
Domova sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec,
který jako jediný v republice pečuje o lidi nemocné
roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci. 

"Láska odpouští, co je neodpustitelné, jinak to není žádná láska." Chesterton 
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Darovaný klášter
slouží nemocným 15 let
Domov se neměří na metry ani neváží na kilogramy. 

Stejně jako není možné stanovit hranice letního vánku nebo 
spočítat vůni růže. Domov se rovná lásce a pozornosti, které 
v něm panují…
Historie Domova sv. Josefa sahá až do roku 1482, kdy majitel vsi 
Jan Kordule ze Sloupna začal stavět nad obloukem řeky Labe tvrz. 
V roce 1635 byl objekt darován Ferdinandem II. vídeňským jezui-
tům od sv. Anny. 
 V roce 1938 tu sestry Nejsvětější Svátosti založily Domov sv. Jose-
fa, který byl v r. 1960 převeden do vlastnictví státu a ten zde zřídil 
domov důchodců. V r. 1995 byl objekt vrácen řeholní instituci 
Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, která ho pak darovala 
Oblastní charitě v Červeném Kostelci. Proč právě jí a jak vznikla 
myšlenka na vybudování zatím stále jediného lůžkového zařízení 
pro nemocné roztroušenou sklerózou, vzpomíná ředitel, realizá-

tor myšlenky a budovatel Domova sv. Josefa, Ing. Mgr. Miroslav 
Wajsar. 

„Oblastní charita Červený Kostelec byla již tehdy největší charitou 
v rámci Královéhradecké diecéze. Myšlenku na vznik domova pro 
takto nemocné lidi iniciovalo mé setkání se 2 pacientkami s roz-
troušenou sklerózou v terminálním stádiu a zjištění, že v České 
republice zatím doposud žádné zařízení tohoto druhu neexistuje. 
Původně jsme měli vizi vybudovat ho v podkroví na Háčku v Červe-
ném Kostelci a do toho přišla nabídka Sester Nejsvětější Svátosti
z Českých Budějovic o darování objektu včetně zámeckého parku 
v Žirči.  Tuto nabídku jsme po dohodě s Diecézní charitou v Hradci 
Králové přijali“.

A jaký je Domov sv. Josefa dnes? Za svou patnáctiletou historii 
nabídl cca 3800 pobytů a prošel až neuvěřitelnou proměnou 
s historií. Posuďte sami.
 

Vstávají ze sna pastýři
Václav Renč

Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.

Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.

Svolává k chlévu ze všech stran
i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí…

Mgr. Dominik Melichar, vedoucí DSJ

pokračování na str. 2

Vážení příznivci Domova sv. Josefa,
srdečně Vás zdravím v závěru roku a jsem velice rád, že Vám mohu představit další bulletin a to 
právě v předvečer významného výročí Domova sv. Josefa. Ve středu 7. prosince uplyne pat-
náct let od zahájení provozu. V úvodní části připomínáme období, kdy naše zařízení započalo 
novou etapu. Věřím, že si mnozí naši čtenáři pamatují prosinec 2001, kdy se nový provoz 
zahajoval s celkovou kapacitou 14 lůžek. Dnes po patnácti letech je kapacita 88 lůžek 
a je dobré si připomenout, co vše se za tu dobu podařilo. Nebylo vše snadné a jednotlivá 
oddělení se otvírala postupně – celkem v devíti etapách. Pokud bychom měli připomenout 
etapy stavební, počítali bychom je spíše v desítkách. Oblastní charita barokní areál převzala po 
více než padesátiletém hospodaření státu ve velice neuspokojivém stavu. Žádnou budovu 
nebylo možné využívat, aniž by neproběhla generální rekonstrukce včetně kompletní obnovy 
interiérů i exteriérů. Ze současných dvanácti objektů areálu touto proměnou prošlo již deset 
z nich, dvě budovy a významné areálové plochy ještě celková rekonstrukce čeká.
Obnova areálu by však neměla smysl, kdyby nebyla realizována s jasným záměrem pomoci 
konkrétním lidem. Díky prvotní vizi ředitele Oblastní charity ing. Miroslava Wajsara, se tento 
areál stal jako první v ČR útočištěm pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Od 
roku 2001 prošlo Domovem sv. Josefa již více než 2000 nemocných, kteří využili specializova-
né péče. Jsou to osudy a příběhy našich pacientů, které dávají tomuto místu novou náplň 
a opravdový smysl. Jejich příklady života, jak dokáží plnohodnotně žít i s těžkou nemocí vedou 
mnohé z nás k tomu, abychom přehodnotili, jakou váhu dáváme svým „velkým“ problémům. 
Nepodařilo by se vykonat tolik dobrého pro naše nemocné, nebýt enormního nasazení 
spolupracovníků a to i přesto, že někteří z nich zde slouží již téměř 15 let.
Velký dík patří Vám, našim dárcům a podporovatelům. Bez Vaší patnáctileté soustavné 
účinné pomoci, by zmíněný rozvoj nebyl myslitelný ani reálný. Jak bylo výše uvedeno, mnohé 
se v Domově sv. Josefa již podařilo, ale mnohé máme ještě před sebou a o dokončení zbylých 

úkolů musíme i nadále usilovat. Jedná se mimo jiné o rozšíření rehabilitačních, ergoterapeutických a aktivizačních aktivit. Dovolujeme 
si Vás proto požádat o finanční pomoc, která pomůže zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a která bude účelně využita na provoz a roz-
voj Domova sv. Josefa. Vaše pomoc je pro nás v současné době velmi potřebná a každý i malý dar je pro nás velmi významný. Dovolte 
mi, popřát jménem všech spolupracovníků Domova sv. Josefa krásné a požehnané svátky naplněné radostí, pokojem a vzájemným 
obdarováním. 



Darovaný klášter slouží nemocným 15 let
vaných (prostor za Domovem)

restaurování unikátního barokního zvonového klavíru Johanna 
Michala Rödera

2011
dokončení 6 památkově chráněných objektů v areálu DSJ 

a slavnostní otevření za účasti velvyslance Norského království
vzniká sociální podnik Pro-charitu s. r. o., který sdružuje všechny 

chráněné dílny v Žirči
opravena bývalá Juta jako zázemí pro šicí dílnu

2013
otevření Bylinkové zahrady Josefa Kamela a dokončení restau-

rování oltáře sv. Stanislava Kostky sv. Rosalie v žirečském kostele 

2014
dokončení restaurování oltáře sv. Stanislava Kostky sv. Rosalie 

v žirečském kostele
otevřeny nové provozy sociálního podniku (prádelna, mandl, 

údržba) ve druhé části Juty

2015
slavnostní otevření nových objektů (Dům sv. Damiána, Dům sv. 

Kláry) – vzniká 44 nových lůžek s rehabilitačním zázemím pro 
nemocné roztroušenou sklerózou v barokních prostorách bývalé-
ho pivovaru a fary

 2016
dokončení rekonstrukce Charitního domu čp. 9 (2 lůžka pro ne-

mocné, zázemí pro duchovní péči v Domově)
 vydláždění příjezdové komunikace k Jutě
 stěhování čapího hnízda

2001
otevření 1. oddělení 14 ošetřovatelských lůžek

2002
otevření 2. oddělení 14 lůžek pro trvalý pobyt

2003
otevření poradny a půjčovny pomůcek
rehabilitační centrum zahajuje svou činnost

2004
otevření 3. oddělení 14 lůžek pro krátkodobý pobyt

2005
zkušební provoz ve 2 chráněných bytech
otevřena umělecko-tvořivá a počítačová chráněná dílna a bufet 

pro osoby se zdravotním postižením

2006
otevřeny chráněné dílny – kuchyně, prodejna a zahradnictví
dovybavení všech pokojů zvedacím zařízením Erilens

2007
úprava parčíku před Domovem a instalace slunečních hodin

2008
otevření relaxační zóny Labe vedle chráněných dílen
otevření Domu v Zahradě, zprovozněno ubytování v 7 pokojích 

v podkroví

2009
obnova místa relaxační zóny v památkově chráněné lokalitě 

jako prostor pro setkávání seniorů a dětí, zdravých i hendikepo-

Díky mnohaletému úsilí se daří postupně obnovo-
vat areál nemalé kulturní hodnoty. V historických 
prostorech se snoubí barokní architektura s moder-
ním vybavením. Navzdory dnešní uspěchané době 
poskytuje Domov sv. Josefa komplexní zdravotní 
a sociální služby lidem vážně nemocným roztrouše-
nou sklerózou bez ohledu na jejich společenský 
status, pohlaví či náboženské přesvědčení.
Na počest půlkulatého výročí jsme uspořádali v ná-
chodském divadle Dr. Josefa Čížka adventní kon-
cert skupiny Spirituál Kvintet. Krásná atmosféra, 
profesionální provede-ní a inteligentní humor, i tak 
lze tento koncert charakterizovat.Měli jsme mož-
nost s díky vzpomenout na všechny, kteří Domovu 
a jejich obyvatelům celých 15 let pomáhali a stále 
pomáhají. 

jh



Ptáte se, co je Charitní dům čp. 9?
Charitní dům čp. 9 v Žirči u Dvora Králové nad Labem.
    jedná se o letos zrekonstruovaný objekt v centru obce s pří-
mým napojením na zámecký park Domova sv. Josefa

v přízemí vzniknou dva byty chráněného bydlení pro pacienty s roztrou-
šenou sklerózou nebo jiným neurologickým postižením

v prvním patře se nachází dvoupokojový byt pro kněze, který bude mít 
na starosti duchovní péči o pacienty v Domově sv. Josefa a další pokoj pro 
návštěvy kněze, či řeholní sestry; dále jsou zde dva pokoje pro rodiny pacien-
tů nebo pro stážisty Domova sv. Josefa

v druhém patře se nachází 4 samostatné pokoje s vlastním příslušen-
stvím pro řádové sestry Kongregace nejsvětější svátosti, které slouží 
v Domově sv. Josefa. Součástí je i společenská místnost s kuchyní

Příběh Zdeny
S nemocí roztroušená skleróza se paní Zdena potýká léta, jak sama zavzpomínala: „Do mých 22 let bylo mé zdraví 
v pohodě. Naštěstí se mi podařilo do té doby stihnout vdát s vidinou normální spokojené rodiny, jako každý druhý. Ale pak 
to začalo naprosto nečekaně a zastihlo mě to nepřipravenou. V té době jsem také prožila samovolný potrat. Nemocnice 

a kapačky mě vrátily do normálu. 
Po roce mi lékaři dovolili nové těhotenství. Narodil se mi císařským řezem vymodlený chlapeček a byli jsme asi pět let spokojená 
rodina, kde jsem plně hrála úlohu matky a manželky. Ale pak nemoc zaútočila znovu. To už jsem používala styl chůze „opilec“, kdy 
jsem se chytala všeho, co jsem měla po ruce. 

Při častých nákupech mi začaly překážet berle a tak jsem se rozhodla. Nebudu se stydět a ule-
vím si posazením na invalidní vozík. Když mi bylo asi 35 let, dostala jsem nabídku léčby 
marihuanou pod lékařským dohledem. Duševně jsem se cítila skvěle, ale vliv na lepší chůzi 
léčba neměla.
V roce 2004 jsem se od příbuzného ze Dvora Králové dozvěděla o existenci Domova sv. 
Josefa. Na Domov nedám dopustit. Pokud mi finanční stránka dovolí, jezdím sem každoročně 
začátkem jara. Jezdím sem hlavně kvůli  rehabilitaci, ta mi dělá moc dobře. Cítím se zde lépe, 
než v lázních. Jsem si ve své nemoci rovna s ostatními návštěvníky a mám zde za ta léta své 
přátele, na které se také těším.“
Paní Zdena se netají tím, že má ráda upřímné lidi, hodně času tráví luštěním křížovek a nej-
větším koníčkem je sbírka svatebních fotografií a oznámení. Jak mi prozradila, její sbírka čítá 
okolo 900 exponátů. Zvlášť si sebou vozí album lidiček z Žirče a vzbudí s ním pokaždé 
rozruch. Domů se pak vrací o nějaký ten „úlovek“ bohatší. 
Na závěr mého rozhovoru dodala: „Život je pro mě krásný  přes všechny nesnáze. Lidičky, se 
stejným problémem – nevzdávejte to! Mám vás ráda!“  

 jh 



Domov sv. Josefa, Žireč 1, 544 04, Dvůr Králové nad Labem
fundraising a public relations, Domov sv. Josefa:

 Jitka Holcová, tel.: 491 610 603, e-mail: holcova@dsj-zirec.cz
Michaela Hospodková, tel.: 491 610 604, e-mail: hospodkova@dsj-zirec.cz

Ing. Jan Staněk, tel.: 491 610 606, e-mail: stanek@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, e-mail: sekretariat@hospic.cz  www.ochck.cz  Zřizovatel: Biskupství královéhradecké

Vážení čtenáři, pokud chcete zasílat bulletin elektronicky, rádi Vám vyhovíme. Stačí jen zaslat Vaši mailovou adresu. 

Na provoz a rozvoj Domova můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB: 78-8832560277/0100 v. s. 7226

www.
domovsvatehojosefa.

cz

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

Podpořte Domov sv. Josefa odesláním SMS:

jednorázově ve tvaru:

DMS DOMOVJOSEF

na číslo 87777

jednorázově ve tvaru:

DMS ROK DOMOVJOSEF

na číslo 87777

Víc než půl milionu pro naše klienty! 

Benefiční koncert pro Nadační fond Bělobrádek, 
který se prioritně věnuje pomoci lidem bojujícím 
s roztroušenou sklerózou, se uskutečnil v úterý 15. 11. 

ve Foru Karlín. Orchestr PKF – Prague Philharmonia vybral na 
podporu Nadačního fondu 950 tisíc Kč.  Šedesát procent výtěžku 
bude poskytnuto Domovu sv. Josefa v Žirči, který se stará 
o dlouhodobě nemocné pacienty s touto chorobou. Zbytek 
podpory bude použit na další projekty nadačního fondu v soula-
du s jeho statutem.
Pod vedením dirigenta Leoše Svárovského zazněla díla G. Rossi-
niho, A. Dvořáka a W. A. Mozarta. Jako speciální host vystoupila se 
dvěma písněmi klavíristka a zpěvačka Hana Robinson, která má 
sama již 8 let tuto zhoubnou nemoc.
„Považuji za obrovský úspěch, že se díky tomuto pilotnímu 
projektu dokázalo spojit tolik lidí, díky nimž jsme mohli podpořit 
Nadační fond Bělobrádek vysokou částkou. V benefičních koncer-
tech chceme pokračovat i v příštích letech – jako orchestr, který 
sám je do velké míry závislý na podpoře veřejných zdrojů, korpo-
rátních i soukromých sponzorů, se tak přirozeně hlásíme ke své 
společenské odpovědnosti,“ řekl Radim Otépka, ředitel PKF – 
Prague Philharmonia.
Podstatnou část výtěžku koncertu ve výši 60 % věnuje Nadační 
fond Bělobrádek přímo Domovu svatého Josefa v Žirči ve východ-
ních Čechách, který poskytuje komplexní zdravotní a sociální 
služby osobám nemocným roztroušenou sklerózou. „Benefiční 
projekty jsou zásadní pro zviditelnění naší činnosti. Pražského 
koncertu PKF – Prague Philharmonia v náš prospěch si proto 
mimořádně ceníme,“ dodává Dominik Melichar, zástupce ředitele 
Domova sv. Josefa v Žirči.
Druhá část výtěžku bude rozdělena Nadačním fondem Bělo-
brádek. Jeho posláním a účelem je především podpora zdravotně 
postižených, nemocných a znevýhodněných osob, zejména 
v oblasti jejich integrace do společnosti, zajištění plnohodnot-
ného života a dosahování profesního úspěchu, či podpora 
právnických a fyzických osob, které se zabývají pomocí handica-
povaným a dále podpora kulturních a volnočasových aktivit 
a činností fyzických a právnických osob, které těmito aktivitami 
rozvíjejí kvalitu společenského života.

Podpořte Domov
nákupem kalendáře
První nástěnný kalendář Domova sv. Josefa je na svě-
tě! Vznikl jako poděkování k 15. výročí tohoto ojedině-

lého zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. Poděkování 
všem, kteří se podíleli na vytvoření Domova a záchraně Zámec-
kého areálu Žireč. A poděkování a vyjádření uznání nemocným 
roztroušenou sklerózou, kteří i přes svoji nemoc mají úsměv na 
tváři a snaží se s touto zákeřnou nemocí bojovat.
Podpořte nemocné i Vy. 100% z výtěžku kalendáře poputuje na za-
jištění specializované rehabilitace, ergoterapie a volnočasových 
aktivit.

Objednávky
Nástěnný kalendář formátu A3 na šířku (42 x 35 cm) s kroužkovou 
vazbou k zavěšení na zeď. Celkem 13 listů, úvodní strana a 12 měsí-
ců na téma "Příběh Domova" (každý list obsahuje jednu velkou 
a jednu malou fotografii).

Cena: 199 Kč, č. ú: 78-8832560277/0100, v. s.: 7223
Pošlete částku na výše uvedený účet (nezapomeňte na VS) a do 
poznámek vyplňte údaje o počtu kusů a dopravě. Při odběru dvou 
a více kusů je doprava zdarma. Po zaplacení nezapomeňte zaslat 
výpis z bankovního účtu (potvrzení o platbě) na holcova@dsj-
zirec.cz, abychom Vám mohli kalendář zaslat co nejrychleji.

Domov sv. Josefa můžete nyní
podpořit nákupem na Vašem

oblíbeném e-shopu.

A přitom nezaplatíte ani korunu navíc!

www.givt.cz

přispívám naZadejte e-shopNákupem na Domov svatého Josefa

Tisková zpráva –Dita Hradecká


