ném Kostelci, které bude zahájeno 
v příštím roce.

V  pečovatelském domě mají novou 
speciální zvedací vanu Rhapsody pro 
klienty, hrazenou z  Tříkrálové sbírky 
2019.  Vana je výškově nastavitelná - 
to usnadňuje práci pečovatelkám a 
zároveň zvyšuje komfort a klientům při 
úkonech osobní hygieny. Podařilo se 
tak modernizovat zařízení, které 
sloužilo Pečovatelské službě již od 
spuštění provozu v  Domě  s  pečova-
telskou službou v Hostinném.

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE V OPEŘE
Srdečně zveme na připravovaný koncert jediné neprofesionální filharmonie 

v Královéhradeckém kraji.
17. 5. 2020 v 18 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci
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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

V sobotu 21. září se v Červeném Kostelci odehrál již šestý ročník sportovní akce Běh 
pro hospic. Běžecké tratě pro běžce takřka všech věkových kategorií byly připraveny 
v rozmezí od 150 metrů až po hlavní závod na 10 kilometrů, který byl zároveň bodován 
v  běžeckém seriálu Primátor Cup. Za obzvlášť vydařeného počasí zdolalo letos 
připravené tratě celkem 588 běžců, přičemž hromadného startu hlavního závodu se 
zúčastnilo více než 350 sportovců! Hostem a tváří letošního Běhu se stal spisovatel a 
publicista Michal Viewegh, který běžcům startoval jednotlivé závody a po doběhu 
dekoroval sportovce na stupních vítězů – z  nich zmiňme 
alespoň obsazení prvních míst hlavního závodu, tratě na 10 
km. V  kategorii mužů doběhl nejrychleji Dominik Sádlo, 
v kategorii žen vybojovala první pozici opět Táňa Metelková.
Vítězům gratulujeme a všem sportovcům přejeme pevné 
zdraví a úspěchy nejen ve sportovním, ale i v osobním životě. 
Každý účastník svou registrací přispěl na budování nového 
zázemí pro Mobilní hospic Anežky České. Díky hojné účasti, 
podpoře firem a města Červený Kostelec se letos na tento 
účel vybrala částka 120 000 Kč. Děkujeme a těšíme se na 
další ročník.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SLAVÍ 20 LET

BĚH PRO HOSPIC 2019

Je tomu již 20 let, kdy první skupinky tří králů vyrazily po obcích a městech v České 
republice s přáním do nového roku a žádostí o příspěvek pro potřebné. K dnešnímu dni 
se jedná o  největší dobrovolnickou akci u  nás, čítající 
v  řádech desítek tisíc dobrovolníků, kteří každoročně 
v  průběhu prvních dvou lednových týdnů navštěvují 
domácnosti. Tato dnes již takřka tradice by nikdy nemohla 
vzniknout bez ochoty lidí přijmout koledníky u svého prahu. 
Děkujeme proto všem za vytrvalou podporu a otevřenost 
při podpoře charitního díla.

https://www.darcovskasms.cz/

