INFORMAČNÍ BULLETIN
Domova sv. Josefa
střediska OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC

Vychází třikrát ročně a informuje své čtenáře o aktivitách a činnosti
DSJ pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní

jaro 2011
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srdečně Vás zdravím na počátku roku 2011, který přináší pro náš Domov několik novinek a změn, o kterých bych Vás rád informoval. Díky
štědrému výnosu ze Svatoanenských zahradních slavností a podpoře Nadace Divoké husy jsme mohli pořídit rehabilitační přístroj lymfoven,
který již slouží našim pacientům a o kterém se více dozvíte uvnitř bulletinu. Jelikož přemýšlíme o stálém zvyšování nabízených služeb, rádi
bychom v tomto roce rozšířili možnosti poskytování rehabilitační péče a k tomuto účelu vyčlenili nové prostory. Z důvodu, že umělecká
a tvořivá dílna letos nalezne přechodné útočiště v zrekonstruovaném pivovaru a posléze ve zcela novém objektu, můžeme uvolněné místnosti
v přízemí areálu využít pro další pracoviště rehabilitace. To bude k dispozici především pro trvalé obyvatele Domova. Uvedená změna si však
vyžádá pořízení nového vybavení včetně zvedacích pojezdů, pro něž se nyní snažíme zajistit finanční prostředky. Uvažujeme také o rozšíření
dalších služeb. Kromě dobře zavedených kulturních aktivit připravujeme v nadcházejícím roce rozšíření nabídky o cyklus pravidelných
tematických přednášek či seminářů.
V areálu Domova sv. Josefa probíhala v minulém roce díky podpoře Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska
rekonstrukce šesti historických objektů. S potěšením můžeme oznámit, že se podařilo v řádném termínu vše dokončit a celý následující rok již
budou zrenovované objekty v zámeckém parku plně k dispozici obyvatelům Domova sv. Josefa i veřejnosti. Jedná se především o vzácný
secesní altán, květinové loubí a další objekty. Obnovený chrám sv. Anny se stal významnou dominantou celého areálu a zrekonstruovaná část
bývalého pivovaru se v blízké době promění v dočasné zázemí umělecko-tvořivé chráněné dílny. Pro bezproblémový a pohodlný přístup
obyvatel Domova do zámeckého parku byl vypracován také projekt na obnovu prostranství před kostelem, pivovarem a parkem a nyní se
pokoušíme získat prostředky na realizaci tohoto záměru. Bezpečný pohyb obyvatel Domova po parku a relaxačních zónách již nyní
monitoruje dálkový systém s možností přivolání obsluhy. V tomto roce nás čeká též výstavba již zmíněné umělecko-tvořivé dílny v areálu
bývalé Juty. Tento záměr bude financován z výnosu televizního vánočního adventního koncertu.
V letošním roce Domov sv. Josefa oslaví významná výročí a uspořádá společenské akce, mezi něž patří desáté Svatoanenské zahradní
slavnosti a desáté výročí otevření Domova sv. Josefa. Těšit se můžeme i na slavnostní otevření zmíněného projektu obnovy. Během
následujících měsíců budou probíhat různé podpůrné a benefiční akce, které nám pomáhají získávat chybějící prostředky na provoz Domova.
Vlivem státních úspor v sociální oblasti dojde ke snížení dotací na letošní rok o 56%, proto budeme vděčni i Vám, příznivcům našeho zařízení za
každý příspěvek, který nám pomůže překonat tuto nepříznivou ekonomickou situaci.
Srdečně děkujeme za pomoc duchovní, finanční a především za Vaši přízeň Domovu sv. Josefa. V průběhu roku Vás budeme opět
informovat o novinkách u nás.
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Zástupce ředitele pro zdravotní a sociální služby v DSJ
Mgr. Dominik Melichar

POZVÁNÍ NA KONCERT PRO DOMOV
DO TRUTNOVA
Kdo by se ve dnech skoupých na sluníčko netěšil na jaro? Pro nás v Domově je
očekávání vůně probouzející se přírody spojeno také s přípravou jarní benefice, která
proběhne v pondělí 4. dubna od 19. hodiny. Tentokrát poprvé v Trutnově, kde bylo před
nedávnem otevřeno kulturní a společenské centrum s názvem UFFO, máte možnost
pokračování na str. 4

V duchu někdy tančím
Potkaly jsme se těsně poté, co se vrátila s několika dalšími pacienty z koncertu. Po mé otázce, jestli to stálo za to, jí v očích zajiskřilo: „Hráli
skvěle, hity od Nováka a tak… Hodilo mě to o dvacet let zpátky, zas mi nohy fungovaly. Občas si takhle v duchu zatančím.“ Alici upoutala
nemoc na vozík, ale o nadhled a vlídnost ji nepřipravila. Přijíždí k nám do Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem pravidelně
jednou do roka na zdravotní dvouměsíční pobyt, jinak žije v panelákovém
bytě, kam jí chodí pomáhat maminka a pečovatelka. Potýká se s roztroušenou
mozkomíšní sklerózou, zvanou ereska. Tohle neurologické onemocnění se
může najednou objevit prakticky u kohokoliv z nás, věková hranice mezi 20.
a 40. rokem života patří mezi nejvíce ohrožené. Těžko si představit, co zažívá
člověk, který se v momentě, kdy stojí mnohdy na začátku kariéry, chystá
se třeba založit rodinu, nebo má malé dítě, dozví, že má eresku. U každého se
toto postižení vyvíjí jinak. Na někom je třeba vůbec nepoznáte, jiného přinutí
používat hůlku, další se postupně stane závislým na vozíku. Roztroušená
skleróza se projevuje únavou, špatnou ovladatelností těla, potížemi se zrakem. Příčina není známa, léčba se proto může týkat jen mírnění příznaků. Její
včasné zahájení zvyšuje šance na zpomalení nebo i zastavení chorobného
procesu. Kromě léků je zcela nezastupitelné pravidelné cvičení.
Když srdečná Moravačka Alice mluví o zdraví, je znát, že to nejsou žádné
fráze, všechno to má opravdu odžito. „Zdraví většina lidi považuje za něco
obyčejného a samozřejmého, přitom je to dar, který si musíme chránit
a hýčkat. Jakou má cenu, bohužel člověk pochopí teprve ve chvíli, kdy ho začneme ztrácet. Jakmile se objeví potíže, začíná dělat všechno
proto, aby zdraví získal zpět. Někdy se to povede a ono se jako zázrakem vrátí, jindy se u něj nemoc zabydlí a zůstane. Za sebe musím říct, že
život na invalidním vozíku není tak hrozný. Před šestnácti lety jsem musela začít používat hůlku, od r. 1997 první invalidní vozík, ze kterého
jsem už vyrostla. Z mechanického vozíku jsem přešla na elektrický, na kterém jsem pohyblivější, mohu si třeba zajet do obchodu.
Dopracovala jsem se postupně až k tomu, že, když sedím na vozíku, cítím se vlastně docela zdravá. Lidé kolem mě jsou ochotní a připraveni
pomoci. V okamžiku, kdy jsem spadla z vozíku, se vždy objevil někdo, kdo mě usadil zpátky a měl starost, zda se mi nic nestalo. Tuhle mě
pobavila v obchodě jedna paní s anketními otázkami, z nichž jedna zněla: Jak se nejčastěji dopravujete do obchodu? Ačkoliv viděla, na čem
sedím, nabízela varianty: pěšky, na kole, autem. Má odpověď, že jezdím na vozíku, ji vyvedla z konceptu, protože na to neměla kolonku. Snad
jsem měla říct, že když potřebuji chleba, vytáhnu křídla a doletím si pro něj,“
okořeňuje své úvahy Alice. „Ale vůbec jsem to té tazatelce neměla za zlé,
člověk už je na takové situace připravený. Dětem ráda předvedu, jak se na
vozíku jezdí. Vždycky jim řeknu: Buďte rádi, že můžete chodit. Nedávno mi
jeden tatínek poděkoval, jak jsem jeho dítěti skvěle vysvětlila funkci vozíku.
A dokonce jeden malý špunt, který jel po městě na odrážedle, zkoušel se mnou
závodit… Vždyť život je krásný a stojí za to ho žít, ať už na vlastních nohách,
s berlemi nebo na kolečkách!“
Po rehabilitaci a vodoléčbě Alice odpoví kamarádům na maily a zamíří
k bufetu, kde se nad čajíčkem příjemně rozmlouvá s dalšími pacienty. Úvahy
a myšlenky všech přítomných občas zaletí směrem k domovu, za lidmi, na
které myslí. Na vyjížďky do zámeckého parku se teď v zimě nikomu moc
nechce. Na odpoledne má většina v plánu tvořivou dílnu. Rozvíjení jemné
motoriky při malování hedvábí, pletení košíku, modelování z keramiky se také
dobře kloubí s povídáním o všem možném. Tvořivá dílna, kulturní akce
v Domově, výjezdy do blízkých kin a divadel, při všech těchto aktivitách
Domovu pomáhají dobrovolníci. Obzvlášť několik nadšených osůbek z Královédvorské Arniky, kteří naprosto nezištně dávají pacientům svůj
čas a přicházejí s novými nápady, se stalo téměř rodinnou součástí. Výjezdy za kulturou jsou pro mnohé nemocné lahůdkou, kterou si
vychutnávají, protože v prostředí, kde běžně žijí, takovou možnost nemají.
povídání s Alicí zpracovala M.V.

„Chtěli byste recept na šťastný život? Nevěřili byste, jak je ten předpis jednoduchý: Dělat to,
co musíme, a to z lásky k věci.“
Karel Čapek

Přístroj lymfoven již pomáhá
Vydařená největší charitativní a prezentační akce Svatoanenské zahradní slavnosti
v loňském roce, která měla vysokou návštěvnost a podpořila ji řada firem i Nadace Divoké
husy, jež nám výtěžek do výše šedesáti tisíc zdvojnásobila, nám umožnila zakoupit přístroj
lymfoven. Je to další krok k rozšíření naší rehabilitační péče o klienty s diagnózou
roztroušená mozkomíšní skleróza.
Lymfoven je stolní elektrický přístroj používaný
k lymfatické (mízní) drenáži. Ta pomáhá udržovat rovnováhu mezi prouděním tekutiny
v krevním systému, lymfatickém systému a tkáni. Při narušení této rovnováhy dochází ke
vzniku otoku v určité oblasti. Podnětem pro tento vývoj může být „překážka“ v mízním
nebo žilním řečišti, málo aktivní svalová činnost, imobilita, pooperační a poúrazové
jizevnaté změny… Lymfoven svojí funkcí pomáhá zvýšit průtok v mízním systému a tím
zmírnit, nebo zcela odstranit, patologické změny. Okruh onemocnění, na které je lymfoven
indikován, je široký. Přístroj se může aplikovat u lymfedémů primárních i sekundárních,
u chronických otoků žilního původu, otoků při artritidách, po mrtvicích, u poúrazových
a pooperačních otoků, při roztroušené skleróze, u paraplegiků, dále ve sportovním
lékařství, v rekonvalescenci, při pocitu těžkých nohou apod. Na druhou stranu je i řada
kontraindikací, které nedovolují lymfatickou masáž použít, proto je nutné vždy před
zahájením procedury pacienta poučit a obeznámit se s jeho celkovým zdravotním stavem.
Součástí přístroje, který pracuje pomocí pump, jsou návleky na horní nebo dolní končetiny.
Tyto návleky se mohou použít jednotlivě nebo v páru. Návleky se skládají z jednotlivých
vzduchových komor, které postupným naplňováním a vypouštěním jemným tlakem
na končetinu posouvají lymfu směrem k srdci. Jednotlivé programy pak určují délku a intenzitu vlastní procedury. Nedílnou součástí použití
lymfovenu je provedení manuální mízní drenáže, kterou provádějí zaškolené pracovnice vždy před vlastní aplikací přístroje.
MUDr. Helena Pavlová

Tříkrálové sbírka 2011
s rekordním výsledkem
Letošní, v celostátním měřítku již jedenáctá Tříkrálová sbírka, poprvé ve své historii
překročila hranici 70 milionů Kč. Do sedmnácti tisíc charitních pokladniček tříkrálovým
koledníkům dobří lidé vhodili částku 72,5 milionů korun.
V naší Královéhradecké diecézi bylo do 2 436 ks pokladniček vybráno 10 046 135 Kč
Oblastní charita Červený Kostelec ve 141 ks pokladniček našla obsah 521 858 Kč
(o 42 327 Kč více než
loni). Peníze pro náš
Domov přinesli koledníci z Jaroměře a okolí ve
čtyřiceti dvou pokladničkách s celkovým obsahem 147 226,- Kč (o 23
tis. Kč více než loni).
65% této částky bude
použito na provoz a rozvoj Domova sv. Josefa
a na pořízení nového
vybavení rehabilitačních
prostor. Máme radost
a děkujeme všem!

Předjaří...
Zima si s předjařím
podává dlaně,
sněhu se zbavují
louky a stráně...
Ptákům se vrací
ztracený hlas jen v noci ještě
vládne mráz...
Sluníčko vroucněji
objímá zemi...
Vzduch něčím voní tak krásně je mi...
Něco se chystá já to znám!
To z Boží milosti
jaro jde k nám...

TURISTICKÁ ZNÁMKA
Patříte Vy nebo někdo z Vašich známých mezi lidi s toulavými botami, kteří rádi putují a poznávají
nejrůznější zajímavé kouty naší vlasti?
Pak budete možná znát kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a zároveň
"potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Navazující číslovaná řada známek sleduje
hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické památky, historická
města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst. Turistické
známky spolu s každoročně aktualizovanými mapami mohou hrát roli průvodce po krásách naší
vlasti. Jsme moc rádi, že se Domovu sv. Josefa - bývalé jezuitské koleji s přilehlým barokním
kostelem sv. Anny povedlo zařadit mezi významná turistická místa. Nadšení cestovatelé a sběratelé
tak mohou spojit výlet na Kuks a k Betlému s návštěvou Žirče, kde se dá uvedený suvenýr zakoupit v
bufetu Domova sv. Josefa (ve vstupní hale). Otevřeno máme ve všední dny od 9:30 do 11:30 a o víkendech
a ve svátcích od 14:30 do 15:30. Cena známky je 30 Kč.
pokračování ze str. 1
díky této charitativní akci propojit radost z hudebních zážitků s pomocí potřebným. Pro návštěvníky chystáme při této příležitosti také malou
prodejní výstavu velikonočně laděných výrobků pacientů z tvořivé dílny a dílek zaměstnanců Chráněné dílny u sv. Anny. Zájemci si budou moci
prohlédnout také výstavku fotografií ze života našich pacientů.
Koncertní sál trutnovského Uffa umožní setkání s přední dámou českého folku Pavlínou Jíšovou - zpěvačkou, autorkou lyrických textů a
skladatelkou hudby, která se skupinou SEM TAM získala dvakrát ocenění Porta na stejnojmenném
plzeňském festivalu. Zpívala s Pavlem Žalmanem Lohonkou ve skupině Žalman a spol. a od roku 1991 ve
skupině Nezmaři. Šestkrát po sobě získala ocenění Zpěvačka roku od hudebního časopisu Folk & Country. V
roce 2002 založila vlastní skupinu CS Band a o pět let později se datuje začátek koncertování pod názvem
Pavlína Jíšová a přátelé. V tomto hudebním seskupení působí také zpěvaččina dcera - zpěvačka Adéla
Lounková.
Pavel Bobek, skutečná hudební legenda, která má za sebou i účinkování v Olympicu nebo třeba v divadle
Semafor, slibuje posluchačům zazpívat řadu hitů: „Nedělní ráno“, „Ruby, nechtěj mi lásku brát“, „Houston“
nebo skladku „Muž, který nikdy nebyl IN“, k níž mu text napsal Karel Zich a pochází ze stejnojmenného
úspěšného alba, na kterém spolupracoval s Lubošem Malinou… Zajímavé a sympatické na Pavlu Bobkovi je
jeho zapojení do projektu Mluvme o stáří, který se snaží podnítit mladé lidi k mezigenerační diskuzi.
Přijďte nebo přijeďte, máte-li možnost, prožít společně s těmito výjimečnými interprety i s lidmi
z Domova jarní podvečer a večer, budete vítáni! Vstupenky si můžete zakoupit na místě před koncertem
nebo od března také v předprodejích (Infocentrum Dvůr Králové, Uffo Trutnov). Více informací naleznete
na našich stránkách.

Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč. Při roční podpoře
Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.
www.darcovskasms.cz

Děkujeme Vám!

LAVÍME

roční podpora ve tvaru:

DMS ROK DOMOVJOSEF na číslo 87777
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Kontaktní osoba: Jitka Holcová, Marie Vondráčková, fundraising a public relations, Domov sv. Josefa
tel.: 499 628 537, e-mail: holcova@zirec.hospic.cz a vondrackova@zirec.hospic.cz
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Na provoz Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB:
78-8832560277/0100 v. s. 7129. Děkujeme!

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB: 8282670227/0100,
zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové

