
Naši vážení dárci,
z důvodu ukončení Veřejné sbírky, která pro nás skon-
čila datem 8. 4. 2012, bude tato sbírka pozastavena 
(veřejná sbírka může podle zákona trvat 3 roky).
Toto omezení se týká zejména dárcovských SMS zpráv.
Své příspěvky posílejte na náš běžný účet u Komerční 
banky na číslo účtu: 78 - 8832560277/0100 v. s. 7160
(na přiložené složence je již předtištěno). 
Děkujeme za pochopení.

Největší dárci Domova sv. Josefa za rok 2011

* *
* *

* *
* * *

* *
* *

* *  *
*

 *   *
* * *

*  *
  * *

*
*   *
* *

 Ministerstvo práce a sociálních věcí  Finanční 
mechanismy EHP a Norska  Královéhradecký kraj  
Pardubický kraj  Město Hradec Králové  Nadace OF 

 Město Dvůr Králové nad Labem  NF IMPULS  
Ministerstvo kultury  Magistrát hl. města Prahy  
Jihomoravský kraj  Trabantklub Přerov  Nadační 
fond VIA  PRO.MED.CS  Středočeský kraj  Arnošt 
Maiwald Čistá u Litomyšle  International Power 
Opatovice, a. s.  Siemens, s. r. o.  Nadační fond 
Veolia  Město Jaroměř  Fórum dárců DMS  Výbor 
Dobré Vůle Nadace O. Havlové  Galex, a. s.  
Nakladatelství UMÚN, s. r. o.  Miroslava Středová  
MVDr., Ph.D. Pavel Bělobrádek  Gabriela Lněnič-
ková  ACI-AUTO COMPONENTS, s. r. o.  Marketis, 
s. r. o.  T-Mobile Czech Republic, a.s. 

Děkujeme za podporu!

Vychází třikrát ročně a informuje své čtenáře o aktivitách a činnostiVychází třikrát ročně a informuje své čtenáře o aktivitách a činnosti
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Vážení a milí přátelé,
jsem rád, že Vám mohu představit nový jarní bulletin a zároveň stručně infor-
movat o novinkách a současném dění v Domově sv. Josefa. Uvnitř tohoto čísla 
najdete ohlédnutí za letošní Tříkrálovou sbírkou, více přiblížíme naše chráněné 
dílny s jejich výrobky a představíme největší rozvojovou akci našeho areálu v roce 
2012 - bylinkovou zahradu. Dále si můžete přečíst rozhovor s paní Janou 
Štěpánovou, zakladatelkou dobrovolnického centra Arnika a také Vás pozveme na 
historicky první noc kostelů v našem chrámu i další zajímavé akce, na které se 
můžete v průběhu roku těšit. Dříve než budu informovat o aktuálním dění v Do-
mově sv. Josefa, dovolte mi ohlédnutí do roku uplynulého. Jsem přesvědčen, že to 
byl rok změn a událostí velmi významných pro naše zařízení. Díky dokončení 
doposud největšího projektu financovaného z tzv. Norských fondů, jsme získali 
nové prostory v obnovené části bývalého pivovaru. Tím se odstartovalo velké 
stěhování administrativních prostor, jejichž výsledkem bylo kromě skutečnosti, že 
jediná kancelář nezůstala na svém původním místě, také nová rehabilitační 
místnost s dvěma lehátky či samostatná a dostupná místnost pro psycho-
terapeutku. 
V průběhu léta se díky výtěžku z televizních adventních koncertů vybudoval zcela 
nový objekt pro umělecko-tvořivou chráněnou dílnu v prostoru bývalé výrobny. 
Původně obývaný suterénní prostor následně obsadila ergoterapie, která se tak 
stala lépe dostupnou pro naše klienty. Chráněné dílny jako celek prošly v minu-
lém roce zásadní reorganizací a z důvodu možné podpory od úřadu práce byly 
včleněny do nové právní subjektivity. Další práce probíhaly na obnově výmalby 
a elektroinstalace interiéru kostela sv. Anny a do své první stavební fáze se díky 
získanému grantu dostalo veřejné prostranství mezi kostelem a bývalým pivova-
rem. Z výnosu jubilejních desátých Svatoanenských slavností jsme mohli pořídit 
tolik potřebnou úpravnu vody a vybavení do rehabilitace. Díky našim štědrým 
dárcům jsme zakoupili dvě polohovací lehátka, transportní systém do nové 
rehabilitační místnosti a zástěny pro větší soukromí klientů. Závěrem roku jsme 
oslavili kulaté jubileum - deset let od otevření Domova sv. Josefa. Tuto oslavu 
doprovodil bohatý kulturní program i adventní tvořivé dílničky.
Ani začátek nového roku pro nás neznamenal zmenšené úsilí o rozvoj Domova 
sv. Josefa a celého areálu. V současné době probíhají přípravné práce na zahájení 
realizace ukázkové bylinkové zahrady. Zároveň pracujeme na úpravě ovládacích 
prvků venkovního výtahu tak, aby jej mohl samostatně ovládat větší počet paci-
entů než doposud.  
Také dokončujeme instalaci dorozumívacího systému pro větší pohodlí i bezpeč-
nost našich obyvatel. Díky štědré podpoře nadace Impuls v nejbližší době obdrží-
me přístroje na elektroléčbu a magnetoterapii, čímž se významně rozšíří nabídka 
rehabilitačních služeb pro naše klienty. Díky již zmíněným prostorovým přesunům 
jsme mohli vyčlenit i třetí místnost pro rehabilitaci s třemi lehátky a nyní inten-
zivně sháníme finanční prostředky na vybavení transportním systémem. 
Vážení přátelé, děkujeme, že mnozí z vás nám pomohli zvládnout těžkou finanční 
situaci v počátku roku, než jsme obdrželi část dotací. Situace zůstává vážná, nejen 
proto, že se průběžně snižuje výše dotace, ale také mnozí dárci nemají již možnost 
pomáhat. Proto prosíme vás, kteří můžete a chcete pomoci, abyste podporovali 
provoz a rozvoj služeb pro naše nemocné v Domově sv. Josefa.
Věřte, že si toho opravdu vážíme.

Potřebujeme mít volné ruce, abychom je mohli podat druhým.
J. Kratka

@@Vážení čtenáři,
pokud chcete zasílat Bulletin elektronicky, rádi 
Vám vyhovíme.
Stačí zaslat Vaši mailovou adresu. Můžete tak být 
častěji informováni o dění u nás. 

Mgr. Dominik Melichar
zástupce ředitele pro zdravotní a sociální služby v DSJ
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nabízí prostřednictvím našeho obchodního zástupce do různých 
zdravotnických a sociálních zařízení. V tomto čísle bulletinu přináší-
me i malou ukázku výrobků, které je možné vidět a zakoupit přímo 
v naší chráněné dílně nebo objednat na internetových stránkách 
www.pro-charitu.cz
V současné době hledáme další odběratele pro tyto šité výrobky, ale 
také zájemce o praní a žehlení prádla, dovoz obědů, ale třeba i zajiš-
tění úklidových nebo údržbových prací. Kromě všech zmíněných 
nabídek, poskytují naše chráněné dílny ještě jednu velmi podstatnou 
výhodu pro firmy, živnostníky i organizace. Odběrem výrobků a slu-
žeb mohou zajistit společnostem s více než 25 zaměstnanci tzv. 
náhradní plnění dle zák. č. 435/2004 o povinnosti firem zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením.

Mgr. Dominik Melichar

Čísla Tříkrálová 

V celostátním měřítku již dvanáctá Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord a ve větši-
ně měst a obcí vybrali koledníci více peněz než v loňském roce. Nejinak tomu bylo 
i v Královéhradecké diecézi, kde koledovalo více než 2500 skupinek a sebralo přes 10,5 
mil Kč. (cca o 460 tis. Kč více než loni). Celkem v celé republice se vybralo 73 895 466,82 
korun českých a dalších 792 288 Kč přispěli lidé formou DMS. Oblastní charita Červený 
Kostelec  ve  166 ks pokladničkách našla obsah 615 197,- Kč (cca o 93 tis. více než loni). 
Peníze pro náš Domov přinesli koledníci z Jaroměře a okolí v 37 pokladničkách s celko-
vým obsahem 137 994,- Kč. 65% této částky bude použito jako počinek na nákup 
nového auta na přepravu vozíčkářů.
Děkujeme všem zúčastněným!  

Chráněné dílny při Domově sv. Josefa
Byly založeny 1. 12. 2005 jako tři samostatná chráněná pracoviště - 
chráněné pracoviště „bufet“, „umělecko-tvořivá chráněná dílna“ 
a „počítačová chráněná dílna“. Záměrem bylo vytvořit 9 pracovních 
míst pro osoby se zdravotním postižením (ZP) a jedno místo bez ZP.
V roce 2006 přibyla ještě „chráněná dílna prodejna a kuchyň“
a „chráněná dílna skleník“ pro 7 pracovních míst se ZP a 2 místa pro 
osoby bez postižení. Vybudování dílen bylo podpořeno ze struktu-
rálních fondů EU a státního rozpočtu.
V roce 2011 prošly chráněné dílny zásadní organizační změnou. 
Z důvodu možnosti čerpání příspěvku od úřadu práce na podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením došlo k převodu pod 
novou právní subjektivitu.  Oblastní charita Červený Kostelec založila 
nový subjekt s názvem Pro-Charitu s.r.o, jehož hlavní náplní je 
zaměstnávání osob se zdravotním handicapem.  To je také zásadním 
principem tzv. „sociální firmy“, kde případný zisk je vrácen do rozvoje 
společnosti. V současné době chráněné dílny zaměstnávají 73 osob 
na různé pracovní úvazky a provozují několik středisek.  Největším 
z nich je kuchyň, která zajišťuje stravování pro Domov sv. Josefa a ješ-
tě několik dalších organizací i jednotlivců. Chráněné dílny provozují 
také jediný obchod v obci Žireč, občerstvení v Domově a zahrad-
nictví, kde se nyní buduje nová ukázková bylinková zahrada.  Další 
služby nabízí administrativní a počítačová dílna, velkým střediskem 
je pracovní a údržbářská dílna. Ta se věnuje drobným stavebním 
činnostem, malování interiérů, údržbě zeleně v parku a všech rela-
xačních zón v celém areálu. Některé provozy zajišťují naše chráněné 
dílny také v Červeném Kostelci. Jedná se o opravy a úpravy oděvů, 
zakázkové truhlářství, prodejnu levného textilu, reklamní činnost. 
V blízké době chráněné dílny začnou provozovat také vývařovnu pro 
Hospic Anežky České. V současnosti se nejrychleji rozvíjí umělecko 
tvořívá dílna v Žirči, která se koncem minulého roku přestěhovala do 
nového objektu vybudovaného díky podpoře televizního advent-
ního  koncertu. Zabývá se výrobou šitých výrobků, především 
hraček, dárkových předmětů a věnuje se i šití školních pomůcek, 
ložního prádla a provádí také správku oděvů. Nově se začíná 
orientovat ve větší míře na zdravotní kompenzační pomůcky, které 

Bylinková zahrada
Největší plánovanou akcí tohoto roku bude bezesporu vytvoření bylinkové zahrady v prostoru bývalého zahradnictví. Dosud je tento prostor 
málo a neefektivně využívaný a to byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli jej smysluplněji využít. Vzniknout by zde měla ukázková bylinková 
zahrada s možností drobného prodeje vlastních výpěstků a se zeleninovými záhony. Tímto bychom rádi do areálu přilákali širokou veřejnost. 
Zároveň by tento prostor měl sloužit i našim klientům, kteří by chtěli trávit svůj volný čas aktivněji. Podle svých schopností 
se mohou zapojit do výsadby, přesazování, množení i sklizně rostlin. K tomuto účelu budou vytvořeny speciální vyvýšené pracovní stoly 
s pohodlným přístupem pro lidi na vozíku. Samozřejmostí bude bezbariérový pohyb po celém areálu. Do projektu budou zapojeni i děti 
z místní základní školy, které pomohou s vysázením rostlin, vytvoří cedulky s popisky atd. Pro relaxaci a odpočinek bude sloužit nově 
vybudované loubí zčásti porostlé rostlinami v prostoru stávajícího pařeniště nebo posezení u vodního prvku. Součástí revitalizace tohoto 
prostoru bude i výsadba více jak 20 ovocných a okrasných stromů, které v budoucnu zajistí příjemný stín v letních měsících. Projekt 
nezapomíná ani na zázemí pro zahradníky a jejich techniku. Na tento projekt se nám podařila sehnat finanční dotace od společnosti 
T-Mobile. O další finanční prostředky se teprve ucházíme. S realizací projektu se začíná v těchto dnech. Dokončení je plánováno zatím na dru-
hou polovinu příštího roku. Pokud by se nám podařilo zajistit více finančních prostředků z jiných zdrojů, bylo by dokončení urychleno. Tímto 
projektem chceme vytvořit další místo, kde by se mohli setkávat zdraví lidé s hendikepovanými. Pro návštěvníky našeho areálu tak přibude 
další místo, které bude rozhodně stát za prohlídku!

Naši koledníci v Jaroměři



V KrkonošíchNákupyVítání jara

RADOST JE TO, CO MĚ NABÍJÍ

Nejsme jediné zařízení, kterému pomáháte. 
Jaké je to ve srovnání s ostatními? Mezi našimi klienty jsou oblíbená a také 

hojně navštěvovaná vaše pravidelná "vítá-
ní" čtvera ročních období.

Zanedlouho oslaví Královédvorská Arnika 
deset let od svého založení. Vzpomeneš si 
ještě na úplné začátky? Jak Tě vůbec napad-
lo, založit dobrovolnické centrum?

Co je pro tebe největší odměnou?

Máš nějaký zážitek, který Tě oslovil a třeba 
na něj nezapomeneš?

vizor, předseda a alespoň malá místnost pro Nakonec koupila jenom pár maličkostí pro 
kancelář. Bylo také potřeba získat nějaké syna k Vánocům. Tu číši bych i po letech určitě Dobrovolnické centrum ve Dvoře Králové je 
peníze, alespoň na pojištění dobrovolníků poznala a i když nejsem bohatá, mít tenkrát pro naše klienty úplný poklad. Bez nich 
a na tolik nutnou komunikaci, která tenkrát u sebe těch 350 Kč, snad bych ji i koupila. Bylo bychom totiž nemohli pořádat žádný z vý-
probíhala pouze pomocí SMS zpráv. dost těžké se dívat, jak se s ní nemůže roz-jezdů za kulturními zážitky. Jen za loňský rok 

loučit.jich bylo s těmito dobrovolníky uskutečně-
no 48! Dobrovolníci nám věnovali cca 1.727 
hodin, to je v přepočtu takřka 72 dnů. Jsme 

To je pravda, ale do Domova sv. Josefa nás za naše klienty moc rádi, že je máme. Jejich 
dochází poměrně hodně. Pro žádné jiné vedoucÍ, Janě Štěpánové, (držitelce několi-
zařízení se to bohužel zatím nepodařilo "Vítání" vznikla vlastně díky okamžitému ka ocenění) jsem položila několik otázek.  
v takovéto míře zajistit. Často jsem přemýš- nápadu "něco podniknout", připravit pro kli-
lela, proč to tak je. Vedení Domova bylo enty něco méně obvyklého, možná sváteč-
první, které s námi začalo spolupracovat a od ního.
začátku naši činnost velmi podporovalo. Stalo se už tradicí, že se scházíme čtyřikrát 
Mnozí z nás za vašimi klienty dochází od v roce, připravíme něco dobrého na zub 
samého začátku, takže tu přirozeně vznikají i k pobavení - někdy je to hudební program, Ano, Arnika letos oslaví už desáté narozeniny. 
krásná a trvalá přátelství. Navíc vaši klienti jindy soutěže, taneční vystoupení… Setkání Za tu dobu se v našich řadách vystřídalo 
jsou i mladšího nebo středního věku, takže jsou vždycky příjemná pro obě strany a těší se několik desítek dobrovolníků. Někteří se jen 
i nabídka činností pro vyplnění volného času na ně jak klienti, tak i dobrovolníci. Pro nás zastavili, ale z těch co zůstali, vykrystalizovala 
je velice pestrá. Pokud se s nemocí smíří a plní navíc i funkci jakési supervize, kdy může-parta se „stejnou krevní skupinou“. Jsou mezi 
naučí se s ní žít, rádi využijí možnost navštívit me mezi sebou prodiskutovat nejrůznější námi studenti, důchodci, invalidní důchodci i 
např. divadlo, kino, vyrazit do města za záležitosti, bez nichž se naše práce neobejde. lidé v produktivním věku, všichni mají svých 
nákupy, na procházku… Samozřejmě, že V programech, které připravujeme, často starostí nad hlavu a přesto jim nejsou lhostej-
pokud my sami organizujeme nějaké akce, vystupují i školní děti a studenti, ti zase mo-né potřeby těch druhých. Začalo to na jaře 
nabízíme mož-nost zúčastnit se i klientům z hou zblízka a přímo v praxi poznat, co a pro roku 2002, kdy jsem se v rámci své profese 
Diakonie a Do-mova důchodců. Už tradičně koho vlastně děláme. To je, myslím, ta nej-zúčastnila pracovního semináře v Kroměříži. 
jezdíme jednou i dvakrát do roka na Zálesí, účinnější propagace.Jedna z přednášek se týkala právě práce 
kde se konají jezdecké závody a tzv. dobrovolníků a nadchla mě tak, že jsem 
"drakiády". Rádi vzpomínáme např. na okamžitě začala shromažďovat další infor-
odpoledne strávené u Vřešťovského rybníka Říkám to při různých příležitostech a řeknu to mace. Oslovila jsem národní dobrovolnické 
nebo na opékání „selátka“ v Doubravici.  znova - je to radost. Když se po několika centrum „Hestia“ v Praze, kde se mě ochotně 
To jsou akce, do kterých se často zapojují společně strávených hodinách s klienty loučí-ujal Ing. Jiří Tošner, který mi, mimo jiné, 
i rodinní příslušníci našich dobrovolníků - me, oni se usmívají a jsou spokojení, nebo nabídl i spolupráci při propagaci dobro-
partneři, rodiče, děti… Taková zkušenost je když doprovázím klientku na nákupech a ona volnictví přímo v našem městě. Oslovila jsem  
pro všechny k nezaplacení. mi se slzami v očích řekne, že 20 let nebyla nezaměstnanou kamarádku a ve třech, spolu 

sama nikde nakupovat a ted´se nemůže s tehdejším místostarostou J. Machkem jsme  
„nabažit“ možnosti sama si vybrat na sebe co založili "Arniku". Jméno jsme vybírali dlouho, 
se jí líbí. To mě vždycky dokáže znovu "nabít".  až jsme zvolili tuto léčivou bylinku. Při regist-

Vzpomínám si na první větší akci, které jsem Z toho mám velikou radost.raci jsme se dozvěděli, že organizace toho 
se zúčastnila jako doprovod vašich klientů na jména už existuje a musíme vymyslet jiné, 
vánočních trzích v Kuksu. Měla jsem tehdy Co k tomu dodat? Jen snad tolik, že jméno nebo je specifikovat, a tak vznikla „Králové-
ohromnou trému, zda to zvládnu a s napětím Arnika - léčivá bylinka je na místě. To oni dvorská Arnika“. Spolu s Ing. Tošnerem jsme 
jsem čekala na svého prvního klienta. Byla to našim klientům léčí a odstraňují šrámy na pak navštívili několik zařízení, která projevila 
moc sympatická paní a strávily jsme spolu duši a svou léčebnou přítomností odhazují zájem o pomoc dobrovolníků a uskutečnili 
krásné odpoledne. Jako dnes vidím, jak na jejich túře životem z batůžku trampot pár přednášku na místním Gymnaziu, kde se 
zálibně si všechno prohlížela a jakou měla kamenů…jejich zástupci sešli se studenty a dalšími 
radost z toho, že se může dotýkat hezkých připravila jhzájemci o dobrovolnickou práci. Otázky a od-
věcí. Když držela v rukou nádherný skleněný povědi nebraly konce. Potom už vše nabralo 
pohár, těšilo mě, že se jí líbí a zároveň jsem se rychlý spád, sepisovaly se smlouvy, sháněli se 
strašně bála, aby jí nevyklouzl a nerozbil se. dobrovolníci, koordinátor, pokladník, super-
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Tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér se konají letos již po jedenácté v sobotu 28. července od 13 hodin 
v areálu Domova sv. Josefa v Žirči. Výtěžek bude věnován na ojedinělý projekt Bylinková zahrada pro klienty.

Na provoz a rozvoj Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB:
78-8832560277/0100 v. s. 7160. Děkujeme!

Návštěvníci pohodového odpoledne, které začne poutní mší svatou v kostele 
sv. Anny mohou na třech žánrově odlišných scénách sledovat bohatý prog-
ram.
Pro děti se na nádvoří se představí Komedianti na káře s pohádkou a s žon-
glérským představením na chůdách. K vidění bude i flašinetář. 
V zámeckém parku zahraje Trio s Ivanem Hlasem a regionální kapela 
Dostavník, v kostele můžete uslyšet skupinu Oboroh se Slávkem Klecan-
drem a východočeského organologa prof. Václava Uhlíře. Patří již k tradici, 
že rozezní nejen barokní varhany, ale i evropskou zvonkohru - evropskou 
raritu. Občerstvení bude zajištěno, stylová kafírna a ochutnávka českých vín 
taktéž. Pro děti bude připravený doprovodný program v podobě skákacího 
hradu, trampolíny a jízdy na ponících. V parku návštěvníci najdou stánky s 
dárko-vými předměty uměleckého charakteru a prezentaci regionálních 
chráněných dílen. Ať žije jedenáctý ročník slavností bez bariér!

V době adventu v kostele sv. Anny přivítáme zpěvačku Irenu 
Budweisserovou - bývalou členku skupiny Spirituál Kvintet. Benefiční 
adventní koncert připadá na jedenácté výročí Domova svatého Josefa, 
7. prosince.    

Vynášení zimy
s dětmi ze školy
Vynášení zimy

s dětmi ze školy

Kontaktní osoba Domova sv. Josefa:
Jitka Holcová, ing. Dagmar Flosová, fundraising a public relations, Domov sv. Josefa
tel.: 491 610 603, 491 610 604, e-mail: holcova@dsj-zirec.cz a flosova@dsj-zirec.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, zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové

Oslava 10. výročí DSJOslava 10. výročí DSJ Jarní dílničkyJarní dílničky

LETOS POPRVÉ NOC KOSTELŮ I V ŽIRČI !
Tento večer se otevřou brány našeho barokního kostela široké veřejnosti s cílem 
vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostela, nezávazně se přiblížit 
a setkat s křesťanstvím a vytvořit prostor pro vzájemné setkání. Přijměte pozvání do 
kostela sv. Anny v Žirči u Dvora Králové, který je součástí bývalé jezuitské rezidence 
a nyní areálu Domova sv. Josefa. Dne 1. června ve večerních hodinách zde můžete 
být svědky zajímavého programu. Historickou ojedinělost prostředí umocní nejen 
opravený interiér i exteriér, ale i některá čísla večerního programu při svíčkách. 
Kostel sv. Anny bude letos poprvé zpřístupněn i pro turistickou veřejnost. Od dubna 
do září máte možnost si tento skvost prohlédnout a dostane se vám i odborný 
historický výklad.
Můžeme nabídnout i turistickou známku. 
Více na www.nockostelu.cz - okres Trutnov, kostel sv. Anny Žireč

DESETILETÁ NEDESTILOVANÁ

Pŕed 10 lety se ukázalo,
že nad dobrý nápad není
a kde se vzalo tu se vzalo
začalo vznikat toto zařízení...
...a byla to správná trefa -
- Domov od Josefa...
domov pro roztroušené sklerotiky
roztroušené z celé republiky
domov doslova a do písmene
se ke své kráse žene...
Byla to doba pionýrská, nepokojná
a první to tu vedla magistra Hojná
pak si s tím dobře vedoucí Holub poradil.
až nadešla doba, kdy tu šéfem byl pan Osladil
a teď to tu kočíruje pan Melichar
snad tu vydrží taky pár jar...
A je vlastně jedno, kdo v které době u kormidla stál
neb Domov stále kvetl a rozkvétal...
A rok za rokem, a krok za krokem
šlo budování dál
až z šedé budovy a okolí
tu barevný komplex stál...
Ale i kdyby to tu bylo samé zlato,
nestálo by to vlastně ani za to,
nebýt těch zlatých lidí uvnitř, ten zlatý personál,
který přál by si každý král...
sestrám, ošetřovatelům a všem kolem
patří to největší DĚKUJEM
teď a tady, vám a všem...!

Klient Pavel Mrština složil báseň 
na počest desetiletého výročí Domova.


