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střediska OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC

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

Milí přátelé a příznivci našeho Domova,
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s nadcházející letní sezónou Vám představujeme další informační bulletin Domova sv. Josefa, který Vás seznámí nejen s aktuálním děním, ale
i s událostmi, jež nás teprve čekají.
Začátkem dubna se uskutečnila velmi úspěšná akce na podporu našeho zařízení. Benefiční koncert Pavla Bobka a Pavlíny Jíšové, konající se
v novém trutnovském společenském centru UFFO, přišlo podpořit na 300 návštěvníků a celkový výtěžek byl více než 70 tisíc korun určených
na vybavení našeho zařízení. Prodejem výrobků našich klientů a osob zdravotně znevýhodněných se zde úspěšně prezentovala také
umělecko-tvořivá chráněná dílna a ergoterapie. K Mezinárodnímu roku dobrovolnictví se představilo dobrovolnické centrum Arnika s cílem
oslovit dobrovolníky z Trutnova. O dva týdny později proběhlo slavnostní otevření šesti obnovených objektů, jež byly restaurovány v našem
areálu v rámci projektu financovaného z Norských fondů a Evropského hospodářského prostoru. Slavnostního otevření se zúčastnil také
velvyslanec Norského království Jens Eikaas s manželkou a doprovodem. Další významnou událostí pro Domov a především pro rehabilitační
pracovnici Bohunku Šafkovou bylo obdržení Ceny hejtmana Královéhradeckého kraje za mimořádnou a láskyplnou péči o klienta Roberta
Černého. Koncem června navštívil naše zařízení předseda KDU-ČSL pan Pavel Bělobrádek, aby
předal Domovu výtěžek z prodeje vlastního nástěnného kalendáře. Součástí akce byl i velmi
příjemný koncert hudební skupiny 6NaChodníku pro naše klienty i veřejnost. Již tradiční akci
„Sportovní den“ uspořádaly před prázdninami v parku pro naše klienty opět pracovnice
rehabilitace ve spolupráci s dobrovolníky ze sociální školy v Hostinném. Díky příspěvku nadace
Impuls a dalších dárců jsme pořídili nové transportní zařízení včetně zdvihací kazety a vznikl tak
nový plnohodnotný rehabilitační prostor se dvěma lehátky pro stálé umístění přístrojového
lymfovenu.
Novinky se nevyhnuly ani našim chráněným dílnám, které se od dubna transformovaly do
nové právní subjektivity z důvodu možnosti čerpat pro jednotlivé pracovníky finanční podporu
od úřadu práce. Tyto příspěvky napomohou stabilizovat financování chráněných dílen a zajistí
i nadále možnost zaměstnávat osoby zdravotně znevýhodněné, což je jejich prioritním cílem.
Z aktuálního dění zmiňme, že chráněná dílna Kuchyň získala dalšího odběratele - Oční léčebnu ve
Dvoře Králové, kam nyní dodává celodenní stravu. Z plánovaných událostí bych Vás velmi rád
pozval na jubilejní 10. Svatoanenské zahradní slavnosti, o kterých se více dozvíte uvnitř bulletinu.
Kromě bohatého programu a zajímavých účinkujících se můžete těšit na nově zrekonstruovaný
areál parku. Bohoslužbu v obnoveném kostele sv. Anny bude celebrovat nový královéhradecký
biskup. Mons. Jan Vokál. V závěru roku Domov oslaví 10. výročí od zahájení činnosti. O připravovaném bohatém kulturním programu Vás budeme informovat v příštím bulletinu. Velký dík
patří zaměstnancům Domova sv. Josefa a Chráněných dílen za jejich úsilí a obětavou práci, díky
níž vznikají nové aktivity a stále kvalitnější péče o naše klienty.
Milí přátelé a příznivci Domova sv. Josefa, děkuji za Vaši trvalou podporu a přeji příjemně
prožitý prázdninový čas.
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Mgr. Dominik Melichar
Zástupce ředitele pro zdravotní a sociální služby v DSJ

Největší benefiční akce bude pomáhat jubilejně podesáté!
Rádi bychom Vás pozvali na desáté Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér.
Přinášíme Vám podrobné informace o jejich programu.
Poslední sobotu v červencovém kalendáři (30. 7.) to bude už podesáté, co se zde tato největší
prezentační a benefiční akce uskuteční. Výtěžek bude věnován na modernizaci rehabilitace, ovládání plošiny pro klienty a úpravnu vody.
Slavnosti budou zahájeny ve 13 hodin mší svatou. Celebrovat ji bude nově zvolený biskup
královéhradecký Mons. Jan Vokál. V kostele bude pokračovat program pro milovníky vážné
a duchovní hudby. Svou účast přislíbili manželé Petr a Markéta Lutkovi, soubor instrumentální
a vokální hudby gotické, renesanční a barokní pod názvem SoliDeo přijede z Děčína. Pod názvem
„Správně vidíme jen srdcem“ budou moci posluchači slyšet recitační pořad s hudebním doprovodem podle Exupéryho Malého prince, a na závěr nebude chybět varhanní koncert se zvonkohrou v podání prof. Václava Uhlíře.
pokračování na str. 4

Zchátralé ruiny bývalé továrny ožívají
Před několika lety získala darem Oblastní charita Červený Kostelec zchátralou budovu bývalé továrny Juty, která se nachází v blízkosti Domova sv.
Josefa v Žirči. Ještě do 70. let tato budova sloužila jako sklad nepoužívaných textilních strojů. Od té doby nepřetržitě chátrá. Zub času způsobil
zřícení celé střechy budovy. Zadní část bude díky statickým problémům výrazně upravena. V největší části uprostřed budovy bude zřízeno
parkoviště pro zaměstnance a alternativně také kulturní scéna s krytým jevištěm s kapacitou až 100 vozíčkářů. Podobně zaměřený objekt se ve
východních Čechách nikde nenachází. V části nejbližší k Domovu se bude nacházet chráněná dílna umělecko-tvořivá, která zaměstnává již 10
osob se zdravotním postižením a do konce roku se plánuje další přijímání. A právě tato poslední část byla v minulém roce zapojena do Adventních
koncertů pořádaných Českou televizí. Rekonstrukce této poslední části byla zahájena minulý měsíc s celkovými náklady přesahujícími 5 mil. Kč.
V rámci Adventních koncertů se nám podařilo získat 40 % z celkových nákladů. Rekonstrukce by měla být hotova do října tohoto roku.
V následujících letech se bude pokračovat v dokončení rekonstrukce celé budovy.

Slavnostního otevření
se zúčastnil i norský velvyslanec
V úterý 26. 4. 2011 byly za účasti norského velvyslance a dalších
představitelů politického, kulturního a církevního života slavnostně
otevřeny zrenovované objekty barokního areálu Domova sv. Josefa.
Slavnostní děkovnou mši sv. celebroval a obnovené objekty vysvětil
biskup Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký. Náročná
rekonstrukce probíhala od listopadu 2009 v rámci projektu Záchrana
kulturního dědictví v areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové
nad Labem, který je podpořen Programem financovaným z prostředků
Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu. Jeho výsledkem je obnova
barokního areálu a vytvoření prostoru pro setkávání zdravých a handicapovaných. Díky grantu mohla být opravena obytná část bývalého
pivovaru, který bude v budoucnu sloužit klientům s roztroušenou
sklerózou. Plánuje se zde 17 nových lůžek na trvalém pobytu. V první
etapě rekonstrukce bylo dokončeno administrativní a technické
zázemí, místnost pro lékaře, denní místnost pro zdravotní sestry a první
pokoj pro pacienty. Velké změny se odehrály v souvislosti s tím v Domově a to následným přestěhováním několika kanceláří do nových prostor. Díky tomu došlo k optimalizaci umístění stávajících kanceláří
a vyčlenění nového zázemí pro psychoterapeuta a další místnost pro
účel rehabilitace
Dále byl kompletně obnoven plášť kostela sv. Anny. V zámeckém

parku klientům i návštěvníkům Domova slouží k relaxaci nově zrenovované objekty zahradního altánu a květinového loubí. Park byl
opatřen i novým oplocením a před kostel se vrátily zrestaurované
kovové plůtky. „Podporujeme řadu projektů na záchranu kulturního
dědictví. Děkuji vám všem, kteří jste se na tomto projektu podíleli,
podařilo se vám obnovit kulturní památku, která bude sloužit budoucím generacím, zdravým i nemocným. Tento projekt posílí dobré
vzájemné vztahy Norska a ČR,“ uvedl mj. ve svém projevu norský
velvyslanec Jens Eikaas.

MÁM KRÁSNOU PRÁCI
Otázky pro Jitku Holcovou, pracovnici fundraisingu a P.R., připravila Hana Gottsteinová
1) Když jsi přijala nabídku zaměstnání v Domově jako pracovnice fundraisingu, věděla jsi, co Tě čeká? Asi to byla velká změna od Tvého
dřívějšího zaměstnání? Pamatuji si to jako včera. Svým sociálním cítěním jsem odjakživa tíhla k charitě. Když jsem byla u Českých drah
propuštěna pro nadbytečnost, kamarádka mě utěšovala: “Třeba si polepšíš…” Nevěřila jsem tomu. Měla jsem tu drzost dělat konkurz na místo
sociálního pracovníka do Domova sv. Josefa. Neměla jsem patřičné vzdělání, konkurzem jsem neprošla. Ale měla jsem štěstí, má předchůdkyně
fundraisingu potřebovala z místa odejít do 14 dnů. Také mi možná pomohlo, že jsem několikrát organizovala v Jaroměři Tříkrálovou sbírku. Bylo
úžasné, že jsem to všechno „stihla“ tak, abych nemusela na úřad práce!! Co znamenalo slovo fundraising a PR jsem samozřejmě nevěděla a ani
jsem to neuměla pořádně vyslovit. Říkala jsem si Žireč, taková vesnička a jak tam jsou „pokrokoví“… Ač bydlím v nedaleké Jaroměři, v bývalé
jezuitské rezidenci jsem byla poprvé až při konkurzu. Pamatuji si, jak na mě prostředí mile zapůsobilo, cítila jsem se tam od začátku nepopsatelně
příjemně v těch reprezentačních staronových prostorách. Byla to ode mě svým způsobem troufalost vzít místo fundraisera a tiskového mluvčího
se svou introvertní povahu a trémou, ale byla to pro mě výzva. Na zaškolení jsem měla pár dnů, také jsem se musela rychle zdokonalit v práci na
PC. Pro čtenáře upřesním, co je obsahem mé práce. Domov sv. Josefa je jako nezisková nestátní organizace závislá na darech a dárcích. Naše
oddělení fundraisingu společně s pracovnicemi Oblastní charity Červený Kostelec organizuje různé aktivity k oslovování dárců, psaní grantů

a projektů, jsou to různé vklady do časopisů, oslovení dárců dopisy k různým příležitostem, vydávání Bulletinů, Newsletterů, pořádání
benefičních akcí, propagace dárcovství, psaní článků a tiskových zpráv apod. Kromě toho organizuji volnočasové aktivity pro klienty - vozíčkáře
v Domově sv. Josefa. Mám na starosti i dobrovolníky a provádím některé exkurze naším zařízením.
2) Dobré zázemí při práci je velice důležité. Jak vnímáš prostředí Domova sv. Josefa a práci
v kolektivu lidí různých druhů profesí? Zázemí jsem za ty čtyři roky, co zastávám svou
funkci, měla vždy dobré. Měla jsem prostě štěstí na kolegyně. Vždycky byla v naší kanceláři
“ve skříni“ (kancelář opravdu vypadala jak skříň o rozloze cca 9m čtverečných) přátelská
atmosféra plná dobrých nápadů i humoru. Pracovní den začínám krásnou procházkou
podzvičinskou přírodou z vlakového nádraží a krátkou modlitbou v kapli. Do práce se těším.
A to je velká deviza, vždyť v práci člověk stráví velkou část dne. Celý pracovní tým v Domově
se skládá ze vstřícných a inteligentních lidí. Celková atmosféra Domova je znát i na pocitech
klientů pobývajících u nás. Právě to oni při své těžké nemoci potřebují!
3) Jaké to je pořádat benefiční akce? Pořádání beneficií je vždycky tak trochu adrenalin.
Přijdou lidé? Nebudou náklady vyšší než zisk? Koho z umělců oslovit, aby to byla kvalitní
zábava? Ale lidi chodí více spíše na “bulvární kulturu“, existuje tolik kvalitních umělců,
bohužel s neznámým jménem! A také finanční požadavek mediálně známých umělců se mnohdy šplhá do horetních sum, které si nezisková
organizace nemůže dovolit. Takže jsme závislí na vstřícnosti a pochopení manažerů nebo umělců. Kdo zažil třeba v rodině, co je nemoc RS, chápe.
Řekla bych, že platí obecně, čím toho kdo více umí, tím je vstřícnější a honorář není až tak vysoký. Za zatím nejlepší benefiční akci považuji
Vánoční rozjímání ve Smiřické kapli za účasti pánů Raka a Strejčka. Stejně tak bylo krásné gesto mladého klavíristy světového formátu Lukáše
Vondráčka, když pro Domov uspořádal koncert v Hradecké filharmonii a zřekl se honoráře.
4) Při své benefiční práci se setkáváš se spoustou zajímavých lidí. Co Tě povzbuzuje a naplňuje radostí i energií při každodenní práci? Ano. To je
také to, co činí mou práci zajímavou. Setkávám se osobně s celou řadou populárních osobností. Setkala jsem se na příklad s Pavlínou Jíšovou
a s jejími přáteli, Pavlem Bobkem, Pepou Nosem, Slávkem Klecandrem, Petrem Jablonským, Jitkou Vrbovou, Radkem Rejškem, Janou
Rychterovou a Editou Adlerovou, nebo již s výše zmiňovanými Štěpánem Rakem, Alfredem Strejčkem a klavíristou Lukášem Vondráčkem. Za
zmínku také stojí varhaník a zvonohráč, žijící v Nizozemském Utrechtu, Tomáš Flégr, který
nezapomíná na naše klienty a při cestě do Čech jim zahraje na clavichord či naši
zvonkohru v kostele sv. Anny. Ale na populárním jménu nezáleží. Setkávám se často s velice skromnými a nenápadnými lidmi, kteří ani netouží být medializováni. Jsou to hlavně
dobrovolníci, dárci, podporovatelé Domova. Nezapomenutelný byl zážitek při Večeru
Dobré vůle na Velehradu, při prezentaci Domova sv. Josefa. Krásný pocit, že “dobrý
člověci ještě žijí“ si vždy odnáším z galavečerů vyhodnocení dobrovolníků za celý náš kraj.
Tam bývají zpravidla ty největší celebrity, akorát o nich lidi moc neví a oni by měli být na
prvních stránkách časopisů. A to mě nejvíc povzbudí a naplní radostí. Povzbudí mě
jakákoliv dobrá zpráva, že se něco povedlo. Že nás někdo podpořil, že máme nového
dobrovolníka, že se prostě daří a v Domově to jde dopředu.
5) Jak přijímají pacienti Domova aktivity, které jsou jim pravidelně nabízeny? Jen tak
pro představu - v loňském roce bylo uspořádáno 59 výjezdů pro klienty a v Domově samotném 30 kulturních akcí. To je docela náročné na čas nabídnout program, zorganizovat řidiče, auto, vstupenky, dobrovolníky, vybrat peněžitý obnos na vstupenku, po akci vybrat za dopravu,
poděkovat dobrovolníkúm, archivovat fotky apod. Pacienti to samozřejmě vítají a někteří si volají i dopředu, aby nebylo vše obsazené. Kapacita
auta je jen šest míst a sehnat více dobrovolníků, aby každý vozíčkář měl „svého“, by byl asi také problém. Když to jde, při některých akcích se řidič
otočí vícekrát. Některé výlety jsou opravdu zajímavé, komu se poštěstí dostat třeba až na vrchol Sněžky? Někteří vozíčkáři po celý rok nemají
možnost se někam za kulturou dostat. Znám už určitá jména, která se hlásí úplně na všechny akce. Jsou celí rozzáření, když se jich ptám. To je pro
mě také odměna. I když to mám v popisu práce J.
6) Co pro Tebe Domov i se všemi úpravami, kterými postupně prochází, znamená? Možná to
bude znít pateticky, ale kdo má takové štěstí dělat tak smysluplnou a pěknou práci? Je to pro
mě zároveň koníček. Děti už mám odrostlé, nejsem časově omezena. Domov je svými
prostorami atraktivní a za uplynulé 4 roky se tam udělalo neuvěřitelně moc práce k jeho ještě
krásnějšímu vzhledu a prostředí. Doporučuji projít se v jakoukoliv roční dobu zámeckým
parkem, jeho vzrostlými stromy. Je to úplný balzám. Přála bych si, aby mi toto vnímání
nezevšednělo.
7) Napsala jsi již spoustu článků do různých časopisů, novin, zpravodajských bulletinů
i spoustu zpráv a zpráviček. Už máš daleko větší zkušenosti se psaním a skládáním článků.
Jak jsi zhodnotila svoji tvůrčí činnost od prvotního začátku? A co Ti nejvíce pomohlo k postupnému vypracování ve zdatnou pisatelku? No, není to tak horký… nepřeháněj!! (smích)
Nevím, čím to je, že mi to jde postupem času tak nějak samo. Zpočátku mi pomohlo nějaké to
školení, jak by vše asi mělo vypadat apod. Pravda je, že úplně první zprávy mnou napsané
vnímám tak nějak více amatérsky. Přece jenom jsem dříve zastávala méně tvůrčí práci, ale
člověk se musí pořád učit. Je také pravdou, že se akce
dost opakují a řeším, jak stejnou nebo podobnou akci
vyjádřit jinak. Někdy se mi stává, že dlouho čekám na
inspiraci. Ta často přijde třeba úplně jindy než v
pracovní době.
Mám krásnou práci a jsem vděčna, že jí mohu dělat
právě já J.


POD HVĚZDNOU OBLOHOU
Někdo tágem šťouchl do hvězd
ony rozprchly se na černém suknu noci
a stačily nám hlavu poplést
a z nás teď jsou jen blázni a cvoci.
A někdo šílený po nich mrskl měsíc
v domnění, že se rozprchnou
a on zastavil se mezi nimi nechtíc
jak světlo auta, co stojí na červenou.
A mezi všemi běhá kometa
jak ovčácký pes mezi ovečkami
čím více rozumu, tím větší popleta
jsou nás miliony a přitom cítíme se sami.
A já cítím divné chvění u srdce
a cítím divné chvění na nohou
a mé myšlenky letí do Žirče
k mým miláčkům do „Domova“
- pod hvězdnou oblohu!
Pavel Mrština, klient DSJ

pokračování ze str. 1
Na scénu v parku určitě přiláká fanoušky
populární pardubická kapela Ready Kirken,
z Prahy zavítá tradiční irská a skotská hudba pod
názvem Irish Dew a stejně tak kvalitní kapela
Bezefšeho, která hraje žánr folk, swing, jazz
i jiné. Zlatým hřebem zejména pro fanynky
populární televizní soutěže Super Star bude
určitě jeden z finalistů Michal Šeps. Pro děti
budou připraveny projížďky na ponících, dětský
koutek Žirafa, skákací hrad, trampolína,
malování na obličej a speciálně pro děti bude
laděný i program na nádvoří.
Nebude chybět pohádka O Popelce v provedení Popelky filmové, Evy Hruškové. Agentura Kamila Kouly z Olomouce zahraje Duhovou
pohádku, s programem Kouzelný cirkus bude čarovat Karel Kašpar, alias Mistr Carlo. Z nedaleké České Skalice přijede zatančit
dětský folklorní soubor Barunka.
Nově opravený secesní altán se
stane lákadlem pro milovníky voňavé
kávy. Ve sklípku bývalého pivovaru
bude připravena ochutnávka vín českých vinařů s odborným výkladem
o jeho pěstování. Tento den budou
také otevřeny dveře všem, koho by
zajímal život našich obyvatel v historických interiérech bývalé jezuitské
rezidence. Pozváni jsou prodejci s dárkovým zbožím lidového charakteru a chráněné
dílny. Bohaté občerstvení po celý den, včetně trdelníků, máme zajištěno. V celém areálu
je bezbariérový přístup. Mediálním partnerem celé akce bude Český rozhlas Hradec Králové s redaktorkou a moderátorkou Ilonou Dvořákovou.
Držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma. Ostatní návštěvníci zaplatí za vstupenku 80 Kč, děti do 14 let, studenti a důchodci 40 Kč.
Akci podpoří Město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj.
Přijďte se svými dětmi strávit příjemné odpoledne uprostřed léta. Každý z rodiny si najde „to své“
a svou účastí pomůžete našim nemocným.

10. SVATOANENSKÉ
ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

aneb slavnosti bez bariér
sobota 30. července 2011 od 13:00
areál DSJ v Žirči u Dvora Králové n. L.

Letem létem kulturním světem
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Konečně je tu očekávaná nejoblíbenější část roku a s ní typicky letní volnočasové aktivity našich klientů.
Určitě hezké vzpomínky budou mít na ty proběhlé, k nimž patří výlet do ZOO ve Dvoře Králové, příjemné
odpoledne při parkurových závodech s občerstvením, výlet do Babiččina údolí, kde mohli potkat oživlé
postavičky z Babičky, Setkání v trávě v Jaroměři, kde zpívala první dáma country Věra Martinová a Vláďa
Hron, výlet do skalního města v Adršpachu, koncert Pavla Dobeše v Pileticích na Šrámkově statku, výlet
s ochutnávkou kozích specialit na kozí farmě v Kohoutově. V měsíci srpnu se mohou naši klienti těšit třeba
na: tradiční Svatovavřineckou pouť na Sněžku, lidové trhy v Kohoutově, koncert skupiny Elán v Hostinném,
skupiny Nadoraz na Šrámkově statku, na vážnou hudbu v kostele hospitalu Kuks a na výlet vyhlídkovou lodí
Arnošt z Pardubic.
Léto, budiž pochváleno!

ESÁT É

jednorázově ve tvaru:

DMS DOMOVJOSEF na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:

*

DMS ROK DOMOVJOSEF na číslo 87777

Na provoz Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB:
78-8832560277/0100 v. s. 7138. Děkujeme!

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

Kontaktní osoba: Jitka Holcová, ing. Dagmar Flosová, fundraising a public relations, Domov sv. Josefa
tel.: 491 610 603, 491 610 604, e-mail: holcova@zirec.hospic.cz a flosova@zirec.hospic.cz

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

