
Setkání s koledníky v Domově

Nejde o to, jestli nosíš sutanu nebo ne, nýbrž o to, jestli si vyhrneš rukávy,
abys pracoval pro druhé.                              Jorge Mario Bergoglio – papež František 

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

INFORMAČNÍ BULLETIN
Domova sv. Josefa

DSJ pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní DSJ pečuje o lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní 

Peníze z Tříkrálové sbírky 
přispěly na výtah vozíčkářům
Letošní, v celostátním měřítku už čtrnáctá 

sbírka Tříkrálová předčila svými výsledky všechna 
očekávání.  

Dárci v celé republice přispěli částkou přes 
80 miliónů korun a pomohou tak zejména lidem 
v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům.  
Část výtěžku je určena na humanitární pomoc 
a rozvojovou spolupráci v zahraničí. 

Do ulic v naší Královéhradecké diecézi bylo 
vysláno o 425 skupinek tří králů více a v jejich 
pokladničkách byl spočítán obnos ve výši 12,2 mil. 
Kč, což je o téměř 1,4 mil. Kč více než loni. 

Oblastní charita Červený Kostelec bude pro své 
projekty rozdělovat 708 269,- Kč. Peníze pro 
Domov sv. Josefa přinesli koledníci z Jaroměře 
a okolí a celková suma byla 190 718 Kč a 50 Euro, 
také o cca 65 tis. vyšší než v minulém roce. 

Z této částky bude 65% použito stejně jako loni 
na nový venkovní výtah pro klienty na sociálním 
oddělení. 

Vážení příznivci Domova sv. Josefa,
jsem rád, že Vám mohu představit jarní bulletin a zároveň 

stručně informovat o novinkách a současném dění v Domově 
sv. Josefa. Uvnitř tohoto čísla najdete přehled o nových 
možnostech podpory našeho zařízení, více přiblížíme letošní 
nominace na cenu Ď, ohlédneme se za Tříkrálovou sbírkou 
a také vás pozveme na již tradiční Noc kostelů i další pláno-
vané akce.

Velký dík patří všem, kdo v minulém roce podpořili záměry 
na zvyšování kvality poskytovaných služeb v Domově sv. Jose-
fa. Dovybavili jsme rehabilitační provoz a zahájili přípravu na 
vybudování nového venkovního výtahu. Vzhledem k tomu, 
že ani běžný roční provoz našeho zařízení nelze zcela pokrýt ze 
zdrojů dotací a zdravotních pojišťoven, dovolujeme si vás 
i nyní požádat o podporu. Budeme vděčni za jakýkoliv příspě-
vek dle vašich možností. Na dalších stranách se dozvíte, že pro 
účel pravidelné podpory jsme založili službu SIPO, kde si 
finanční obnos na podporu Domova sv. Josefa můžete přidat
k vašim běžným měsíčním úhradám stejně jako za energie, 
tisk apod. Stanete se tak součástí týmu příznivců zdravotně-
sociálního zařízení, kteří svým příspěvkem pravidelně pomá-
hají lidem nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou.

Na závěr ze srdce děkuji všem, kdo se zájmem sledujete 
rozvoj Domova sv. Josefa i za neustálou duchovní podporu, 
velmi si toho vážíme. Přeji vám požehnané Velikonoční svátky 
a radostné jarní dny.

Vedoucí Domova sv. Josefa

BŘEZEN
Na naší studně ráno hvízdal kos.
Jde jaro, jde jaro.
A když jsem okno na sad otvíral,
šeptaly pukající pupeny:
Jde jaro, jde jaro. 

Bez chvěje se a hrušně čekají.
Jde jaro, jde jaro.
Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas
a nových kovů napil se tvůj smích.
Jde jaro, jde jaro. 

Bože můj,
obnoviteli, obroditeli,
na srdce ve sněhu pamatuj. 

Karel Toman
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Vedoucí Domova sv. Josefa
Mgr. Dominik Melichar



Formy finanční podpory a výše poplatků

Název Poplatek pro dárce
Kolik dostane DSJ 

z Vašeho daru

Trvalý příkaz

SIPO

DMS

Složenka na České poště

Osobně

Jednorázový bankovní příkaz

Platební tlačítka

Dle tarifu příslušné banky

Dle tarifu příslušné banky
(až 40,- Kč)

Dle tarifu příslušné banky
(zdarma či poplatek  4,- Kč)

0,- Kč *

0,- Kč

0,- Kč

26,- Kč

* pokud již SIPO využíváte, neplatíte za zaslání daru již žádné další poplatky

100%

100%

100%

100%

100% - 3,10 Kč

95%

98%

Neplaťte zbytečně bankám nebo České poště víc než musíte.
Naše zařízení dokáže peníze lépe využít ve prospěch hendikepovaných osob.

Každá zaslaná koruna, stejně tak i duchovní pomoc v podobě modliteb nám pomůže.
Moc děkujeme!

Filozofií Domova je poskytovat 
kvalitní zdravotnickou, ošetřo-
vatelskou a rehabilitační péči na 
velmi vysoké úrovni a to za tako-
vých podmínek, aby byla dostup-
ná téměř všem.

I přesto, že si klienti na svůj 
pobyt přispívají a dostáváme 
platby od zdravotních pojišťoven, 
jsme nuceni každoročně opako-
vaně žádat o příspěvky na provoz 
Domova státní i krajské orgány. 
Výsledek je ale nejistý. I tak nám 
na provoz stále chybí přibližně 
16 % finančních zdrojů. Bez této 
částky bychom nemohli garan-
tovat udržení kvalitní péče dos-
tupné všem. Chybějící částku 
získáváme od vás, našich dárců, větších i menších. Zde 
uvádíme přehled několika možností, jak můžete naše 
klienty podpořit.
Pravidelná podpora – zajistí nám jistější přísun finan-
čních prostředků.

•  Trvalý bankovní příkaz 
Trvalý příkaz je možné zřídit přímo v bance k vašemu 
účtu nebo prostřednictvím elektronického bankov-
nictví.

•  SIPO
Tato služba je nejvýhodnější pro ty, kteří již službu SIPO 
využívají. V tomto případě stačí vyplnit na našich 
stránkách www.domovsvatehojosefa.cz formulář nebo 
zaslat poštou či e-mailem (ne telefonicky) vaši adresu, 
kontaktní telefon a především vaše spojovací číslo 
(najdete jej na výpisu SIPO vpravo v rohu téměř nahoře) 
a částku, kterou chcete pravidelně odesílat na účet 
Domova sv. Josefa. Vše ostatní již zařídíme my. 

•  Roční dárcovská SMS 
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru: DMS ROK 
DOMOVJOSEF 87777  na číslo  Cena 1 DMS činí 30 Kč. 
Domov obdrží 28,50 Kč z každé DMS, za 1 rok je to pro 
Domov částka 342,- Kč.

Jednorázová podpora
•  Složenka
Další možností, jak podpořit Domov, je zaslat peníze 
prostřednictvím přiložené poštovní poukázky typu C, 
nebo si vyzvednout složenku novou a údaje opsat. 
Prosím vyplňujte vaši adresu čitelně pro přesnou 
identifikaci vaší platby.

Možnosti podpory klientů Domova sv. Josefa v Žirči

Čtvero ročních období s ArnikouČtvero ročních období s Arnikou

•  Bankovní příkaz
Je také možné zaslat finanční příspěvek jednorázovým 
bankovním příkazem. A to buď vyplněním příkazu 
k úhradě na pobočce banky, nebo pomocí internetového 
bankovnictví. Pokud využíváte služeb internetového 
bankovnictví, nově jsme pro vás zprovoznili platební 
tlačítka na stránkách www.domovsvatehojosefa.cz 
V tomto případě není nutné již přepisovat číslo našeho 
účtu.

•  Dárcovská SMS
Prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru: 
DMS DOMOVJOSEF  87777 na číslo   Cena jedné SMS je 
30 Kč, naše organizace obdrží 28,50 Kč.

•  Osobně přímo v Domově sv. Josefa
Také je možné složit finanční dar v hotovosti přímo do 
pokladny Domova sv. Josefa. Toto je možné v pracovních 
dnech v době 8 – 15 hodin.



Ocenění dobroty a lásky – Cena Ď  
O co jde? Nominace na cenu Ď 2014 mohou přihlásit 
charitativní i příspěvkové organizace, zájmové spolky, 
sdružení apod. - nominovaný mohl darovat potřebným 
peníze nebo třeba svůj um a čas. Není důležitá výše 
peněz, ale význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl 
podpořen.

Cena Ď mívá výjimečnou atmosféru. Zaplněné hlediš-
tě Národního divadla zpravidla intenzivně souzní. To je 
dáno tím, že se v jednu chvíli na jedno místo sjedou
z celé republiky pořadatelé hodnotných kulturních 
a charitativních projektů a ti, kteří je podporují – 
mecenáši a dobrodinci. Do poslední chvíle nikdo neví, 
kdo bude oceněn – celostátní Kolegium hlasuje těsně 
před ceremonií. Ač je program založen na obyčejném 
slově „děkuji“, mívá noblesu, ohromný úspěch a jeví se 
být v tomto smyslu velice atraktivní.

Domov sv. Josefa má také svá „želízka v ohni“. Poslal 
nominace hned dvě. 

Magda Sedláčková je mladá subtilní žena. Žije s rodiči 
v Hořovicích. Už v 9 letech jí byla vyřčena diagnóza: 
roztroušená skleróza mozkomíšní. Přesto, že se pohybuje 
na vozíku, je statečná. Nestěžuje si a nezatrpkla. Její chuť 
dělat něco pro druhé a pomáhat je obdivuhodná. 
O existenci Domova sv. Josefa, jediného zařízení v ČR pro 
lidi nemocné touto nemocí, se poprvé dozvěděla na 
internetových stránkách. Následovaly dvě 
osobní návštěvy a bylo jasné, kam svou 
pomoc bude směřovat. O těžké nemoci ví 
své…

Před pár lety si „vysnila“ kalendář s pac-
ienty RS pro pacienty s RS. Podařilo se jí to na 
letošní rok 2014 a myslím, že se dost povedl. 
Výtěžek z prodeje byl určen právě na Domov 
sv. Josefa v Žirči na nejnutnější výdaje spoje-
né s provozem, na které se špatně žádá 

v grantech nebo u firem.  Často se jí lidé ptají, proč právě 
tento Domov. “Neptejte se mě, ale zajeďte se tam 
podívat!“ říká Magda. Ve spolupráci s rodinnými přísluš-
níky se zasloužila i o benefici v Kolíně a ve spolupráci 
chce ještě pokračovat. Doma pracuje i na počítači 
a  pomáhá Domovu sv. Josefa s propagací. 

Arnika je nejen léčivá bylinka, ale i spolek. O obojím 
je řeč v souvislosti s nemocnými roztroušenou sklerózou 
v Domově sv. Josefa. Spolek sdružuje dobré duše od 
studentů po většinou dámy v důchodovém věku, které 
za pocit udělat život snadnější a hezčí hendikepovaným 
lidem, věnují svůj čas prakticky kdykoli a tím i léčí. Díky 
jim se může Domov sv. Josefa chlubit bohatou nabídkou 
volnočasových aktivit, které klienti nachází každý měsíc 
v kulturním menu. Mnohdy je to jeden z podstatných 
důvodů, proč se do Domova každý rok vrací. Představte 
si vozíčkáře uvězněného v bytě bez výtahu. Jaké má asi 
možnosti dostat se ven a za kulturou? V Domově 
sv. Josefa mohou pak jet do kina, divadla, na koncert, na 
zámek či do přírody, do ZOO nebo dokonce na Sněžku či 
k prameni Labe.  Anebo na nákupy – banální věc pro 
zdravého, událost pro vozíčkáře.  Prostě jim vrací pocit 
na chvíli žít jako zdravý. Nezastupitelná role dobro-
volníka je i v tvořivé dílně, kdy si klient s jeho pomocí 
vyrobí třeba košíček a doveze ho jako dárek svým 
blízkým domů. A to nemluvím o tradičních pásmech 
Vítání čtvera ročních období – kdy se společenská 
místnost promění v kulinářskou přehlídku „vzorků“ 
včetně zdobených perníčků s připraveným programem. 
Na otázku pro předsedkyni Arniky, paní Janu Štěpá-
novou „Co je pro tebe největší odměnou?“ odpověděla: 
„ Je to radost! Když se po několika společně strávených 
hodinách s klienty loučíme, oni se usmívají a jsou spoko-
jeni, nebo když provázím klientku na nákupech a ona mi 
se slzami v očích řekne, že 20 let nebyla sama nikde 
nakupovat a teď se nemůže „nabažit“ možnosti sama si 
vybrat na sebe, co se jí zlíbí. To mě vždycky dokáže 
„nabít“. Z toho mám velkou radost.“

Arnika se věnuje Domovu sv. Josefa už více než 11 let 
a jejich nezištná pomoc a obětavost nezná mezí. Bez ní 
by bylo v Domově smutno. S ní je přímo veselo!            
            

Na výletě ve Dvoře Králové n. L.Na výletě ve Dvoře Králové n. L.

Děkujeme Vám!
www.darcovskasms.cz

Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 28,50  Kč.
Při roční podpoře Vám bude automaticky

odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

jednorázově ve tvaru:
DMS DOMOVJOSEF na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:
DMS ROK DOMOVJOSEF na číslo 87777

Podpořit Domov sv. Josefa
můžete odesláním SMS:

 jh



@

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 610 300

e-mail: sekretariat@hospic.cz  www.ochck.cz  Zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové

Vážení čtenáři,
pokud chcete zasílat bulletin elektronicky,
rádi Vám vyhovíme

Domov sv. Josefa
Žireč 1
544 04 Dvůr Králové nad Labem

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

17:50  – 18:00  Hlas zvonů
18:00  – 18:45  Šestnáctitisícový výšlap
                   o své pouti vypráví cestovatel Petr Hirsch
19:00  – 19:30  Zvonkohra, varhany 
                   hraje varhaník Prof. Tomáš Mervart 
20:00  – 20:30  Historické slovo o kostele
                   výklad v podání Magdaleny Novákové
21:00  – 21:30  Světlo tvé ve mně svítí
                   rytmická skupina z Červeného Kostelce 
22:00  – 22:30  Závěrečná meditace při svíčkách

P. Elias Vella v Žirči u Dvora Králové
Seminář P. Eliase Velly, známého exorcisty z Malty, se uskuteč-
ní ve dnech 18. - 19. srpna 2014 v kostele sv. Anny v areálu 
Domova. Tématem semináře bude: Ježíš – 
Lékař duše a těla (o vnitřním uzdravení 
a proměně utrpení).

Účastnický poplatek činí 200 Kč (stu-
denti, důchodci, ZTP 100 Kč). O účasti na 
semináři rozhoduje pořadí došlých při-
hlášek. Datem přihlášení se rozumí datum 
zaplacení účastnického poplatku. P. Elias 
Vella bude mluvit v angličtině, překladem 
do českého jazyka poslouží  zkušení překladatelé.

Více o připravovaných exerciciích a elektronickou přihlášku 
naleznete na www.ochck.cz

Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si o zaslání 
informací a o vytištěnou přihlášku požádat telefonicky Jitku 
Holcovou na tel.: 491 610 603.

Během večera bude možná prohlídka věže, na kůru prohlídka 
varhan a unikátní zvonkohry, u vchodu kostela bude pro každé-
ho připravena kartička se slovem zakladatele Schönstattu 
P. Kentenicha, připravena bude i ochutnávka mešního vína, 
ve sklepním prostoru bývalého pivovaru bude možnost pro-
hlídky expozice z historie a současnosti Domova sv. Josefa 
a obce.  

Již potřetí si vás dovolujeme pozvat při příležitosti Noci kostelů do našeho barokního kostela sv. Anny, který 
je součástí bývalé jezuitské rezidence, současného Domova sv. Josefa.

Noc kostelů potřetí i u nás – pátek 23. května

P. Elias VellaP. Elias Vella

Na provoz a rozvoj Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB: 78-8832560277/0100 v. s. 7185

Tradiční 13. Svatoanenské zahradní 
slavnosti se konají 19. července

v 10 hodin! Více se dočtete 
v příštím čísle bulletinu, nebo na: 

www.domovsvatehojosefa.cz


