
Vychází tøikrát roènì a informuje své ètenáøe
o aktivitách a èinnosti Domova sv. Josefa v Žirèi,

 støediska Oblastní charity Èervený Kostelec

Budova Domova sv. Josefa

Vážení a milí pøíznivci našeho Domova 
sv. Josefa,
   dovolte mi v tomto èase adventním, pøipomínajícím nám 
všem blízkost Vánoc, krátké zastavení. S Vaší nezištnou 
pomocí se nám daøí pomáhat ve smyslu køes�anské lásky
k bližnímu tìm z nejpotøebnìjších mezi námi. I díky Vám 
jsme tedy byli schopni i letos zachovat a dále rozvíjet
po všech stránkách nároènou péèi o lidi nemocné 
roztroušenou sklerózou. V tomto kalendáøním roce byly 
finanèní prostøedky, získané od dárcù, použity pro 
zajištìní pøímé péèe o nemocné vèetnì nákupu nových 
rehabilitaèních pomùcek a zdravotnického materiálu. 
Rozvojové programy v Domovì smìøovaly i k dalšímu 
zlepšení a zpøíjemnìní prostøedí pro pacienty v Domovì
a v jeho blízkém okolí a také k dokonèení  Domu v Za-
hradì, urèeného pro chránìné bydlení pacientù s RS
a  k pøechodnému ubytování návštìv našich nemocných
a studentù, kteøí do Domova dojíždìjí na stáže a odborné 
praxe. Upøímné podìkování patøí Vám všem, kdož 
pomáháte finanènì èi jakýmkoliv jiným potøebným 
zpùsobem, každé pomoci si velice vážíme a dìkujeme! 
Prosím, pamatujte podle svých možností na naše nemocné 
i na provoz a rozvoj Domova sv. Josefa a chránìného 
bydlení.
  Vážení a milí, jménem nás všech v Domovì Vám pøeji  
požehnané Vánoce a dobrý rok 2008. 

Byli jsme pøitom…
     Ve støedu 4. 7. ráno jsme se sešly já, Vlasta, Maruška
a Veronika plny dobré nálady a pøichystány na dalekou 
cestu. O pùl osmé nás ošetøovatelé usadili do auta, 
pøipravili naše vìci, pøibalili potøebné malièkosti a všichni 
jsme vyrazili smìrem na  Velehrad. Cesta ubíhala v klidu
a pohodì, se zájmem jsme sledovali ubíhající krajinu
a vzhlíželi k obloze, zda vysvitne sluníèko nebo pøijde 
obávaný déš�. Po tøech hodinách jízdy jsme byli z cesty 
trochu rozlámaní, ale humor nám to nevzalo. V Olomouci 
jsme mìli malou pøestávku na parkovišti a pak jsme 
vyrazili zase k cíli naší cesty. Když se pøehoupla 4. hodina 
jízdy, zaèali jsme se již vyptávat, jak ještì daleko je 
vzdálený cíl.  Èím víc jsme se k nìmu blížili, tím se nám 
zdál vzdálenìjší…. Ale první pìší poutníci nám 
napovìdìli, že již nejsme daleko. Koneènì jsme spatøili 
dominantu Velehradu – vìže baziliky. Na parkovišti jsme 
zaparkovali, a ihned se díky Maltézským rytíøùm 
zaevidovaly – každá jsme dostaly svou vizitku s køestním 
jménem a mohly jsme vyrazit do Stojanova domu, kde na 
nás èekal dobrý obìd. Neodradily nás ani schody, které 
vedly do jídelny. Naši zdatní peèovatelé nás odvezli
ke stolu. Po obìdì jsme vyrazili do ulic Velehradu, 
prohlédli si stánky a vydali se do baziliky na slavnostní mši 
svatou pro tìlesnì postižené. Mše sv. probíhala ve sváteèní 
atmosféøe a optimisticky nás naladila na tìle i na duši.
K dobré pohodì pøispìlo prostøedí baziliky a krásná 
akustika vèetnì varhan. Po ukonèení mše sv. jsme se roz-
dìlily – nìkdo jel na Setkání vozíèkáøù, já s Vlastou jsme 
daly pøednost odpoèinku. Pøi našem odpoèinku nás 
navštívil pan vedoucí Osladil s panem øeditelem 
Wajsarem, aby se nás zeptali, jak jsme zvládly cestu a jak
se nám na Velehradì líbí. Kolem 18. hodiny byl èas
na veèeøi. Po dobrém 
jídle pøišel èas vyrazit 
na koncert, abychom 
získaly dobrá místa. 
Naši šikovní peèo-
vatelé nás dostali až 
do první  øady pøed 
podium!
V øadì za námi zaujali 
místa významní hosté 
– 1. dáma republiky 
L i v i a  K l a u s o v á ,  
pøedseda vlády Mirek 
Topolánek, ministøi 
Kalousek a Èunek. 

Ocenìní na Velehradì
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Ing. Václav Osladil
vedoucí Domova sv. Josefa v Žirèi
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"Podpoøit dobrou vìc už nemùže být snadnìjší".
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru: 
DMS DOMOVJOSEF na èíslo 87777 

Cena jedné DMS 30 Kè
organizace obdrží 27 Kè

Dìkujeme Vám!
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Ve 20.00 hodin zaèal pøímý pøenos Èeské televize a Radiožurnálu. 
Koncert zahájil Hradiš�an krásným chorálem ve staroslovìnštinì a 
poøad vtipnì moderovali Lucie Výborná a pøevor Bøevnovského 
kláštera Prokop Siostrzonek. Neustále upozoròovali diváky na 
heslo dárcovských SMS zpráv. Výtìžek byl urèen na 3 charitativní 
projekty souèasnì,  z nichž  jedním jsme byli my – Domov sv. 
Josefa. Dále to byl ještì Domov sv. Rodiny a  Sdružení Zdravotní 
klaun. Výtìžek na konci veèera se vyšplhal až na krásných 1,5 mil. 
Kè. Na podiu se v rychlém sledu støídali známí zpìváci a kapely. 
Ve 22 hodin koncert skonèil a my jsme se vydali na slavnostní 
recepci. Tam jsme se vyfotili s Vašo Patejdlem a setkali se osobnì
s hercem Radovanem Lukavským. Velmi pøíjemný pán.  Než jsme 
se nadáli, byla pùlnoc a už jsme se tìšili do postele. Po nároèném 
dnu jsme postel rádi pøivítali. Druhý den ráno nás èekala bohatá 
snídanì v podobì švédského stolu  a posilnìni jsme se vydali opìt 
na Velehrad, kde se již scházeli poutníci nejen z Moravy. Na naše 
ošetøovatele èekal tìžký úkol – dostat nás co nejblíže k místu, kde 
se konala mše.  V 10.30 hodin zaèala slavnostní poutní mše svatá
v pøímém pøenosu ÈT s hlavním  celebrantem z Vatikánu, 
kardinálem Tarcisio Bertone. Mše se zúèastnil i kardinál Miloslav 
Vlk a biskupové z Èech a Moravy. Bohužel oblohu zatáhly mraky
a spustil se déš�. Nás to ale neodradilo a vydrželi jsme až do konce. 
Po skonèení mše jsme se obèerstvili domácí stravou u sestøièek
a  zamíøili  k  d(D)omovu.
Výlet na Velehrad v nás všech zanechal hluboké zážitky a jedno-
myslnì jsme se shodli,  že bychom si ho pøíští rok rádi zopakovali.

        Za Domov sv. Josefa
Alice Winklerová, klientka ze Šumperka

Co znamenal Velehrad 4. - 5. èervence 
2007 pro Domov sv. Josefa

V tìchto dnech probìhly na Velehradì Dny lidí dobré 
vùle. Solidarita lidí dobré vùle iniciována z tohoto 
poutního místa pøinesla našemu zaøízení Domovu 
svatého Josefa a ostatním vybraným projektùm, Domovu 
sv. Rodiny a zdravotnímu Sdružení klaun, nemalou 
èástku  502.000 Kè. Peníze takto získané použijeme
na dokonèení Domu v Zahradì. V pøízemí jsou dvì 
zrekonstruované bytovky pro nemocné roztroušenou 
sklerózou a jejich blízké a v patøe vyroste 8 pokojíkù pro 
stážisty a návštìvy klientù Domova sv. Josefa, kteøí
se  významnì  podílí  na  provozu Domova.

Naši pacienti pojištìní u VZP mají 
dùvod k radosti

Dobrá zpráva pøišla o prázdninách pro naše pacienty
ze Všeobecné zdravotní pojiš�ovny. Naše dlouhodobé 
úsilí o rozšíøení lùžkové kapacity ve smlouvì s touto 
nejvìtší zdravotní pojiš�ovnou v naší zemi dospìlo 
do š�astného konce. Pojištìnci VZP již nebudou muset
na další zdravotní pobyt spojený s odbornou reha-
bilitací èekat dlouhou øádku mìsícù - koneènì!
 Již máme smluvní vztahy upraveny vyváženì
s ohledem na poèty zájemcù ze všech zdravotních 
pojiš�oven. Stav, který trval ještì nedávno, byl pro 
pacienty pojištìné u VZP nevýhodný. Zájemcù
o pøechodné pobyty pojištìných u VZP je pøibližnì    
85 %  z celkového poètu všech našich pacientù, ale lùžek, 
která jsme pro nì mìli k dispozici, bylo pouhých 14.
To je pouze 50% celkové lùžkové kapacity na oddìlení 

pøechodných pobytù. 
Radujeme se tedy 
s p o l u  s  n a š i m i  
pac ienty ,  protože
k nim již mùžeme být 
stejnì vstøícní bez 
ohledu na to, u které 
zdravotní pojiš�ovny 
jsou pojištìni. Naše 
p o d ì k o v á n í  p a t ø í  
všem, kteøí se o tuto 
p o z i t i v n í  z m ì n u  
pøièinili a pomohli tak 
dobré vìci.

Roztroušená skleróza—proè tu jsme
a pomáháme

Roztroušená skleróza mozkomíšní je neurologické onemocnìní. 
Postihuje pøedevším mladé lidi v období biologicky i pracovnì 
nejproduktivnìjším vìku. Zkracuje se rùznými iniciálami: v cizinì 
jako MS, u nás SM, èastìji jako RS. Hovorovì nebo mezi postiženými 
se vžila jako „ereska“. RS je poškození nervového systému - mozku
a míchy, pøi zachování duševních schopností nemocného. V ÈR je 
odhadem 30 nemocných na 100 000 obyvatel. RS postihuje obecnì 
více ženy než muže v pomìru 2:1. Prùmìrný vìk vzniku spadá mezi 
25.  a  30. rokem vìku, s vrcholem pøed  30.  rokem života.
RS mùže propuknout nenápadnì, plíživì a nepozorovanì. Vìtšinou 
je však náraz skuteènì útoèný. Nìkdy se zahájení RS vyznaèuje smìsí 
pøíznakù. Prùbìh nemoci èasto prochází obdobím zhoršení
a zlepšení zdravotního stavu. Prvotní ataka se rùzní v pøíznacích, 
intenzitì a trvání. Po èase – opìt kratším nebo delším – nastupují další 
pøíznaky, trvají déle. Uzdravení bývá ménì úplné a intervaly mezi 
nimi se spíše zkracují. Postupnì pøicházejí do souvislé vleklé 
progrese. Na poèátku RS zaèíná jedním pøíznakem, napø. 
zakopáváním o malé pøekážky, dvojím vidìním, rozmazaným 
vidìním s bolestí v oku. Hlavním pøíznakem je porucha hybnosti
v úvodu hlavnì na dolních konèetinách a neobratnost horních 
konèetin. Dále porušená citlivost, mravenèení, brnìní. Nejistota pøi 
chùzi, pády, motání, závratì. Poruchy mluvení, polykání. Poruchy 
moèení a stolice. Urputná bolestivost (pø. zánìt trojklaného nervu). 
Výrazná únava. Následné deprese. RS mùžeme dìlit podle rychlosti 
prùbìhu na formu maligní  a  benigní.
Terapie choroby není cílená, protože neznáme pøesnì pøíèinu vzniku. 
Zamìøujeme se na ovlivòováni imunitního systému a dále léèíme 
jednotlivé pøíznaky choroby. Prognóza choroby je svízelná a jako
u mnoha dalších onemocnìní je nutná vèasná diagnóza nemoci
a vèasnì zahájená léèba. 

Setkání na Velehradì

Rehabilitaèní cvièení

pokraèování ze str. 1



Mezinárodní den osob s RS
Dne 10. 10. 2007 poøádala Mezinárodní spoleènost pro RS 
(Multiple Scelrosis  International Federation) a Èeská multiple 
sclerosis spoleènost ve spolupráci s Evropskou platformou RS 
Mezinárodní den osob s RS – „Život s RS: Dnes a zítra“. Tato 
konference se konala v Pražském Kongresovém Centru a byla 
první svého druhu poøádanou v Èeské republice. Také zástupci 
Domova sv. Josefa mìli možnost prezentovat se na této 
otevøené konferenci, která byla pøístupná široké veøejnosti. 
Pomocí reklamních panelù, letákù a fotografií, které byly 
umístìny v prostorách Kongresového centra, jsme mohli 
pøiblížit naše zaøízení v Žirèi.  Domov sv. Josefa je zatím stále 
jediný v Èeské republice, který nabízí sociální a  zdravotní 
odbornou péèi vèetnì rehabilitace pro osoby s roztroušenou 
sklerózou.
V úvodu konference ukonèil své pøedsednictví v Èeské 
multiple sclerosis spoleènosti pan Jaroslav Zika a svùj post 
pøedal panu Karlu Hrkalovi. Pan Zika byl za svou obìtavou 
práci a angažovanost v Unii ROSKA náležitì odmìnìn. 
Oficiálního pøedání funkcí se úèastnili také nejvyšší 
pøedstavitelé ze zahranièí  v  oboru  RS  a  MSIF.
Poté následovaly pøednášky o nejnovìjších postupech v léèbì
a výzkumu RS. Vystupovali zde nejen lékaøi a profesoøi klinické 
neurologie s novými poznatky v oblasti výzkumu, ale také 
èlenové MS a osoby s roztroušenou sklerózou se svými 
životními pøíbìhy.

B. Vlková, M. Nosiánová

Volnoèasové aktivity
Zavzpomínejme v tento pøedvánoèní èas na dobu, kdy slunce 
høálo celý den a teploty se vyšplhaly vysoko nad 20 stupòù.
I tento krásný èas využili naši klienti k poznávání okolí Žirèe
a k dalším volnoèasovým aktivitám.  Již tradicí se stal výlet
do ZOO ve Dvoøe Králové, který se vždy setkává s velkým 
zájmem ze strany našich obyvatel. Z trochu jiného soudku 
byla návštìva zámku Hrádek u Nechanic, kde si naši klienti 
prohlédli nejen krásný zámecký park, ale i první patro 
interiérù, které je bezbariérovì pøístupné. Další již tradièní 
a velmi oblíbenou akcí byl sportovní den. Tentokrát se poèasí 
moc nevydaøilo, ale i pøesto se soutìžilo v 6 zajímavých 
disciplínách – poznávání pøedmìtù, IQ test, jízda poslepu atd. 
Jistì nezapomenutelným zážitkem byla návštìva Koncertu 
lidí dobré vùle na Velehradì. Pro milovníky sýrù byla 
pøipravena návštìva kozí farmy s bohatou ochutnávkou 
kozích sýrù a jiných výrobkù. Další již tradièní událostí byly 
bezesporu Svatoanenské zahradní slavnosti, které se opìt 
velice vydaøily. Každoroènì se opakuje výlet na Snìžku a tento 
rok nebyl výjimkou. A pøece se v nìèem lišil od tìch minulých. 
Letos byli naši klienti spoleènì s ostatními návštìvníky 
Svatovavøinecké pouti prvními, kdo si mohli prohlédnout 
novou Poštovnu na Snìžce. Tyto velmi oblíbené výlety byly 
doplnìny neménì oblíbenými nákupy ve Dvoøe Králové n.L.
a návštìvami cukráren a  hospùdek v okolí. S koncem prázd-
nin pøišel zaèátek divadelní a hudební sezóny. Naši klienti 
navštívili koncert Evy Pilarové, která zpívala pro Hospic 
Anežky Èeské v Èerveném Kostelci, dále navštívili houslový 
koncert Pavla Šporcla, muzikál Hallo, Dolly a koncert Hany 
Hegerové v Hankovì domì ve Dvoøe Králové. Ve ètvrtek 20. 
záøí pøivítali podzim s Královédvorskou ARNIKOU, která
si pro nì jako vždy pøipravila pestrý program, soutìže, 
zpívání a bohaté pohoštìní. A díky Arnice se také klienti 
vydali speciálním autobusem poznávat krásy okolí, navštívili 
napøíklad pøehradu Les Království, Zvièinu a u Vøeš�ovského 
rybníka si opekli uzeninu. Do Klicperova divadla v Hradci 
Králové si zajeli na pøedstavení Petrolejové lampy. Urèitì 
nejvýznamìjší podzimní akcí bylo benefièní pøedstavení 
Divadelního spolku HÁTA Olgy Želenské, která zahrála
se svými kolegy svoji nejnovìjší komedii Rozmarný duch pro 
Domov sv. Josefa. S pøíchodem sychravého podzimního 
poèasí roste i poèet akcí pro klienty pøímo v Domovì. Prvním 
vystupujícím byl  smíšený pìvecký sbor Dane�áèek z Hradce 
Králové se svým pásmem pøekrásných písnièek, dalším bylo 
maòáskové pøedstavení O princeznì Psýché v podání Nové 
Akropolis rovnìž z Hradce Králové. V této dobì ani kino 
nezùstalo nepovšimnuté. Tradiènì velký zájem byl o èeské 
filmy, Medvídek, Gympl atd.

PROSINEC NAKONEC

Zavoní jehlièí i u nás v pokoji,
hvìzdy a svíèky se na stromku zatøpytí
a kapøi ve vanì se se smrtí spokojí,
mlèí jako by byli zarytí.

Venku se chumelí vánoèní nálada,
i když sníh je už pár rokù skoupý,
v balíècích pod stromkem krèí se záhada
a v lese smrèky už nikdo neloupí.

Zazvonil zvonec, je vánoèní èas,
cukrovím plní se papule
a baòky jak kouzelné bakule,
za rok se mùžete potìšit zas.

Tøebas se zapíchne do krku kost
a papuèe každý rok potìší,
už toho všeho máš stejnì dost,
èekáš až svátky se utiší.

Až letos doprská poslední z prskavek,
opadané stromky skonèí na smetišti,
protože zima je nahá i bez plavek,
starý rok èeká na odlet na letišti.

Pavel Mrština – sbírka „Ubrekánky“
klient Domova sv. Josefa

Aktuální pøehled všech akcí najdete na našich webových 
stránkách www.domovsvatehojosefa.cz, kde se mùžete
i zaregistrovat a pøehled aktualit Vám bude chodit na Vaši 
mailovou adresu automaticky.

Pou� na Snìžce



Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Flosová, fundraising a public relations, Domov sv. Josefa
tel: 499 628 508, e-mail: flosova@zirec.hospic.cz

Háèko Èervený Kostelec
vedoucí: Bc. Pavel Melichar

tel. 491 465 148
www.ochck.cz/hacko
 melichar@hospic.cz

èíslo úètu: 8282670227/0100 v.s. 9000
 

Centrum volného èasu a vzdìlávání, mateøské 
centrum; jazykové, hudební, výtvarné kroužky,
pøímìstský tábor, pronájem sportoviš�, pùjèovna
sportovních pomùcek, ubytování

Charitní ošetøovatelská služba Èervený Kostelec
vedoucí: Štìpánka Martincová

tel. 491 463 550
www.ochck.cz/osetrovatelky

osetrovatelky@hospic.cz
èíslo úètu: 8282670227/0100 v.s.8001

Hlavním cílem charitní ošetøovatelské služby je
poskytovat komplexní ošetøovatelskou péèi potøe-
bným lidem v jejich domácím prostøedí, pomáhat
nemocným zvládat jejich zdravotní handicap

Charitní peèovatelská služba Èervený Kostelec
vedoucí: Lenka Vlèková

tel. 491 465 327
www.ochck.cz/pecovatelky

pecovatelky@hospic.cz
èíslo úètu: 8282670227/0100 v.s. 8002

Peèovatelky poskytují starým lidem potøebné peèo-
vatelské úkony. Nejrozšíøenìjší službou je dovoz
obìdù, nákupù, praní a žehlení prádla, starost o hy-
gienu, donáška lékù, doprovody na vyšetøení apod.

Chránìné dílny u sv. Anny v Žirèi u Dvora Králové n. L.
Žireè 1, 544 04 Dvùr Králové n. L.
tel. 499 628 536, fax. 499 628 501

e-mail: reznickova@zirec.hospic.cz
www.ochck.cz/dilny

èíslo úètu: 35-6391060277/0100

Zamìstnávají lidi se zdravotním handicapem.
Pracovištì: umìlecko-tvoøivá dílna, poèítaèová
dílna, chránìné pracovištì obèerstvení, chránìná
kuchyò a prodejna, chránìná dílna zahradnictví

Domov sv. Josefa v Žirèi u Dvora Králové nad Labem
Žireè 1, 544 04 Žireè

vedoucí: Ing. Václav Osladil, tel. 499 628 500
email: osladil@zirec.hospic.cz, fax. 499 628 501

èíslo úètu u 78-8832560277/0100
www.domovsvatehojosefa.cz

 

Je jediným místem v ÈR, kde nacházejí opravdové
útoèištì lidé nemocní roztroušenou sklerózou. V do-
mácí atmosféøe s odbornou zdravotní péèí zde mají
možnost žít plnohodnotný, aktivní a dùstojný život

Peèuje o terminálnì nemocné a umírající.
Poskytuje kvalitní celistvou ztravotní a sociální
péèi, která zahrnuje potøeby: biologické, psycho-
logické, sociální, spirituální

Peèuje o terminálnì nemocné a umírající.
Poskytuje kvalitní celistvou ztravotní a sociální
péèi, která zahrnuje potøeby: biologické, psycho-
logické, sociální, spirituální

Hospic Anežky Èeské Èervený Kostelec
øeditel: Ing. Miroslav Wajsar

tel. 491 467 030
www.hospic.cz

sekretariat@hospic.cz
èíslo úètu: 8282670227/0100

Oblastní charita Èervený Kostelec
5. kvìtna 1170, 549 41 Èervený Kostelec

statutární zástupce, øeditel: Ing. Miroslav Wajsar, tel. 491 420 121
sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, èíslo úètu KB: 8282670227/0100

zøizovatel: Diecézní charita Hradec Králové


