Informační bulletin
HOSPICE ANEŽKY ČESKÉ

2/2019

Vážení přátelé Hospice Anežky České,
dovolte mi se s Vámi podělit o radost spojenou s beneﬁčním divadelním představením
pánů Petra Kostky, Jaroslava Satoranského a Miroslava Vladyky, Hrdinové, které právě
skončilo. Představení je jednou z mnoha akcí, které nám mají pomoci získat chybějící
ﬁnanční prostředky na vybudování potřebného zázemí mobilní hospicové péče a
ambulance léčby bolesti.
Na začátku tohoto skvělého představení jsem převzal symbolický šek od místní
významné ﬁrmy. Poděkovali jsme i dalším sponzorům a začal herecký koncert o třech
veteránech z první světové války, kteří spolu žijí v domově důchodců monotónním
životem den za dnem.
O přestávce jsem mohl poděkovat manželům, kteří náš hospic dlouhodobě podporují
významnými částkami, ale nepřejí si být jmenováni. Na mé poděkování mi paní
odpověděla, že větší poděkování si zaslouží ti, kteří nás podporují ze svých malých a
omezených příjmů a že na nich naše dílo stojí.
Při odchodu z divadla jsem uvažoval o tom, kdo z účastníků dnešního večera je hrdinou
– herci zralého věku a jejich brilantní výkon, sponzoři jmenovaní či skrytí, nebo ti, kteří
se již do divadla nedostanou, ale ze svého skromného důchodu nás podporují. Co
myslíte?

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

PRIVILEGIUM BÝT CHUDOU
Množství protikladů, které by každý
člověk ve svém životě napočítal, by
nebylo vůbec malé. Vše, co musíme,
ale nechceme, chceme, ale nemůžeme, by jistě vydalo na dlouhý seznam.
Nejinak je tomu i v případě Anežky
České, jejíž 30. výročí svatořečení si
letos budeme připomínat. Při pohledu
na její život však znovu a znovu
překvapí rozsah těchto protichůdných
okolností.
Královská dcera s množstvím majetku,
kterého se vzdala pro život v chudobě,
hrající roli v nejvyšší domácí i zahraniční politice, ale starající se i o ty nejníže
postavené, nemohoucí a chudé, a
i přestože byla ctěna jako světice již za
svého života, ke kanonizaci došlo více
než 700 let po její smrti. Ona sama pak
skoro jako by se v dějinách skryla. Ač
bezpochyby vzdělaná a pravidelně si

Anežka Přemyslovna byla pro svatou Kláru zpočátku
především významný spojenec - s jejím původem a
vlivem měla silnou oporu při jednání s papežem
o utváření ženské odnože františkánů, pozdějších
klarisek. První dopisy psané Klárou Anežce jsou proto
více formální a žádají po mladé šlechtičně, aby se
nenechala svést přijetím majetku pro její klášter.
Spojenectví se však rychle změnilo na skutečně hluboké přátelství a v posledním listě již Anežku nazývá
"polovinou své duše."

30. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
dopisující s papeži dané doby, její záměry
můžeme poznat jen z došlých odpovědí listy psané její vlastní rukou nejsou
dochovány. Takřka jako by si sama přála,
aby svědectví o ni vypovídaly její činy a ne
vlastní slova.
Svého cíle, zřídit pro jí založený ženský
klášter vlastní řeholi, i přes své postavení,
podporu sv. Kláry a zjevného respektu
papežské stolice, nikdy nedosáhla. Přesto
založila dílo, které přetrvalo celá staletí.
Pražský špitál patřil až do 17. století k nej- K výročí svatořečení Anežky České letos provětším v českých zemích a její legen- běhne i Národní pouť od 11. do 13. listopadu. Při
du s myšlenkou na "České Assisi" hojně té příležitosti jsou raženy svatoanežské mince.
překládaly klarisky v severním Německu První minci vyrazil a poté slavnostně převzal
papežský nuncius Mons. Charles D. Balvo.
ve spojení s reformou klášterního života
v 15. století. U zrodu řádu Křižovníků
s červenou hvězdou, jediného řádu založeného na území
Českých zemí a se stálým sídlem v Praze, taktéž stojí
Anežka Přemyslovna.
Její svatořečení byl proces trvající přes 700 let, ale že její
osobnost nic neztratila na svém půvabu dosvědčují
i tisíce poutníků, kteří vyrazili z tehdy ještě komunistického Československa, aby byli 12. listopadu 1989
svědky této události v Římě, a vraceli se zpět již do
proudu sametové revoluce.
Jako královská dcera měla v rukou značné prostředky,
či možnosti, jak je opatřit. Anežčin odkaz však
nespočívá v tom mít velké prostředky nebo cíle, ale
abychom to, co je nám dáno, dokázali dobře využít.
Svatá Anežko, oroduj za nás.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HOSPICI ANEŽKY ČESKÉ
Otevřené dveře u nás najdete 12. listopadu 2019 na
svátek sv. Anežky od 10:00 do 17:00.
V průběhu návštěvy budete mít možnost seznámit
se se všemi službami, které v rámci hospicové péče
nabízíme - lůžkový a mobilní hospic, ambulanci
paliativní péče a půjčovnu zdravotnických pomůcek.
Připraveno bude občerstvení a dětský koutek pro
rodiče s dětmi. Na místě bude i ochutnávka bylinných sirupů a dalších výrobků sociálního podniku
Pro-Charitu s.r.o.
Těšíme se na vaši návštěvu.

OBNOVA VYBAVENÍ V HOSPICI
Hospic Anežky České obdržel díky zaměstnaneckému
hlasování Skupiny ČEZ ﬁnační příspěvek Nadace ČEZ,
za který byl pořízen přenosný deﬁbrilátor.
Nákup elastických prostěradel a nových podložek na
lůžka díky podpoře Nadace Olgy Havlové - Výboru dobré
vůle a obchodního družstva Konzum může pak oproti
nástroji na resuscitaci působit méně významně. Pravdou
ale je, že oproti deﬁbrilátoru doufáme v jejich co nejčastější a pravidelné užívání.
Velkou pomocí pro nás byl i ﬁnanční dar Elektráren
Opatovice a.s., díky kterému mohla proběhnout rekonstrukce sociálních zařízení ve všech podlažích hospice.
Děkujeme za podporu našeho každodenního i mimořádného provozu.

FIFTYNGERS PODPOŘILI MOBILNÍ HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ
V sobotu 17. srpna 2019 se uskutečnila Velká narozeninová párty v areálu koupaliště ve
Starkoči u Náchoda. Všech 13 oslavenců „FIFTYNGERS“ slavilo 50. narozeniny a
rozhodli se, že nebudou chtít žádné dary pro sebe, ale požádali své pozvané přátele a
známé, aby přispěli do pokladničky pro Mobilní hospic Anežky České. Během večera
se vybralo 86 633 Kč. Tento velký dar převzala vrchní sestra z mobilního hospice paní
Iva Valerová s paní doktorkou Evou Hůlkovou. Velmi si Vážíme této pomoci!

ŠIKOVNÉ RUCE SE PŘESOUVAJÍ Z PODZIMU DO JARNÍCH MĚSÍCŮ
Vážení a milí příznivci akce Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem. Rádi bychom vás
pozvali k účasti v dalším ročníku prodejní výstavy vlastnoručních výrobků a zároveň vás
informovali o změně v jejím průběhu. Kvůli vysoké časové vytíženosti a velkému počtu
akcí pořádaných Oblastní charitou Červený Kostelec během podzimu jsme přistoupili
k přesunutí termínu konání výstavy do jarních měsíců.
O přesných termínech budeme informovat. V případě zájmu podpořit hospic prostřednictvím prodeje vašich výrobků nám svou tvorbu můžete zasílat již nyní, osobně či
poštou na naši adresu. Zásilku prosím označte nápisem "Šikovné ruce." Děkujeme za
vaši dlouholetou podporu a věříme, že
Adresa:
nám i nadále zachováte přízeň.
Oblastní charita
Červený Kostelec
Manželů
Burdychových 245
Červený Kostelec
549 41

BĚH PRO HOSPIC
Zveme vás v sobotu 21. září 2019 na
6. ročník beneﬁce Běh pro hospic.
Výtěžek události, při níž sportovní výkon
pomáhá, bude věnován na rozvoj Mobilního hospice Anežky České.
Díky generálnímu partnerovi, společnosti
Primátor a.s., je i letos Běh pro hospic
součástí běžeckého seriálu PRIMÁTOR
CUP. Bodovaný je pro tuto soutěž běh na
10 km.
Tváří letošního běhu se stal spisovatel a
publicista Michal Viewegh, který se
v minulosti účastnil maratonských běhů.
Registrovat se můžete elektronicky na
stránkách Běhu pro hospic, či na místě od
8:15, odkdy bude probíhat i vyzvedávání
startovních čísel. Pro prvních 500 registrovaných běžců je připraven malý dárek pár ponožek v designu Běhu pro hospic.
Místem staru je opět Středisko volného
času Háčko, Manželů Burdychových 245,
Červený Kostelec.
www.behprohospic.cz

CHARITNÍ PLES
Plesová sezóna brzy začne a s ní i další
ročník charitního plesu. Večer plný tance a
dobré hudby se tentokrát ponese v duchu
benátského karnevalu. Ples proběhne
večer dne 9. listopadu 2019 a hostem
bude herečka Simona Babčáková. Těšíme
se na vaši účast.

ONDŘEJ. G. BRZOBOHATÝ
Ve středu 20. listopadu 2019 srdečně
zveme
do Divadla Dr. Josefa Čížka
v Náchodě na beneﬁční koncert Ondřeje
G. Brzobohatého s kapelou. Předprodej
vstupenek je možný na
internetových stránkách
beraneknachod.cz,
nebo
ve
vybraných
informačních centrech.
Výtěžek hudebního vystoupení bude využit na
rozvoj Mobilního Hospice Anežky České.

Hospic je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné a je střediskem Oblastní charity Červený
Kostelec. Více informací naleznete na stránkách:

www.hospic.cz
Hospic Anežky České pomáhá těžce nemocným,
podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!
Jednorázově ve tvaru:

DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30
Pomocí trvalé DMS:

Hospic Anežky České obdrží
jednorázově či měsíčně
89, 59, 29 Kč

DMS TRV HOSPICCK 90
DMS TRV HOSPICCK 60
DMS TRV HOSPICCK 30

na číslo 87 777

Více informací včetně postupu na zrušení
trvalé DMS najdete na: www.darcovskasms.cz

domaci.hospic.cz
Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulletin
elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec,
dejte nám vědět na kontaktní email.
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Fišer - Public relations
Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 340
e-mail: ﬁser@hospic.cz
Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
číslo účtu KB: 8282670227/0100 VS: 5780

