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„Buď ty sám tou změnou, kterou si přeješ pro tento svět“
Mahátma Gándhí

Vážení přátelé Hospice Anežky České,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit prostřednictvím letos prvního Informačního bulletinu. Tento rok
je pro naše zařízení zvláštní, kromě jiného také tím, že prožíváme již 20. rok péče v Hospici
Anežky České o nevyléčitelně nemocné v závěrečném stádiu nemoci. Mnozí z Vás si ještě dobře
pamatují naše začátky, kdy jsme konkrétně začali řešit palčivý problém absence náležité komplexní
péče navazující nejen na biologické, ale i psychologické, sociální a spirituální potřeby těžce nemocného, které často stávaly na okraji zájmu. Dnes už je jasné, že lze poskytovat těmto nemocným
kvalitní všestrannou péči při zachování lidské důstojnosti. Potvrzují to 20leté zkušenosti v našem
hospici – prvním modelovém zařízení, ale také ze zkušenosti v dalších 16 hospicích, které postupně
za naší podpory vznikaly. Je důležité si připomínat, jaké jsou „Stopy za námi“, tedy námi, kteří
přímo o nemocné pečujeme, ale i Vámi, kteří tuto péči obětavě a dlouhodobě podporujete. Proto
připravujeme stejnojmenné vzpomínkové setkání k 20. výročí založení Hospice Anežky České,
o kterém Vás budeme včas informovat. Dovoluji si vyjádřit upřímné poděkování za Vaši pomoc, ať
už materiální, finanční či duchovní. Právě díky Vám se mohla péče rozvinout do současné podoby.
Přinášíme Vám zprávy o některých událostech u nás v prvním pololetí roku a máme pro Vás i pozvání na benefiční akce. Budeme rádi, když se alespoň některých zúčastníte. Informační bulletin je
tentokrát zaměřen na péči o doprovázející blízké osoby. Věřím, že zde najdete i Vy něco, co Vás
povzbudí a potěší. Přeji Vám všem hodně radosti ze společného díla a prosím o zachování Vaši přízně pro nadcházející období. Není doposud jasné kdy a v jaké výši obdržíme krajské dotace. Budeme
tedy velmi rádi, když podle Vašich možností opět podpoříte provoz a rozvoj hospicové péče. S přáním všeho dobrého a se srdečnými díky.
.

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

Truchlení
„Musíme nacházet způsoby, jak vidět
v truchlení cosi podstatného, ne pouze patologickou záležitost. Musíme
nacházet cesty, jak se znovu učit
společně truchlit. K tomu patří v první
řadě to, že překonáme svůj velký
strach ze smutku, že se mu přestaneme tak bránit. Tak se můžeme zase
podívat realitě do očí, abychom zakusili, že jsme smrtelní, že náš život se
vyznačuje mnoha rozlukami, které
jsou s ním bytostně spjaty, i když je to
bolestné. Náleží k tomu také poznání,
že jsme vůbec nesmírně křehcí, že náš
dobrý pocit je závislý na nekonečně
mnoho faktorech, které neovlivníme,
ale že jsme zároveň schopni smutek
vydržet, že jsme s to prožívat mezní
situace a sílit jimi. Musíme také najít
nové způsoby společného truchlení.“
Verana Kastová

Nezapomenutelné chvíle
V našem hospici se jako ošetřovatel denně setkávám s příbuznými a blízkými, kteří
doprovázejí své nemocné. Jsou s nimi v posledních chvílích života a to je velký dar pro
nemocného i pro ně samotné. Současně však je vidina blízkosti smrti pro obě strany
velmi psychicky a emociálně náročná. Stále se přesvědčuji, že nejen nemocní, ale též
doprovázející potřebují s někým promluvit, poradit se a slyšet povzbudivé slovo. Velmi
rád si s nimi povídám, když o to projeví zájem. Mluvíme o strachu z odchodu blízkého
člověka, o vztazích v rodině, jak spolu někteří příbuzní nemluví, nebo jak jim děti pomáhají apod. Je toho hodně, o čem je možné mluvit. Ujistit příbuzné, jak je jejich
pokračování na str. 2

Prostřednictví DMS zpráv obdržel
Hospic za devět let již 816 857 Kč
Možnost podporovat Hospic Anežky České prostřednictvím
dárcovských DMS zpráv funguje již devět let – od 5. 5. 2006. Jedná
se o nejjednodušší způsob darování za cenu minimálních poplatků
– od roku 2013 platí, že dárce odesílá 30 Kč a organizace obdrží
28,50 Kč, manipulační poplatek je tedy 1,50 Kč. Výše darů může
být únosná pro mnoho dárců a přesto je to metoda velmi účinná.
Posuďte sami: Za devět let, kdy se naši dárci podílí na péči
o nemocné v našem zařízení prostřednictvím DMS, obdržel Hospic celkem 22 943 DMS v celkové hodnotě 816 857 Kč, které
pomohly uhradit většinou náklady na zdravotnický materiál.

A víme o některých z vás, kteří po celý tento čas tímto způsobem
pomáháte, ale zůstáváte jaksi v anonymitě. Vám patří zvláštní poděkování! Za rok 2014 přijal Hospic 3 264 dárcovských DMS v hodnotě
93 024 Kč, které byly použity na pořízení podložek pro pacienty, pomůcek pro inkontinentní pacienty, ochranných krémů a čistící pěny. Koncem roku 2014 byla možnost posílat DMS přerušena vlivem vyúčtování
veřejné sbírky. Od 9. 2. 2015 je již opět plně v provozu a tentokrát
dobrá zpráva – na dobu neurčitou. V prvním pololetí 2015 obdržel
Hospic ve srovnání s předchozím rokem zatím DMS zpráv poskrovnu –
855 zpráv DMS v celkové hodnotě 24 367, 50 Kč použitých na pokrytí
nákladů na léky a zdravotnický materiál. Těšíme se, že pokud budete
mít zájem a možnost, tak naše nemocné prostřednictvím DMS zpráv
opět podpoříte. Velmi Vám všem děkujeme!

pokračování ze str. 1
přítomnost u lůžka nemocného důležitá a nezastupitelná, je pro
mne prioritou. Často se lidé mylně domnívají, že je nemocný už
stejně nevnímá. Tehdy vysvětluji, že nemocný slyší a pozná jejich
hlas, že mu ještě mohou říci tolik věcí. Poprosit třeba o odpuštění,
poděkovat za společný život, uzdravit vztahy. Mohou nemocného
posílit, ať nemá strach jít za těmi, kteří ho čekají na druhé straně,
mohou ho ujistit, že to tady po jeho odchodu zvládnou a že stejně
bude žít s nimi dál v krásných vzpomínkách na pěkné společné
prožitky. Často mluvím s rodinou také o duchovních věcech, záleží
pak na lidech, zda jsou ochotni či schopni na toto téma mluvit.
Nikdy nikoho do rozhovoru nenutím, natož do rozhovoru o Bohu,
to je pro někoho citlivé téma. Duchovní stránka – otázky po smyslu
života, jeho naplnění, odkud jdu a kam se ubírám – patří k hospici
a k doprovázení nemocných. Mnohdy až nyní mají lidé čas o tom
přemýšlet a poznávají, jak jsou tyto otázky pro ně důležité a potom
se dějí zázraky... Prožívám u lůžka nemocného nezapomenutelné
chvíle, souznění duší a navázání přátelství a jsem rád, že jsem součástí hospicového týmu, protože moje práce má smysl.
Rudolf Janák

Můžeme pomoci truchlícím?
V mnoha předchozích článcích Informačního bulletinu jsme se
zabývali podrobně péčí o těžce nemocné, co vše musí zahrnovat,
aby uspokojila potřeby nemocného. Hospic ale pomáhá nejen
nemocným, ale také jejich příbuzným a blízkým, kteří se často velmi
těžce vyrovnávají s nevyléčitelným onemocněním blízkého člověka,
případně pak s jeho ztrátou. Pokud je vztah velmi blízký nebo jediný,
pak by se dalo říci, že blízký člověk někdy prožívá takové období
mnohem obtížněji než sám nemocný. Toto poslání pomoci blízkým,
které jsme v hospici přijali za své, pro mne osobně vyplývá především z pověření ke službě samým Ježíšem Kristem a právě v tomto
vztahu mohu načerpávat novou sílu druhým sloužit.
Ošetřující personál se snaží pracovat s doprovázejícími nebo
pozůstalými individuálně a také při společných setkáních s ostatními
pozůstalými. V kontaktech používá odborné znalosti a dlouholeté
zkušenosti. Tématiku doprovázení truchlících velmi dobře zpracovala v knize Truchlení – fáze a šance psychického procesu švýcarská
lékařka – psychoanalytička s dlouhodobými zkušenostmi s depresivními pacienty Verana Kastová. Popisuje zde období životní ztráty
nejbližšího člověka jako období, které má hluboký vliv na psychické
zdraví člověka a paradoxně se těmto strádajícím lidem dostává
velmi málo pozornosti. Těmi, kdo provází truchlícího takovým
obdobím, nemusí být nezbytně psychologové či jiní lékaři. Úžasnou
službu může prokázat i laik, který by ovšem měl mít alespoň základní
znalosti o průběhu procesu, kterým truchlící prochází. Tím bychom
se chtěli postupně zabývat v některém z dalších čísel Informačního
bulletinu. Usilujeme také o získání finančních prostředků pro vzdělávání dobrovolníků, kteří by pak mohli pomáhat
doprovázejícím i truchlícím v hospici i doma v rodinách.
Už nyní však můžeme říci, že správně
prožitý zármutek může přinést nový
rozměr do našeho života. Pozitivním
zjištěním je, že hospic a umírání snad
našlo konečně své místo v chápání dnešní
společnosti. Už to není takové tabu,
o kterém by se nemělo mluvit, přemýšlet,
natož překročit práh hospice! Podobně
bychom měli nově porozumět i období

zármutku a truchlení. Často jsou mylně považovány projevy zármutku
a pláč za slabost, ani smuteční šaty se už většinou dnes nenosí. Ve
skutečnosti se však jedná o důležitý psychologický proces, kterým je
třeba dobře projít, aby člověk byl celostně zdráv. Nemusí se však
jednat jenom o smrt, je tolik bolestí, ztrát a loučení v našem životě, se
kterými se musíme potýkat a proto bychom jejich smyslu měli lépe
porozumět. Vzpomínám si na vlastní zkušenost velké ztráty a prvního
setkání se smrtí. Bylo mi tehdy 15 let, když mi zemřel dědeček. Asi
poprvé v životě jsem viděla tak zblízka smrt blízkého člověka. Také
jsem tehdy poprvé viděla plakat i svého tatínka, který říkal: „Tak teď
jsem opravdu dospělý, dokud jsem měl tátu, byl jsem kluk a nyní je
řada na mně.“ Prožívala jsem velkou bolest a strach, že i on i maminka
mě jednou opustí a současně jsem prožívala strach i ze své smrti. Na
štěstí jsem měla kolem sebe přátele, kteří přinesli do mého smutku
světlo a naději.
Dnes se ale často setkávám s tím, že lidé nevědí, co člověku ve
smutku mají říci, jak se mají chovat, a tak to vyřeší nejčastěji tím, že se
raději vyhnou. Přitom stačí tak málo – přijít, naslouchat, projevit
lásku a porozumění. Sám za lidmi takový člověk většinou nepřijde,
přestože by jejich blízkost tolik potřeboval. Odcizuje se svým přátelům
a může se uzavřít a zahořknout na celý svět. „Tak se může roztočit
bludný kruh izolace, úzkosti a odcizení světu, v níž se dá jen těžko
vytvářet nové porozumění… Čím více nějaká společnost vytěsňuje
smutek a smrt, tím méně je schopna projevovat v jednání spontánnost, tím více také vyžaduje, aby pozůstalý s truchlením co
nejrychleji přestal.“ říká Verana Kastová ve své knížce Truchlení.
Naučit se něčemu novému v této oblasti myslím stojí zato. Jednak
proto, že perly porozumění, které rozdáváme, se k nám vrátí, až budeme sami potřebovat a také proto, že společně jsme schopni smutek
lépe zpracovat, prožít a něco cenného z něj vytěžit.
Eva Wagenknechtová
.

Být na blízku
Čím déle pracuji v hospici, tím více si uvědomuji, jak je lidský život
snadno zranitelný a křehký. Člověk většinou takto nesmýšlí, pokud je
vše u něho i u jeho blízkých v pořádku. V hospici se však každodenně
setkáváme s lidmi, kde právě není všechno tak, jak by člověk chtěl.
Přichází pacienti nevyléčitelně nemocní, kdy už jim lékaři nedokáží
pomoci. Člověk se někdy právem ptá: „Proč zrovna já? Proč, když to
byl takový hodný člověk a celý život žil zdravě?“ To jsou nezodpovězené otázky, které trápí pacienty a jejich blízké. Trápí i nás, protože
na ně nedokážeme odpovědět.
Snažíme se být nemocným a jejich rodinám nablízku, být jim
oporou, udělat si na ně čas a vyslechnout je, nabídnout pomoc či radu,
jít vedle nich a tak jim usnadnit těžké období. Myslím, že slova
J. Bucaye naši snahu dokáží vyjádřit: „Nikdo nemůže ujít cestu za
druhého. Cesta je však záživnější, když
se prochází v něčí společnosti.“
V hospici ale není jenom to smutné.
Dochází u nás i ke krásným setkáním
pacientů s jejich blízkými, kteří dlouhá
léta nebyli v kontaktu, k odpuštění,
k usmíření se sebou samým, s blízkými
i s Bohem. Někteří pacienti nesou svou
nemoc velice statečně a naopak oni dodávají svému okolí sílu a nakonec i nám
pečujícím. Jsem ráda, že mohu být svědkem i toho pěkného, toho, co dokáže
obohatit a rozvíjet naše životy.
Bc. Zdeňka Kafková, sociální pracovnice

„Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem...pozvednout
truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha bez naděje…
Izaiáš 61, 1-3.

Čapka, jejichž apel má své místo i v dnešní společnosti. Z výtěžku
benefice zakoupil hospic 6 odlehčených invalidních vozíků. GenerálCena Ď
ním partnerem byla firma Saar Gummi z Červeného Kostelce, Zahrada
I v letošním roce jsme využili příležitosti poděkovat našim dobro- Trees s. r. o. Červený Kostelec a dále akci podpořila Galerie Gema
volníkům prostřednictvím ceny Ď. Dobrovolníci jsou důležitou sou- Praha a Církev evangelická husitská Červený Kostelec. Všem děkuječástí hospicového týmu, doplňují práci zaměstnanců a tím rozšiřují me!
hospicovou péči a služby. Aktivně a pravidelně dochází do hospice .
53 dobrovolníků a odpracovali za minulý rok 4 100 hodin! Mnoho Konference paliativní medicíny pro lékaře
desítek dalších nám pomáhá nárazově (administrativní práce, od- 14. května se uskutečnila pod záštitou České společnosti paliativní
klízení sněhu, koncertují, pomáhají při benefičních akcích apod.). medicíny ČLS JEP konference paliativní medicíny v Národním domě
V letošním roce hospic nominoval 3 zástupce z řad dobrovolníků: v Trutnově. Byla určena lékařům, kteří ve své praxi pracují s nevypaní Helenu Koliskovou – pomáhá v recepci, Marcelu Dopitovou – léčitelně nemocnými pacienty a chtějí si prohloubit své znalosti
práce u pacientů a Janu Berkovcovou – pomáhá v čajovně. Naše v oblasti paliativní péče. Oborníci na hospicovou péči hovořili k téměř
mecenáše letos při Ceně Ď reprezentovala herečka Simona Babčá- stovce lékařů o možnostech a dostupnosti paliativní péče na Trutková.
novsku a Náchodsku a mimo jiné představili výzvy pro budoucnost
Mgr. Ludmila Štěpánová paliativní a hospicové péče (aktuální společenské a epidemiologické

Vážíme si našich dárců a podporovatelů

.

CO JSME S VÁMI PROŽILI – BENEFICE
V prvním pololetí jsme uspořádali celkem 4 benefice, které byly pro
všechny pěkným kulturním zážitkem. Kromě toho získal Hospic
Anežky České 77 477 Kč!

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Pilotní program VZP pro mobilní paliativní péči

Od dubna 2015 je Mobilní hospic Anežky České společně dalšími
sedmi
poskytovateli mobilní paliativní péče součástí pilotního proTříkrálový koncert
gramu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který má nastavit model
houslisty Josefa Špačka
financování mobilních hospiců a případnou úhradu za péči ze zdravotPo svátku Tří králů do podkrkonošského městečka dorazili dva mladí
ního pojištění. Prostřednictvím projektu budou průběžně zpracovákrálové české muziky, houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav
vány podklady o finanční náročnosti péče o umírajícího člověka
Sekera. Červený Kostelec měl tu čest přivív domácím prostředí. Výsledky se budou porovnávat
tat hudebníky světového formátu.
s náklady péče v nemocnicích a jiných zdravotních zaříVystoupení bylo obdivuhodné a vezmezeních.
li se v úvahu, že oba hudebníci darovali
.
svůj čas, energii a um pro dobročinné účely
Komplexní paliativní péče o těžce nemocné
bez nároku na honorář, nezbývá než vyjáda umírající při Hospici Anežky České
řit upřímné poděkování.

.

.

Oskar a Růžová paní
Světový den nemocných dává možnost
více přemýšlet o potřebách nemocných,
ale také projevit vděčnost pečujícím.
Tentokrát jsme propagovali tento den
zcela výjimečným způsobem: tematicky
zaměřenou divadelní inscenací Oskar
a Růžová paní. Herci z Klicperova divadla –
Jan Sklenář a Martina Eliášová představili
děj jednoho lidského života od počátku až
do konce a diváci se mohli zamýšlet nad
tím, co dělat, když člověka náhle překvapí
velké trápení nebo těžká nemoc. Věříme,
že kulturní zážitek divadelní inscenace
nejen pobavil svým humorným podáním,
ale též povznesl k hledání těch, kteří světlo
a naději potřebují.
.

Kladské pomezí – krajina neznámá
Mgr. Jan Ježek, učitel Jiráskova gymnázia
v Náchodě, představil při živé besedě a s
obrazovou dokumentací nejzajímavější
místa Kladského pomezí a současně upozornil, že je dobré vědět, v jak mimořádné
části Evropy žijeme…
.

Umělci pomohli nemocným v Hospici Anežky České
V červnu pro nás uspořádala firma Zahrada Trees s. r. o. zastoupená
panem Pacákem benefiční koncert houslisty Bohuslava Matouška,
Jaroslava Tůmy (varhany), kteří hráli bez nároku na honorář. Mezi
jednotlivými skladbami, zněl z úst národního umělce Josefa Somra
přednes emotivně silných citací z díla Mistra Jana Husa a Karla

v Červeném Kostelci – první komplexní
a modelové řešení v České republice

Tento projekt zahájila Oblastní charita Červený Kostelec
dne 4. 10. 2013. Cílem projektu je užší propojení služeb
poskytovaných těžce nemocným v lůžkovém zařízení
Hospici Anežky České s ambulantní péčí a s terénními
službami poskytovanými Mobilním hospicem Anežky
České. Celkové náklady jsou 3.178.273 Kč a výše grantu
činí 2.860.445, 70 Kč.
Od zahájení projektu se realizovala řada aktivit. Bylo
nakoupeno vybavení jak do půjčovny zdravotnických
pomůcek (polohovací lůžka včetně matrací, oxygenátory,
dávkovače léků apod.), tak počítačové vybavení včetně
potřebného SW. Dále se uskutečnilo jak vzdělávání našich
pracovníků, tak se realizovalo školení pro pracovníky
ostatních zařízení (2 běhy kurzu Domácí hospicové péče)
včetně 2 konferencí paliativní medicíny. Vytištěny byly
také propagační materiály – letáky o službách hospice
a mobilního hospice, informační brožury a letáky o službách pro lékaře. Současně s realizací aktivit projektu
probíhalo poskytování paliativní péče těžce nemocným
a umírajícím jak v lůžkové formě, tak ambulantní a mobilní formě.
Projekt končí 1. 10. 2015 a na jeho závěr je plánována
konference.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
Divadelní hra Víkend s Bohem
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec 3. září 2015 od 19 hodin,
obsazení: Mario Kubec, Matouš Ruml, František Kubec a další.
Jedná se o veselou hru o věcech vážných.
Sám autor o něm říká: „Když už jsme na
této planetě a musíme čelit i těžkým
životním zkouškám, je potřeba najít sílu,
postavit se k nim čelem a znovu jít dál.
Naše životní peripetie brát s humorem
a nadhledem. A pokud jsme ochotní naslouchat, pomoc a odpověď na naše
otázky vždycky přijde. Neztrácejte nikdy
naději.“ Svojí účastí podpoříte pořízení
nového nábytku v Hospici.

Běh pro hospic 2015
Volnočasové centrum Háčko, Červený Kostelec 26. září 2015,
registrace od 8:30 do 9:30 hod., nejlépe však online předem.
Startovné online platba na webu 100 Kč, platba na místě 120 Kč,
děti do 15 let zdarma, důchodci a studenti 60 Kč. 100% výtěžku
benefice bude použito na nový nábytek do pokojů pacientů
v Hospici Anežky České. Běh je určen pro všechny věkové kategorie – muže, ženy, děti i veterány. Můžete se těšit na známé
osobnosti, běh zaštiťuje Jarmila Kratochvílová, držitelka světového rekordu v běhu na 800 m, několikanásobná mistryně světa
a olympionička a Ludmila Formanová, atletka, žákyně Jarmily
Kratochvílové, olympionička a dvojnásobná mistryně světa v běhu
na 800 m. Akci pro nás převážně organizuje firma DMP studio
Praha zastoupená panem Michalem Pokorákem, velmi děkujeme! Přijďte, čeká Vás příjemně strávený den a chutné občerstvení.
Podrobnější informace naleznete na www.behprohospic.cz

předávat do čtvrtka 24. září 2015 osobně nebo prostřednictvím pošty
na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, ulice Manželů Burdychových 245, PSČ 549 41 Červený Kostelec. Do poloviny srpna jsme
obdrželi zatím 516 výrobků, ale věříme, že se výstava opět vydaří a velmi se těšíme na Vaše výrobky, za které předem
děkujeme!
Projekt Šikovné ruce
pro hospic 2015 podpořil Královéhradecký kraj a Nadace umění
pro zdraví.
.

Výstava prací
Šikovné ruce pro hospic 2015
Srdečně Vás zveme na vernisáž 2. října 2015
od 17 hod. do obřadní síně v budově MÚ
Červený Kostelec. Výstava proběhne ve výstavní síni od 3. do 9. října 2015 vždy od 9 do
17 hod. V doprovodném programu se můžete
naučit různé výtvarné techniky. Při výstavě můžete nakoupit již
vánoční dárky a výstava pak bude ještě pokračovat ve střediscích
Oblastní charity Červený Kostelec. Loňský výtěžek soutěže pomohl
vybavit jedno patro budovy hospice komunikačním zařízením mezi
pacienty a ošetřujícím personálem! Letos poslouží při pořizování
nového nábytku do pokojů pacientů v Hospici Anežky České, který
slouží již 20 let a už je to na něm znát.

Divadelní vystoupení Jaroslava Duška Pátá dohoda
Divadlo J. K. Tyla 8. října 2015 od 19 hodin. Představení humorně
seznámí s největším darem, kterým se můžeme obdarovat: svoboda
být sám sebou. Jedná se o volné pokračování Čtyř dohod, které
změnily postoje milionů lidí po celém světě. Vstupenky si můžete
zakoupit od 14. září 2015 v informačním centru CASUR, s. r. o. Červený
Kostelec, tel.: 498 100 657, vstupné 350, 340 a 330 Kč Těšíme se na Vás!

Soutěž „Šikovné ruce pro hospic 2015
aneb lidé lidem” – 10. ročník!!
Co nejsrdečněji Vás zveme do jubilejní soutěže
o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kategorie
oděvy a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové
doplňky, dětské výrobky a ostatní. Odborná komise vybere z každé kategorie jednoho výherce
a miláčka poroty, pro které bude připravena hodnotná cena. Každý účastník soutěže obdrží slosovatelné registrační číslo a deset vylosovaných
účastníků obdrží zdarma vstupenku na divadelní
vystoupení Jaroslava Duška Pátá dohoda. Výrobky do soutěže prosíme posílejte opatřeny štítkem se jménem a kontaktem (adresou, e-mailem
a telefonem), abychom Vás mohli co nejdříve
informovat o výsledcích soutěže, případné výhře
a pozvat Vás na vernisáž. Balíček s označením
názvu soutěže „Šikovné ruce pro hospic“ můžete

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
www.ochck.cz, číslo účtu KB: 8282670227/0100 v. s. 5704

Kontaktní osoba:
Eva Wagenknechtová – Public Relations,
Oblastní charita Červený Kostelec,
tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

7. charitní ples,
Sokolovna Červený Kostelec
v sobotu 7. listopadu 2015 od 20 hod.
K poslechu a tanci bude hrát oblíbená kapela
Relax Band, můžete se těšit na chutné občerstvení, tradičně bohatou tombolu, příjemnou
atmosféru a pěkné předtančení brněnského
tanečního souboru Starlet. Výtěžek plesu bude použit na pořízení mandlu do Hospice
Anežky České.
.

PŘIPRAVUJEME
Koncem roku připravujeme vzpomínkové
setkání „Stopy za námi“ k 20. výroční založení
Hospice Anežky České.
Včas Vás budeme informovat.
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Podpořte Hospic Anežky České odesláním SMS:
jednorázově ve tvaru:
DMS HOSPICCK
na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:
DMS ROK HOSPICCK
na číslo 87777
Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 28,50 Kč.
Při roční podpoře Vám bude automaticky
odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

