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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

„Pravá láska spočívá v tom, že člověk více miluje, než je milován.“

František Xaverský

Vážení přátelé a příznivci Domova sv. Josefa,
dne 7. prosince uplyne přesně 18 let, kdy toto první modelové zařízení v ČR přijalo prvního
pacienta s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Od té doby prošlo branami Domova
sv. Josefa 4 059 nemocných a strávili zde dohromady více než 303 835 dnů na různých
typech léčebných pobytů. Dovoluji si vyjádřit velkou vděčnost našim pacientům a zvláště
těm, kteří jsou zde s námi již od počátku a jsou tedy svědky dlouhého vývoje areálu. Po celou
dobu je pro nás obrovskou inspirací především odhodlání klientů Domova sv. Josefa
nevzdávat se a bojovat s náročnou nemocí. Každodenní rehabilitací vzdorují proti postupu
nemoci a každý den začínají znovu a znovu, aby si udrželi v co největší míře vlastní
soběstačnost. Velké díky patří také našim zaměstnancům, kteří o klienty s roztroušenou
sklerózou pečují s opravdovým nasazením, a samozřejmě také našim příznivcům
a podporovatelům, bez kterých by se nikdy nepodařilo dosáhnout takového rozvoje,
jakého jsme dnes svědky.
Díky Vaší pomoci se v letošním roce v rámci projektu „Mám sklerózu, ale okno nemám“
podařilo vyměnit již 60 oken a naši pacienti tak letošní Vánoce stráví v pohodlí opravdového
domova. 26 oken však stále ještě zbývá a lidé s roztroušenou sklerózou se ve svém boji
proti zákeřné nemoci bez Vaší podpory neobejdou. Ze srdce Vám proto děkuji za zvážení
Vaší ﬁnanční, morální či duchovní podpory. Právě díky ní budeme schopni v letošním
rozpočtově napjatém roce doﬁnancovat potřebné služby pro to, aby se lidé s roztroušenou
sklerózou mohli přiblížit svým snům a splnit si svá vánoční přání.
Dovolte mi, popřát Vám jménem všech spolupracovníků a pacientů Domova sv. Josefa
krásné a požehnané svátky naplněné radostí, pokojem a vzájemným obdarováním.
Mgr. Dominik Melichar
vedoucí Domova sv. Josefa

ZIMNÍ
František Novotný
Jak je to krásné
mít ruce zkřehlé mrazem
Když někde na dosah
je kapsa tátova
Když démantové slzy
z rampouchů kanou na zem
A maminčin čaj s medem
je náhle nad slova
Jak je to krásné
když z nebe ticho padá
Když led pokryje říčku
od břehu ke břehu
Když o cancourek světla
se den s večerem hádá
Když dvoje lidské stopy
se sejdou ve sněhu

Již 18 krásných let společně...
Příběh ředitele Oblastní charity Červený Kostelec Miroslava Wajsara
„Prvním impulsem pro vybudování Domova sv. Josefa bylo mé osobní
setkání s tehdy 35letou paní v pokročilém stádiu roztroušené sklerózy
(RS), se kterou se velice těžce vyrovnávala. Další střetnutí s RS bylo při
seznámení s 41letým mužem, který byl s touto nemocí ubytovaný mezi
80letými důchodci. A to bylo období, kdy jsem začal uvažovat, že tito lidé
potřebují zajistit adekvátní pomoc a péči.
Ten největší zlom přišel v roce 2001, kdy nás oslovili tehdejší hejtman pan
Bradík, ředitel Diecézní charity RNDr. Josef Stejskal a představená
z Kongregace sester Nejsvětější Svátosti Gemma Urbanová z Českých
Budějovic, s možností získat objekty v Žirči v podobě daru, pokud pro
ně najdeme vhodné využití.
Po první návštěvě Žirče se spojila myšlenka vzniku unikátního a doposud
neexistujícího zařízení pro nemocné RS s tímto objektem, kde byl původně
domov důchodců (velké místnosti, sprchy na chodbách,…). Byla to velká
výzva (shánění ﬁnancí, rekonstrukce, …), kterou jsme nemohli odmítnout.
Obavy jsem samozřejmě měl a slýchal jsem, že je to bláznovství. Ale snažíme se poskytovat služby co nejlepší a tím pádem mít mravní oprávnění
žádat o dary nebo dotace. A také spoléháme na Boží požehnání. Když je
dobrý záměr, mohou věci fungovat!“

Foto z průběhu rekonstrukce
Současná podoba Domova sv. Josefa

Kulturní podzim ve znamení
beneﬁčních koncertů
Letošní podzim přinesl našim klientům i široké veřejnosti se zájmem
o dění v Domově sv. Josefa řadu kulturních příležitostí. Velké beneﬁční
koncerty byly prokládány nabídkou zajímavého hudebního programu.
Zde jen stručné shrnutí.
Začátek podzimu jsme s našimi klienty přivítali hrou na různé tradiční
i exotické nástroje pod vedením profesionální muzikoterapeutky.
Následoval úžasný Muzikál v kostele, který pro Domov uspořádal
moderátor FTV Prima Josef Mádle. O něco neformálněji, s pohádkovým vystoupením, přijela do Café Damián klienty potěšit ZUŠ
F. A. Šporka z Jaroměře, která je naším oblíbeným hostem. Hned
druhý den na to vyrazilo několik zájemců do Dvora Králové na koncert
skupiny Nerez. S říjnem jsme se rozloučili v královéhradecké
ﬁlharmonii koncertem netradičního hudebního tělesa: Prague Cello
Quartet. V listopadu slavnostní bohoslužbu v kostele sv. Anny při
příležitosti dne Památky všech zesnulých doprovodil barokní soubor
La Bilancetta s interpretací Requiem Adama Václava Michny.
Chcete se dozvědět více o velkých beneﬁčních koncertech? Čtěte dále!

Muzikálové hvězdy zpívaly
pro Domov sv. Josefa
Kostel sv. Mikuláše v Horní Brusnici po delší době opět praskal
ve švech! Proč? První říjnovou středu sem přijela vystoupit celá plejáda
umělců z českých muzikálových scén v rámci beneﬁčního koncertu
Muzikál v kostele. Mezi interprety nechyběla jména jako Pavel Vítek,
Bohuš Matuš, Michaela Tomešová, Tomáš Löbl, Elis Ochmanová,
Lukáš Randák, Markéta Poulíčková, Šimon Fikar, Jan Kopečný nebo
skupina Diamantes. Celým večerem provázel sám organizátor celé
beneﬁce Josef Mádle a jeho televizní kolegyně Gabriela Lašková.
Skvělé pěvecké výkony v působivém prostředí kostela sv. Mikuláše
i nadšené reakce několika set diváků vytvářely dohromady
nezaměnitelnou atmosféru. A nadšení se stupňovalo. Tedy zcela jistě
mezi přítomnými klienty Domova sv. Josefa, kterým byl věnován šek
v hodnotě 146 000 Kč. Tolik činil výtěžek z této báječné akce, který
zajistil prostředky na výměnu dalších 7 oken. Děkujeme!

Cellové kvarteto
rozeznělo hradeckou ﬁlharmonii
Poslední říjnové úterý se ve Filharmonii Hradec Králové uskutečnil
beneﬁční koncert pro Domov sv. Josefa. Naše zařízení svým
vystoupením tentokrát podpořilo unikátní seskupení čtyř mladých
violoncellistů Prague Cello Quartet (PCQ). Ve chvíli, kdy tito
profesionálové začali hrát na svá cella, mezi diváky si na čelo rozhodně
nikdo neklepal. Jejich výkony byly famózní. Během necelých dvou
hodin zazněly hity z muzikálů Bídníci, West Side Story nebo Fantom
opery, melodie z animovaných pohádek, a dokonce i počítačových
her. Mezi jednotlivými skladbami muzikanti bavili vtipnými vstupy
i vzájemným špičkováním. Závěrečný potlesk nebral konce a kvarteto
se tak se svými přídavky vrátilo na pódium hned dvakrát!
Po koncertě klienti Domova dále pokračovali na malý raut. Nechybělo
tak mnoho, aby všichni mohli pocítit opravdové nebe na zemi tak, jak
se zpívá ve známé písni od tvůrců Ježka, Voskovce a Wericha, která
na koncertě rovněž zazněla a patřila výslovně právě Domovu
sv. Josefa – klientům i ochotnému personálu, který každodenně s péčí
a láskou k lidem zajišťuje bezproblémový chod celého Domova.
Diváci odcházeli nejen s příjemným hudebním zážitkem, ale také
nabití pozitivní energií a s hřejivým pocitem z pomoci dobré věci.
Výtěžek z beneﬁce činil téměř 40 000 Kč.

Let’s go Flyers!
Aneb pozvání Nadace Jakuba Voráčka
na zahajovací zápas NHL
Málokdo si umí představit radost klientů Domova sv. Josefa ve chvíli,
kdy obdrželi pozvání Nadace Jakuba Voráčka na hokejovou akci
letošního podzimu ˗ zahajovací zápas NHL v Praze, který se odehrál
v pátek 4. října 2019 ve vyprodané O2 aréně. Téměř sedmnáct a půl
tisíce diváků zde sledovalo napínavou bitvu mezi dvěma velkými týmy
nejprestižnější hokejové ligy světa: Chicago Blackhawks
a Philadelphia Flyers. A v řadách diváků, na lukrativních místech hned
vedle střídaček, dva klienti Domova sv. Josefa: Ivana Krauzová a Josef
Tintěra.
Perfektní servis pro klienty i jejich doprovody zajistila zástupkyně
nadace Lenka Dominiková, která se hostů z Domova sv. Josefa ujala
hned po jejich příjezdu. Vzala je do míst, kam se běžný návštěvník
nepodívá. Klienti tak v O2 aréně nahlédli do prostoru pro tiskové
konference nebo technického zázemí pro úpravu ledové plochy.
Obdarováni stylovými tričky Philadelphie a nadačními kšiltovkami se
již všichni usadili na svá místa a netrpělivě očekávali začátek utkání.
Do zahajovacích sestav nastoupili všichni tři čeští účastníci duelu,
Jakub Voráček za Flyers a David Kämpf s Dominikem Kubalíkem
za Blackhawks. Po jejich ohlášení a velkém aplausu publika přišla
na řadu americká hymna v podání Marty Jandové a následně česká
hymna zpívaná jejím otcem Petrem Jandou. Slavnostní buly mezi
Jakuba Voráčka a Davida Kämpfa vhodila legenda českého hokeje
Dominik Hašek. Oba týmy předváděly před zaplněnými tribunami
pražské haly senzační show. Fanoušky bavili i neúnavní
a všudypřítomní maskoti obou mužstev. A fandilo se opravdu hodně,
v oranžových i bílých barvách! Utkání bylo vyrovnané a napínavé až do
konce poslední třetiny s těsnou výhrou Voráčkovy Philadelphie
v poměru 4:3.
Po skončení zápasu navštívili klienti Domova sv. Josefa kabiny týmu
Philadelphie a setkali se nejen s Jakubem Voráčkem, ale také
s kapitánem Philadelphie Claudem Girouxem nebo bývalým
hokejistou a současným generálním manažerem hokejové
reprezentace Petrem Nedvědem. Slovy Josefa Tintěry: „Byl to
nezapomenutelný zážitek, který se opakuje jen jednou za život.“

Barokní areál s novým hávem
Hezčí dárek k 18. narozeninám nemohl areál Žireč dostat. Barokní
sýpka sv. Kryštofa se dočkala svého nového hávu! Několikaleté úsilí
a laskavá podpora našich milých dárců vykouzlila fasádu i střešní
krytinu a pozapomenutá Popelka mezi kulturními památkami už
z dálky září a láká k návštěvě unikátní Expozice historie cyklistiky.
A co je tou (7 m velkou) narozeninovou třešničkou na dortu? Ta je jen
o pár kroků dál přes krásný park, v kostele sv. Anny. Boční oltář
sv. Ignáce z Loyoly z r. 1760 trpělivě čekal 7 let, než mu odborná
restaurátorka MgA. Eva Kolmanová vrátila původní podobu. Výsledek
této práce je obdivuhodný a přinesl radost široké i odborné
veřejnosti.
Odkaz této spolupráce bude zachován i pro další generace a velký dík
za to patří všem partnerům, kteří se na obou projektech podíleli.
Přejme si, ať se nám podaří na tyto úspěšné akce navázat i v roce 2020,
abychom dále rozvíjeli toto místo s geniem loci pro vzájemná
setkávání zdravých i hendikepovaných lidí nejen z Domova sv. Josefa.

Tříkrálová sbírka 2020
Jubilejní 20. Tříkrálová sbírka byla vyhlášena Charitou ČR na dny
1. – 14. ledna 2020, nejčastěji však koledníci s kasičkami pro Domov
sv. Josefa vyjdou do ulic v sobotu 11. ledna, v kostelích pak v neděli
12. ledna. Letošní obnos bychom chtěli v Domově sv. Josefa věnovat
na velký projekt výměny oken na budově sv. Josefa.

Camino na kolečkách stále jede
Honza Dušek, pacient s roztroušenou sklerózou, absolvoval v roce 2017
pouť do Santiaga de Compostely. Věc na první pohled celkem jednoduchá
byla však pro Honzu velkou výzvou − ujel celých 640 km na invalidním
vozíku. Společně s kamarádem a cestovatelem Petrem Hirschem, dalšími
poutníky a svým synkem stanul před katedrálou a splnil si životní sen.
Z cesty vznikl dokumentární ﬁlm, který zachycuje toto náročné putování.
Nově Camino na kolečkách vychází i v knižní podobě! Křest knížky proběhl
18. listopadu a jejími patrony se stal Pavel Hečko, Pavel Bělobrádek
a Dominik Melichar. Část výtěžku z prodeje půjde na provoz a rozvoj
Domova sv. Josefa. I vy si můžete knížku koupit a začíst se do příběhu
o Honzově úžasné cestě − publikace dostupná v síti knihkupectví Kosmas.

70%

MÁM SKLERÓZU, ALE OKNO NEMÁM
V létě vedro, v zimě zima. Stará okna nejsou prima.

hotovo

Nový pohled na svět. Díky vám ...

Darováním části nebo rovnou celého okna jste pomohli nemocným roztroušenou sklerózou získat pohodlí a klid při boji s touto
zákeřnou nemocí. V celém areálu bylo potřeba vyměnit 86 oken. Je to neuvěřitelné, ale díky vám se podařilo vyměnit již 60 oken.

NEKONČÍME, nepolevujeme! Ještě 26 oken zbývá vyměnit!
Z darovaných prostředků bude podpořeno doﬁnancování výměny oken na Domě sv. Josefa a zajištění rehabilitace pro pacienty,
kteří za okny mají svůj domov.

78-8832560277/0100

www.darujokno.cz

Dárcovská SMS
na číslo 87 777

variabilní symbol : 7304

jednorázové zadání SMS ve tvaru:

DMS DOMOVJOSEF 90
trvalé zadání SMS ve tvaru:

DMS TRV DOMOVJOSEF 90
bankovní spojení

platba online kartou na 3 kliknutí

Cena DMS je 90 Kč, Domov sv. Josefa obdrží 89 Kč
Více informací o dalších možnostech DMS
a postup zrušení trvalé DMS na www.darcovskasms.cz

„Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo.“
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

Martin Luther King

Oblastní charita Červený Kostelec
• statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
• 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
• tel.: 491 610 300, IČ: 48623814
• 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).
žití vánočních
ný nový rok 2 0
Hezké pro
02
svátků a úspěš
Informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme naleznete na: http://www.domovsvatehojosefa.cz/poskytovane-sluzby.html

