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STŘEDISKA OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC
Informuje své čtenáře o aktivitách a činnosti

DSJ pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Milí příznivci Domova sv. Josefa,

zrestaurovaného oltáře sv. Stanislava Kostky v kapli kostela sv. Anny.
Jedná se o velmi zdařilý výsledek několikaleté obnovy významného
uměleckého díla a to díky skvělým restaurátorům a také finanční
podpoře Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje.
Milí přátelé, ze srdce Vám děkuji za vytrvalou podporu Domovu
svatého Josefa. Věřte, že si toho opravdu vážíme. V současné době
velmi usilujeme o získání prostředků na vybudování výtahu pro
klienty na trvalém oddělení, ale jak se zatím zdá, nebude to vůbec
snadné. Pokud máte možnost naši organizaci podpořit, budeme Vám
velmi vděčni za jakýkoliv dar a zároveň děkujeme také za pomoc
duchovní. A ještě dovětek. V minulém týdnu, při jednom z mnoha
pošmourných, deštivých rán, mne při cestě do práce zastavila starší
žena se psem a říká: „Tak ještě nebylo hezky a za tři týdny už se nám
začnou zkracovat dny…“ Přikývl jsem, uvědomil si krutou pravdu
letošního deštivého jara a na náladě mi to rozhodně nepřidalo.
Po příjezdu do Domova a setkání s klienty i zaměstnanci jsem
zakusil něco jiného. Dobrou náladu, ochotu a vstřícnost personálu,
obdivuhodnou trpělivost klientů
a uvědomil si, že hezky je především
tam, kde se lidi cítí doma.

jsem rád, že Vám mohu představit další informační bulletin,
i když chápu, že mnozí z Vás máte úplně jiné starosti vzhledem
k ničivým povodním.
V letním čísle bulletinu se dočtete o vyhodnocení letošní
Ceny Ď. Jedná se o velmi záslužnou aktivitu manželů Langerových, kteří se snaží připomínat, že v této zemi žije mnoho
nezištných dobrodinců a mecenášů, ale málo se o tom ví a ještě
méně se za to děkuje. Důležitou a radostnou zprávou našeho
bulletinu je to, že Bylinková zahrada je téměř dokončena a připravena na zahájení první letní sezóny. Dovoluji si tvrdit, že se vyklubala do velké krásy a věřím, že všichni, kteří přijedou na slavnostní otevření, budou mít co obdivovat. Zde bych rád uvedl, že
kromě zdařilého návrhu manželů Krejčiříkových z Valtic, podpory
grantů z MPSV a T-Mobile i drobných dárců, má na samotné
realizaci velkou zásluhu naše chráněné pracoviště s mnohými
profesemi, od těch zahradnických, přes zednické až k truhlářským a tesařským.
Je třeba říci, že tento záměr je prozatím největší z těch,
které se nám podařilo uskutečnit z velké části „svépomocí“ díky
Přeji Vám, krásné a vlídné
zcela zásadnímu podílu našeho chráněného pracoviště, kde jsou
domácí
chvíle, i kdyby náhodou léto
zaměstnáni lidé s různým zdravotním omezením.
Součástí slavnostního otevření bude také odhalení nově bylo stejně „podařené“ jako to jaro.

Mgr. Dominik Melichar
zástupce ředitele pro zdravotní
a sociální služby v DSJ

Pomoc charity při povodních
Do pomoci postiženým povodněmi na Trutnovsku se zapojily i Charity
v Královéhradeckém kraji. Pomoc směřuje především do obce Rudník, kde říčka Čistá
vyplavila řadu domů, dále do Dolní Olešnice a Svobody nad Úpou. Oblastní charita
Hradec Králové zorganizovala humanitární sbírku na povodně, dále nabízí nouzové
ubytování a hledá dobrovolníky.
Povodňovou pomoc v regionu organizují také místní Oblastní charity Červený Kostelec
a Trutnov. Povodně se nevyhnuly ani Žirči, kde došlo k zaplavení okolních polí a
příjezdové komunikaci. Areál Domova sv. Josefa díky postaveným valům byl zasažen
pouze okrajově, zaplavena byla ovšem naše čistička odpadních vod. Více o pomoci
Charity při povodních najdete na http://povodne.charita.cz/.

Mám rád, když člověk ze sebe vydává světlo.
Nezajímá mne tloušťka svíce, její hodnotu měřím jen podle jejího plamene. A. de Saint-Exupéry
Kostel sv. Anny

Park a Dům v zahradě

Bylinková zahrada Josefa Kamela

Bylinková zahrada Josefa Kamela
V těchto dnech otvíráme v bývalém zahradnictví v areálu Domova sv. Josefa novou ukázkovou bylinkovou zahradu. Po mnoho let
byl tento prostor málo využívaný a to byl hlavní důvod, proč jsme
se rozhodli jej smysluplněji využít. Rádi bychom do areálu přilákali širokou veřejnost a nabídli ji další zajímavost ke zhlédnutí.
Úpravou bývalého zahradnictví je vytvořena další relaxační zóna
pro naše klienty a nejen pro ně. První etapa projektu začala již
v minulém roce, kdy byly vytvořeny a osazeny centrální ukázkové
záhony se známými i méně známými bylinkami, dále byly vybudovány prodejní a zeleninové záhony. Zároveň jsme také vysadili
více jak 20 stromů (též ovocných), které v budoucnu zajistí příjemný stín v horkých letních dnech.
V druhé právě dokončené etapě byly vytvořeny speciální vyvýšeBylinková zahrada Josefa Kamela
né pracovní stoly s pohodlným přístupem pro lidi na vozíku,
protože tento prostor bude sloužit také těm našim klientům, kteří by chtěli trávit svůj volný čas aktivněji. Podle
svých schopností se mohou zapojit do výsadby, přesazování, množení i sklizně rostlin. Pro relaxaci a odpočinek
jsme vybudovali loubí zčásti porostlé rostlinami v prostoru stávajícího pařeniště nebo posezení u vodního prvku.
Samozřejmostí je bezbariérový pohyb po celém areálu. V zahradě je pamatováno i na zázemí pro zahradníky
a jejich techniku.
Bylinková zahrada dostala jméno po Josefu Kamelovi – jezuitskému misionáři, lékaři a amatérskému botanikovi,
který se narodil v Brně roku 1661.
Kamel systematicky rozčlenil flóru a faunu na Filipínách, kde jako
misionář působil a věnoval se mimo jiné i charitativní činnosti.
Svými znalostmi botaniky předběhl svou dobu. Má trvalé místo
v dějinách farmacie, jako objevitel nových léčiv. Na jeho počest
byla v první polovině 18. století pojmenována nová květina
z Japonska a severní Číny – kamélie, kterou však on sám nikdy
neviděl.
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!
Bylinková zahrada Josefa Kamela

Příběh M. S.
Zaklepala jsem na dveře s nápisem Život jedné pravidelné klientky Domova, MS. Pojí nás přátelství
pramenící z kořenů jižních Čech. Tato drobná „holka“
je opravdu statečná. Je obdivuhodné, jak se dokáže
se svou nemocí, která jí pokazila své životní plány,
poprat. Trochu ostýchavě pak zavzpomínala:
„Studovala jsem na gymnáziu v Jindřichově Hradci,
poté nastoupila na lékařskou fakultu v Praze. Mým
snem bylo stát se lékařkou. O prázdninách jsem jela
coby zdravotník na letní tábor. Všechny děti odjely
domů zdravé, jen já jsem si přivezla zárodky klíšťové
encefalitidy. Za pár neděl jsem věděla, co jsou ukrutné
bolesti hlavy, svalů a tuhnutí šíje. Výsledkem lumbální
punkce byla již zmiňovaná klíšťová encefalitida. Po
„úspěšném“ absolvování léčby jsem opět naskočila
do rozjetého rychlíku s názvem lékařská fakulta.

Rok poté jsem byla na letní aktivitě budovat olympijský
komplex v Moskvě. Pořádné práce daly zabrat. Pomalu
jsem začínala zakopávat, na ulici na mě pokřikovali: “Ta
je zřízená, co?“. Ve tmě jsem se pohybovala podél stěn
a nábytku. Tak to pokračovalo několik let a postupně
jsem přecházela od jedné berle až k dnešnímu
elektrickému vozíku s problémy udržet cigáro! A tak
jsem přestala kouřit. A taky studovat. Měla jsem za sebou 5 let studia…
V Domově sv. Josefa pobývám ráda. Dají mě tu „dokupy“ a já pak mohu zase sama dál fungovat, než mi
dojdou baterky“. Žiju totiž sama v rodinném domku.
Starala se o mě maminka, která bohužel loni zemřela.
Když chci být „mezi lidmi“, pustím si televizi. Nemusím ji
ani sledovat, hlavně, že mi někdo dělá společnost. Mám
dost přátel, kteří mě navštěvují, pořádám i srazy s bývalými studenty gymnázia. Zdravý člověk si nedokáže
představit, co financí, psychických a fyzických sil stojí
jeden den života.

Cena Ď Královéhradeckého kraje

Tu jeho zpocenou košili, když svůj náklad nese 5 km (ze
Krajské kolo Ceny Ď proběhlo 7. května ve Studijní Dvora Králové z autobusového nádraží) byste museli
a vědecké knihovně v Hradci Králové. Domov sv. Josefa vidět...s jeho dovětkem: “Omlouvám se, je tam málo
nominoval pana Rudolfa Srbu za
rumu, bylo před důchodem”...to je lásjeho mimořádnou obětavost
ka k bližnímu v praxi.
a dobrotu. Že to bylo setkání
Více o této mimořádné akci najdete na:
milé a „vonělo člověčinou“ newww.cena-d.cz
třeba zdůrazňovat. Manželé
Pan Srba je jeden z mnoha dárců, bez
Langerovi, kteří Cenu Ď organikterých by Domov nebyl domovem.
zují již 13 let, mají na ocenění
často nenápadných a skromNáš seznam dárců – to je mozaika
ných lidí talent a noblesu. Na
dobrodinců, často i anonymních a netéto „soutěži“ je pěkné to, že
nápadných, kterým se nedá ani poděnení vítězů ani poražených.
kovat. Neexistuje porovnávací znaJeden účastník si sice odnese
ménko mezi dárci velkými a malými.
křišťálovou cenu, postupuje do
Někdo dává ze svého nadbytku, jiný ze
kategorie „Grand prix Ď“, ale
svého nedostatku. Například jedna
všichni nominovaní jsou pak
čtenářka bulletinu posílá s pravidelpozváni na prkna Národního
ností obálku s bankovkou, nebojí se, že
divadla. Letošní celostátní fináse bankovka „ztratí“, přidá lísteček
le se uskuteční v Praze dne 20.
s omluvou, že víc nemůže. Možná žije
června. Smyslem akce není jen předávat ceny. Všem je sama a naše poděkování s obrázkem je to, co ji potěší.
zde důstojně poděkováno a program má neuvěřitelnou Kdo ví… Všech darů si velmi vážíme, stejně tak jako
atmosféru, kterou vytvářejí všichni přítomní a řada duchovní podpory v podobě modliteb!
osobností ČR, které
ceny předávají.
Neboť podle Richarda Langera: „Vyhrávají všichni – každý
se snaží pomáhat
tam, kam ve svém
okolí dosáhne“.
Cenu za kraj Královéhradecký si odnesla
ing. Viktorie Melicharová za mimořádné zásluhy v Oblastní
charitě Hradec Králové. Pan Srba pomáhá
Domovu sv. Josefa
opravdu nezištně. Po
všech životních periZleva: nominovaný Rudolf Srba, Mgr. Dominik Melichar, vedoucí DSJ. Nominovaní
petiích, které nebyly za Hospic Mgr. Věra Adámková a manželé Zákravští. Za nimi Jitka Holcová z DSJ a Mgr.
zrovna veselé, mu na Eva Svobodová – ředitelka Studijní a vědecké knihovny v HK, dále nominující za Hospic
„živobytí“ moc nezEva Wageknechtová, a pořadatelé Ceny Ď Jitka a Richard Langerovi.
bývá.
Přesto všechno podporuje Domov sv. Josefa i Hospic
Podpořit Domov sv. Josefa
Anežky České přesně podle vdovy ze známého
můžete odesláním SMS:
Evangelia. Navíc, když má Domov sv. Josefa mimořádnou slavnost (dílničky, Svatoanenské slavnosti), při- jednorázově ve tvaru:
DMS DOMOVJOSEF na číslo 87777
jede pan Ruda obtěžkán taškami, v kterých má doma roční
podpora ve tvaru:
vlastnoručně upečené, podotýkám VÝBORNÉ, samá DMS ROK DOMOVJOSEF na číslo 87777
DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč.
mandle a máslo, vánočky, makovec, sekanou apod.
www.darcovskasms.cz Cena jedné
Při roční podpoře Vám bude automaticky
Děkujeme Vám!
odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME JMÉNEM DOMOVA SV. JOSEFA NA

12. SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI
aneb SLAVNOSTI BEZ BARIÉR
areál Domova sv. Josefa v Žirči

v sobotu 20. 7. 2013
Kdy?

Co?

Kde?

13:00 Poutní děkovná bohoslužba
s barokním doprovodem Consortio Melcelii,
slouží biskup Mons. Josef Kajnek

14:30 Slavnostní zahájení

kostel sv. Anny
nádvoří

15:00 Honza Brož & Devítka – folková jihočeská kapela park
15:30 Jarka Holasová – loutková pohádka
16:00 Prague Cello Quartet – netradiční, zábavné
podání profesionálních muzikantů

16:30 Angeles Dance Group – taneční skupina
ze Dvora Králové nad Labem

nádvoří
kostel sv. Anny
nádvoří

17:00 Ready Kirken – známá pop-rocková kapela

park

18:00 Prof. Václav Uhlíř – varhany a zvonkohra

kostel sv. Anny

19:00 Průměr 60 – populární žánr zejména 60. a 70. let

park

Po celé odpoledne jarmark lidových řemesel a chráněných dílen, kafírna, cukrárna
a bohaté občerstvení, ochutnávka českých vín
Den otevřených dveří v Domově sv. Josefa – prohlídky v 14.30, 15.30 hod.
Prohlídka Bylinkové zahrady
Doprovodný program pro děti: jízda na ponících, skákací hrad, MC Žirafa,
malování na obličej, historický šerm Slezská Korouhev z Jeseníku
Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti do 14 let, studenti a důchodci 40,- Kč,
zdravotně postižení zdarma
Akci podpoří Město Dvůr Králové a Královéhradecký kraj.
Výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy a bude věnován na dovybavení rehabilitace.

Na provoz a rozvoj Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB: 78-8832560277/0100 v. s. 7176
Vážení čtenáři,
Domov sv. Josefa
Žireč 1
544 04 Dvůr Králové nad Labem

@

pokud chcete zasílat Bulletin elektronicky, rádi Vám vyhovíme.
Stačí zaslat Vaši mailovou adresu.

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

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
www.ochck.cz. Zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové
Domov sv. Josefa

Skleník v zahradě Josefa Kamela

Pohled na kostel sv. Anny z parku

