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Domova sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec,
které jako jediné zařízení v České republice poskytuje komplexní
rehabilitační péči pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou

„Život člověka má smysl, zůstane-li po něm na světě o trochu více lásky a dobra.“

Alfred Delpan

Co je to láska

Milí příznivci a přátelé Domova sv. Josefa,

Láska je příliv štěstí
právě jste otevřeli nový informační bulletin, který vás seznámí s uplynulým i aktuálním děním
k útesům života
v Domově sv. Josefa. Léto bylo nabité mnohými událostmi. K radosti nás všech do Žirče po
Bez ní vše bouři věstí,
dvou letech zavítala návštěva více než dvaceti dobrovolníků mezinárodního tábora. Jejich
bez ní se troskotá
dobrovolnická činnost byla cílena primárně na kontakt s klienty, a proto společně trávili
Láska je příboj, touha,
opravdu mnoho času. Patří jim veliké poděkování a budeme věřit, že v následujících letech
jež bije do hrudi,
svou přítomností opět dodají všem obyvatelů Domova sv. Josefa novou energii a radost.
jíž kapka pouhá
tě v noci probudí
S velkým potěšením mohu konstatovat, že také letošní červencové Svatoanenské zahradní
Láska je horská bystřina,
slavnosti bez bariér byly rekordní co do počtu návštěvníků, tak i obdrženého výtěžku. Na
na písek rozemele kámen,
největší beneﬁční akci v roce, uskutečněné v pořadí již po osmnácté, přišlo více než dva tisíce
roztrhá horská úbočí,
návštěvníků a dárcovský výtěžek činil přes 340 000 Kč. Celá částka bude využita na výměnu
hlavou ti zprudka zatočí
oken v objektu Domova sv. Josefa – v bývalé historické rezidenci vídeňských jezuitů. Nyní
a ty jsi jako zmámen
zde sídlí oddělení zdravotně rehabilitačních pobytů s kapacitou 28 lůžek a oddělení
Jak jiskra v srdci začíná,
dlouhodobých pobytů s 14-ti lůžky. Ve stejné budově je rovněž zázemí rehabilitace,
vyšlehne jako plamen
vodoléčby, logopedie a aktivizačních činností. Okna v celém objektu jsou více než 100 let
Láska je něžné objetí
stará a jak se dočtete uvnitř bulletinu, jejich velmi špatný technický stav způsobuje
Láska je slunný den,
především v zimním období veliké problémy klientům i pracovníkům.
ta ptá se vždycky:
„Jak je ti?
Kromě zmíněného příspěvku z výnosu Svatoanenských zahradních slavností, jsme také
Chci, ať jsi spokojen.“
velmi vděčni za významný dar společnosti Eurovia. Na základě aktivity našeho
fundraisingového týmu vedení ﬁrmy Eurovia vyzvalo své zaměstnance k příspěvku na
Samuel Martasek
výměnu oken s příslibem zdvojnásobení vybrané částky. Tak se stalo, že Domov sv. Josefa
získal ohromujících 350 000 Kč. Tímto společnosti Eurovia srdečně děkujeme. Je to jeden z příkladů pomoci, na které se
podílí mnoho z Vás. Každý dar má svůj příběh a každého si nesmírně vážíme.
Usilovně se snažíme co nejlépe Vaši podporu využít. Myslím, že v případě oken se to podařilo na 100 %, stále však zbývá
doﬁnancovat 35 kusů. V následující dvoustránce Vám přinášíme reportáž z výroby. Ještě v dubnu chybělo přes 2,5 mil. Kč.
Po necelých 5 měsících máme připraveno 22 krásných nových oken, která budou v nejbližší době instalována. Nyní je před
námi však ještě větší výzva, které čelíme dlouhodobě, a to je zajistit kvalitní péči za novými okny. Jedná se o specializovanou rehabilitaci, u které usilujeme, aby byla v celé komplexitě pro všechny pacienty a po celý rok. Více se dočtete na
poslední straně bulletinu.
Zároveň vyjadřuji vděčnost za podporu, jež se nám od Vás dlouhodobě dostává a díky níž můžeme společně realizovat
poslání pomáhat lidem nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou.
Děkuji svým spolupracovníkům podílejících se na všech aktivitách v Domově sv. Josefa včetně těch, kteří mají na starost
nejdůležitější část činnosti zařízení – a to přímou péči o svěřené klienty. I díky nim mohli klienti absolvovat 53 akcí
především společenské a kulturní povahy, tzn. navštívit divadla, kina, koncerty všeho druhu, výlety a další.
S přáním všeho dobra a krásného podzimu
Mgr. Dominik Melichar, vedoucí Domova sv. Josefa

Svatoanenské slavnosti oslavily plnoletost ...

Jak se rodí nová okna pro Domov sv. Josefa

V březnu roku 2019 byla nová okna pro nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa vzdáleným snem. Získaná
dotace pokryla sotva 40 % celkových nákladů, chyběly miliony.
Pak však do Domova přijela Martina Sáblíková, přivezla symbolicky první nové okno a začaly se dít neskutečné věci.
Kampaň „Mám sklerózu, ale okno nemám“ oslovila více než 300 dárců, ﬁrem a dokonce i zástupce měst a krajů. Na jednom
místě se sešla spousta dobrých skutků a začala se psát další kapitola neskutečného příběhu obnovy areálu Domova sv.
Josefa.
Jakýkoliv dar pro nás znamená závazek a velikou zodpovědnost. Okna jsme proto zadali do výroby již v červnu a na konci
srpna jsme poprvé spatřili kýžený výsledek. Okna pro první etapu výměny jsou hotová, zbývá už jen zasklení a můžeme
montovat. A jak se taková okna pro více než 300 let starý barokní klášter, která musí zároveň splňovat potřeby našich
vozíčkářů, vyrábí? Zeptali jsme se exkluzivně pro Vás přímo ve ﬁrmě Propama, která nám okna dodává:

1
Srovnávačka, protahovačka, širokopásmá bruska
- jednotlivé hranoly se vybrousí s přesností na 0,1 mm

Okružní pila
- opracování surového materiálu

2

3

Lazurování a okování
- okna dostávají potřebnou barvu
i ochranu proti povětrnostním vlivům
Spodní fréza (čepování) a lis (lepení rámu)
- jednotlivé díly zapadají do sebe

5

4

HOTOVÉ OKNO připravené k zasklení!
- celkem trojité sklo včetně izolačního dvojskla se vzácným
plynem zajistí úsporu energií i komfort na pokoji

???

30. března 2019

30. srpna 2019

Martina Sáblíková přiváží první nové okno.
Vzniká web darujokno.cz - možnost adopce oken.

Okna zbývá už jen zasklít. Jinak
jsou připravena k montáži.

83 % prostředků zajištěno

Úplně vyhráno ještě není. Stále chybí
prostředky na 35 nových oken, které
je třeba neprodleně vyměnit.

17 %ale
zbývá
doﬁnancovat
Mám sklerózu,
okno
nemám !

Mám sklerózu, ale okno nemám !

16. června 2019

2. října 2019

Zahájení výroby oken.

Plánované zahájení montáže oken.

Nejhorší okna se podaří vyměnit do zimních mrazů
Letní vedra jsou za námi a naštěstí letos nebyla tak úporná jako v loňském roce,
kdy přes den bylo téměř nemožné na pokoji přebývat.
Od 1. do 9. října dojde k výměně těch nejvíce poničených oken, která dnes již
neplní svoji funkci. Projekt je velmi dobře připravený. K dispozici jsou dokonce i
přesné nákresy, která okna budou vyměněna v rámci této první etapy ...

Není okno jako okno. Víte, že …
okna na Domě sv. Josefa jsou památkově chráněná a na 86 oken připadá 15 různých typů? Nové
prototypy je tak třeba vytvářet prakticky na míru historickému baroknímu objektu.
nová okna přinesou Domovu sv. Josefa energetickou úsporu až 20%? Pohodlí na pokoji i tepelnou
úsporu bude zajišťovat trojité sklo.
aby mohla zdravotní sestra otevřít v současné době některé z oken, potřebuje mít ve své běžné
výbavě žebřík?
jedno okno váží přes 80 kg? Martina Sáblíková tak své okno přivezla opravdu jen symbolicky.
Pomáhali jí „chlapi“ z našeho sociálního podniku Pro-Charitu.
kromě Martiny Sáblíkové podpořila nová okna pro Domov i její rychlobruslařská kolegyně Nikola
Zdráhalová? Výměnu oken podpořil na svých sociálních sítí rovněž kapitán české hokejové
reprezentace, Jakub Voráček, i moderátor FTV Prima, Josef Mádle. Jejich dobrým skutkem se
inspirovalo více než 300 dárců.
celkové náklady projektu přesahují 4 mil. Kč? Je to dáno speciﬁckými požadavky na okna. Dotace
z Evropské unie pokryje pouze 40%. Částka na doﬁnancování jednoho okna tak činí 20 800 Kč.
ﬁrma Eurovia uspořádala zaměstnaneckou sbírku a vybrané prostředky od svých zaměstnanců pak
zdvojnásobila? Společně vybrali prostředky na více než 16 oken. Firma Propama zase v rámci
výběrového řízení nabídla o 10% nižší cenu oproti plánovanému rozpočtu.

Za všechny pacienty Vám upřímně děkujeme!
Děkujeme také mnoha dalším dárcům, kteří se rozhodli adoptovat si okno nebo jeho část
prostřednictvím webu www.darujokno.cz i jinak. Děkujeme nastotisíckrát. ☺

Svatoanenky aneb když se boří bariéry...
Je sobota, pomyslím si. Běžně je sobota den jako každý jiný, ale tahle je jiná.
Svatoanenské slavnosti! Poslední týden byly přípravy v plném proudu a pomáhal každý.
Těším na obhlídku parku. Jistě už tam budou stánky, však jsem stánkaře slyšel najíždět
od půl šesté! Na snídani je nebývaly ruch. I ti největší spáči dojídají a těší se ven. Já si také
musím pospíšit, mám sraz s Pepou z vedlejšího Damiána. Musíme probrat ten včerejší
zápas – na ten fotbal se vážně nedalo dívat. Na nádvoří stojí skupinka dobrovolníků.
Štěbetají anglicky, občas je slyšet nějaké české slovíčko. Už jsou tu s námi dva týdny
a zítra odjíždějí. Jaká škoda! Jeden si na ně tak rychle zvykl.
Park je opavdu plný stánků. Korálky, kabelky, dobroty... Jde z toho hlava kolem.
Projíždíme s Pepou parkem, který se postupně plní lidmi. Diskutujeme, kolik jich tu
dneska asi bude. Já si myslím, že alespoň dva tisíce! Odpoledne sedíme u hlavního pódia. Něco se tam chystá, vidíme
spoustu lidí z Domova, asi bude proslov. A skutečně je. Krátký, ale pěkný. A dvě sličné dámy předávají šek na 350 000 Kč.
Takových peněz! Ale poslouží dobře – okna u nás na Josefovi už jsou v opravdu špatném stavu. Zrovna včera večer upadla
jedna klička a museli volat údržbáře. Chudák, ani nestihl dokoukat fotbal. Všichni už se na výměnu těšíme, konečně na
pokojích nebude takové vedro. A rád oželím i ten zimní průvan. Jdeme s Pepou na bylinkovou limonádu, tu máme rádi.
Camellus sirupy jsou vážně dobré, skoro mi to připomíná babiččinu „bezovku”, kterou jsem pil jako malý kluk. To už je let!
Večer se pomalu blíží a my jsme unavení. Pepa se vydává na večeři. Já si ještě jednou projedu park, abych nasál tu správnou
letní atmosféru. Občas mě mrzí, že jsou Svatoanenky jen jednou za rok, je to krásná akce. A zaslechl jsem, že skutečně
přišlo přes dva tisíce lidí – měl jsem pravdu! Hned zítra to budu muset Pepovi říct, vsadili jsme se o bombičku a o tu
nehodlám přijít. Z parku je slyšet ještě muzika, to bude asi ten David Deyl... Už se těším na příští rok!

Je to také Váš příběh

To, co letos pomůže Domovu sv. Josefa být „šťastnějším“, jsou bezesporu nová okna. To, co může učinit člověka
upoutaného na vozík, kterému se bortí jeho sny jako domeček z karet, znovu šťastným, je Vaše pomoc. Vlídné slovo
i ﬁnanční dar, pomocná ruka i modlitba. To vše pomáhá. To vše dává velkou naději lidem s roztroušenou sklerózou. Díky
Vám nejsou na zrádnou nemoc sami!
Milí přátelé a příznivci, rádi bychom Vám na tomto místě ze srdce poděkovali za projevenou podporu v minulosti. Rádi
bychom Vám také nabídli možnost společně s námi napsat další důležitou kapitolu příběhu pomoci nemocným
roztroušenou sklerózou. Kapitolu o komplexní rehabilitaci, která pomůže nemocným znovu do života. S Vaší pravidelnou
podporou by tato klíčová služba mohla být dostupná pro všechny
Kompletní
nemocné po celý rok.
rehabilitace
=
fyzioterapie
+
ergoterapie
+
psychoterapie
+
logopedie
+
alternativní
komunikace

Jak se dále
můžete
zapojit?

Staňte se naším pravidelným dárcem
234 Kč měsíčně = 1 hodina rehabilitace
Kolik takový hodin dokážete darovat Vy?
číslo účtu: 78-8832560277/0100 • variabilní symbol : 7297
Děkujeme, že pomáháte s námi!
Stále ještě zbývá 35 oken
pro Dům sv. Josefa

Dárcovská SMS na číslo 87 777
trvalé zadání SMS ve tvaru:

DMS TRV DOMOVJOSEF 60
jednorázové zadání SMS ve tvaru:

DMS DOMOVJOSEF 60

Více informací na
www.domovsvatehojosefa.cz/darcovska-sms

Darujokno.cz

„Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.“
Domov sv. Josefa
• středisko Oblastní charity Červený Kostelec
• nestátní zdravotnické a sociální zařízen pro nemocné roztroušenou sklerózou
• Žireč 1, 544 04, Dvůr Králové nad Labem
• www.domovsvatehojosefa.cz
• kontaktní osoba: Andrea Kollová, tel.: 491 610 604, e-mail: pomahame@dsj-zirec.cz

Jan Werich

Oblastní charita Červený Kostelec
• statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
• Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
• www.ochck.cz
• zřizovatel: Biskupství královéhradecké

Děkujeme za Váš zájem o podporu Domova sv. Josefa. Pokud si přejete oslovit elektronickou formou místo tištěné, nebo si přejete zasílat naše materiály méně často či se úplně odhlásit,
ozvěte na výše uvedené kontaktní údaje.
Vaše kontaktní údaje, na které bulletin zasíláme, zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme naleznete na: http://www.domovsvatehojosefa.cz/poskytovane-sluzby.html

