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

Letošní dlouhá zima nedávala mnoho nadějí na hezké 
počasí, ale léto nakonec přišlo. Putování s Petrem Hirs-
chem pod spalujícím sluncem bylo náročné, i přes to 
dorazili všichni poutníci po 5 dnech ve zdraví do cíle. Spolu 
s dobrou náladou přinesli také krásných 11 500,- Kč na pod-
poru rehabilitací našim klientům. Děkujeme všem!
Další krásné akce uspořádali manželé Šimkovi z Jaroměře. 
11.6. koncertovalo uskupení Altan Trio na osadě Stříbrná 
podkova v Jaroměři a 14.8. jsme společně pokřtili nové CD 
P. Vašiny a M. Mádlové. I tento výtěžek podpoří rehabilita-
ce nemocných RS. Děkujeme.

20. Svatoanenské zahradní slavnosti se vydařily. Na 
čtyřech scénách proběhl bohatý kulturní program, 
doplněný mnohými aktivitami. Podařilo se vydražit 
keramický Domov sv. Josefa za neuvěřitelných 15 tisíc 
korun, proběhla soutěž o poklad sv. Josefa, návštěvní-
ci si zajezdili na historických kolech a rikšách. Skvělou 
atmosféru doplnilo nádherné letní počasí. Na fotky ze 
slavností se můžete podívat na našem webu. 
Cyklomuzeum letos přivítalo návštěvníky novou atrak-
cí. V přízemí expozice jsou ochutnávky sirupů Camellus 
a čajů Sonnentor. Je možné také zakoupit suvenýry 
z dílen našich sociálních podniků.
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Má hvězda na nebi září,
tak ať ještě dlouho se jí daří.
Svítí ještě nezhasíná,
ani mé srdce doposud neumírá.
Bojím se tmy jako čert kříže,
bojím se i na duši tíže.
Bojím se zlého člověka, 
tomu co světlo svítí
jen jednou do roka.
Bojím se zlé lásky,
co z ní dělají se vrásky.
Tak Hvězdo má mě opatruj,
nikdy víc mně nezrazuj.

Má hvězda
Darsie

Vdechli jsme mu nový život, nejen opravou,
ale i pravidelnými bohoslužbami

20 LET DOMOVA − DÍL 2. BUDOVÁNÍ  
Je to také Váš příběh
Před 20 lety byl barokní areál v Žirči odsouzený k zániku. Většina budov nevyuži-
tých, venkovní prostranství zanedbaná. I přes to se v prvních třech letech Domova 
podařilo vybudovat zázemí pro 42 lůžek pro nemocné roztroušenou sklerózou. 
Tehdy by náš příběh obnovy mohl skončit, ale on naopak začal! Během budování 
Domova sv. Josefa jste to byli Vy, kdo naše dílo podporoval. Různé granty a dotace 
nám pomohly zahájit v letech 2005 – 2016 opravy zahradního domku, parku, kostela, 
bývalé textilky, bylinkové zahrady a nakonec i barokního pivovaru a fary.
Díky Vaší štědré podpoře se podařilo zajistit spolufinancování a jednotlivé projekty 
dokončit. A tak se dnes díváme na téměř opravený areál. Lidé s roztroušenou skleró-
zou díky Vám vědí, že na boj s nemocí nejsou sami.
Pro poděkování se těžko hledají slova. Našli jsme ale fotografie, kterými bychom 
Vám rádi při příležitosti nadcházejícího 20. výročí (7. 12.) náš dík vyjádřili.   

Kostel sv. Anny byl v neutěšeném stavu. Mnoho
podobných v okolí je dnes odsouzeno k zániku 



Dnes Domov svaté Kláry slouží jako
odlehčovací služba pro klienty s RS

Po celých dvacet let se zde bourají  bariéry
mezi světem zdravých a hendikepovaných

Bylinková zahrada je v současnos� oázou
klidu a pohody nejen pro naše klienty

Dnes mu vévodí secesní altán z roku 1900
s baldachýnovou střechou

Bývalá fara a následně úřad se stával
postupně nedůstojným místem 

Tradice Svatoanenských slavnos� sahá
až do roku 2001, kdy se konal první ročník

Původní stav zahrady byl žalostný.
Nebyla místem, kam by se člověk mohl těšit

Park by se dal místy přirovnat k džungli,
ve které se pomalu ztrácely původní cesty



Jedním z cílů Domova pro letošní rok bylo vybrat 5000 
Domovenek. Vysoké číslo, že? Ale díky Vám se to povedlo 
dokonce za neuvěřitelných šest měsíců! Nyní je na nás, aby-
chom Domovenky využili tam, kde jsou potřeba. 
Jedním z příkladů využití Domovenky je pan Lukáš. Klient 
v nejlepších letech, se kterým se dobře známe díky jeho 
pobytům v minulosti na zdravotním oddělení. S okolním 
světem čile komunikoval pomocí tabletu s ústní myší. Jenže 
ta mu loni na podzim přestala fungovat.
Problém se rodina snažila vyřešit sama, 
avšak to bylo nad jejich síly. Z pobytů 
u nás věděl o nově zřízené službě odbor-
né poradny pro klienty v domácí péči.  Po 
krátkém telefonátu a vysvětlení situace 
domluvila sociální pracovnice návštěvu 
přímo u klienta v Novém Bydžově. 
Podporou pro rodinu byl náš stálý klient 
– pan Josef Tintěra, který pracuje na 
částečný úvazek jako odborník na CITAK 
(Centrum informační technologie a alternativní komuni-
kace) – službu, kterou naši klienti často využívají nejen 
k ovládání počítačů. 
Pan Josef se s částí týmu, konkrétně s řidičem a jeho pravou 
rukou, zdravotní sestrou Lenkou, která v nezbytně nutných 
případech nahrazuje jeho ruce, vydali k Lukášovi domů, do 
Nového Bydžova. A to hned dvakrát. Nejprve aby mu po-
mohli propojit nové zařízení poskytovatele TV a internetu 
s ústní myší, a poté pomohli vybrat nové zařízení, které mu 
bude ještě více pomáhat komunikovat s okolím a přáteli. 
Zároveň toto zařízení dokáže samostatně ovládat spotře-

biče v domácnosti. Proběhlo i navržení nového zařízení pro 
snadnější využívání ústní myši, která pohyb rukou nahra-
zuje. 
O pár týdnů později pak pomohli se samotnou instalací 
notebooku společně s Benetronicem, aplikací, díky níž se dá 
ústní myš ovládat. „Vyjeli jsme v osm a v pět jsme byli zpátky. 
Tatínek Lukáše byl připravený s vrtačkou, kam jsme řekli, tam 
přivrtal poličku… natahal kabeláž a podobně. Lukášova 

maminka nám zase připravila výbor-
nou mňamku. Jelikož měli notebook 
úplně nový, vytvořili jsme jim i všechny 
potřebné účty a instalace. Tahle práce 
mě hodně baví a naplňuje.” Stálo to 
spoustu úsilí, ale výsledek stál za to.
„A co to znamená pro Lukáše? Svobo-
du,“ usmívá se pan Josef, pro kterého 
byl výjezd první, ale určitě ne posled-
ní. 
Díky pravidelným darům máme pří-

slib, že Domovenka neskončí a bude pomáhat i v dalších 
letech. Děkujeme za podporu!

Domovenka pomáhá, tentokrát v Novém Bydžově 

Po našem zásahu se z něj stalo příjemné
místo setkávání zdravých a nemocných

Náměs� bylo původně
jedno velké bahnité parkoviště

5233 / 5000 rok 2021

1433 / 5000

Uskutečněných hodin poradenství

Chtěli byste zjistit, jestli bylinky opravdu léčí? Poznat 
tajemství pěstování bylin či přípravy domácího koření a čajo-
vých směsí? 
Pokud ano a chcete se u toho i výborně pobavit, přijďte 
v neděli 26. 9. k nám do Bylinkové zahrady Josefa Kamela 
v Domově sv. Josefa v Žirči  u Dvora Králové nad Labem.
Bylinková zahrada se po většinu roku halí do atmosféry klidu 
a odpočinku. Setkává se tu svět zdravých a nemocných 
roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Lidé tu načerpávají 
v této době velmi potřebnou energii a duševní pohodu. 
Těšit se můžete na hudební vystoupení jaroměřské skupiny 

2JAJA, duo Bohdan Janeczek a na závěr na kapelu Petr 
Novák band. To vše doplní komentované prohlídky zahrad-
níků, přednášky odborníků, workshopy, minijarmark 
zaměřený na bylinky a sociální podniky, putovní výstava 
a kulturní program. Připravena je i pohádka nejen pro nej-
menší. Bylinkobraní je pomyslnou tečkou za létem.
Výtěžek z této akce bude využit na koupi nových kotlů. 
Domov sv. Josefa totiž letos oslavil 20 let od založení, což je 
hezký věk pro Domov jako takový, ale dvacetileté kotle již 
několik let „přesluhují”... 
Neváhejte a přijďte, těšíme se na osobní setkání s vámi.

Bylinkobraní aneb loučení s létem

Námi předpokládaný počet 5 000 Domovenek pro letošní rok 
se díky Vám podařilo „překonat” k 1. srpnu 2021 o 233. 
Nyní děláme vše proto, abychom darované Domovenky vyu-
žili přesně tam, kde jsou nejvíce potřeba. 



Děkujeme za Váš zájem o Domov sv. Josefa a podporu lidí s roztroušenou sklerózou. Pokud preferujete elektronickou formu místo tištěné nebo si přejete 
zasílat naše materiály méně často či se úplně odhlásit, ozvěte se na výše uvedené kontaktní údaje. Vaše údaje zpracováváme v souladu s nařízením EU 
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR). Bližší informace na stránkách Domova sv. Josefa.
Bulletin je vytištěn a distribuován za zlomek obvyklé ceny díky spolupráci s Rain Tiskárna s.r.o., Českou poštou a našimi sponzory. Tiskneme co nejšetrněji 
k životnímu prostředí. 100% zdroj energie Biomasa. Tiskový stroj je nejen výkonný, ale i šetrný: spotřebuje méně barev a provozních chemikálií, zanechává po 
sobě výrazně nižší stopu CO2, snížení makulatur až o 90% (maximální šetření materiálem) , bezzónový ofset.     Náklad bulletinu: 1 400 kusů.

Domov sv. Josefa
• středisko Oblastní charity Červený Kostelec, IČ: 48623814
• nestátní zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou 
• Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem 
• www.domovsvatehojosefa.cz
• kontaktní osoba: Soňa Čvančarová, tel.: 739 553 280, e-mail: pomahame@dsj-zirec.cz
• statutární zástupci: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar (ředitel Oblastní charity), Mgr. Dominik Melichar (vedoucí Domova sv. Josefa) 

 Nové bankovní spojení 

9999666/0300
variabilní symbol : 7376

QR platba přes mobil

 

Naskenujte prosím QR kód pomocí
mobilní aplikace internet banky.

trvalé zadání SMS ve tvaru:

DMS TRV DOMOVJOSEF 60

DMS DOMOVJOSEF 60

Cena DMS je 60 Kč,

Více informací na www.darcovskasms.cz

jednorázové zadání SMS ve tvaru:

Dárcovská SMS
na číslo 87 777

Domov sv. Josefa obdrží 59 Kč

@domovsvatehojosefa

Sledujte nás na:

Bylinkobraní se pomalu stává tradiční akcí,
letos se koná již tře� ročník 

 Zveme Vás
12. září 2021 od 16 hodin
O Frankovce
Vinařskou pohádku pro dospělé zahraje v podkrovní galerii 
Damián divadelní soubor Na tahu z Červeného Kostelce.
Vstupné dobrovolné.

18. září – 31. listopadu 2021
Roztroušená krása
Putovní výstava tvorby klientů UNIE ROSKA. Díla si budete 
moci prohlédnout na chodbách mezi kavárnou Café Damián 
a bylinkovou zahradou.

23. září 2021
Konference o roztroušené skleróze
Pro odbornou veřejnost.
Přednáší přední čeští odborníci na roztroušenou sklerózu 
a specialisté z Domova sv. Josefa i MS Rehab.

26. září 2021 od 10 hodin
Bylinkobraní
Komorní akce s bylinkovými tématy, přednáškami, work-
shopy a minijarmarkem zaměřeným na bylinky, kuchyň 
a přírodní kosmetiku. Program oživí hudební uskupení 
2JAJA, duo Bohdan Janeczek, Petr Novák band a divadlo pro 
děti Maminy.

7. prosince 2021 od 19 hodin
Koncert Anny K. v Beránku Náchod
Již dvakrát přesunutý benefiční koncert jedné z našich 
nejpopulárnějších zpěvaček u  nás má snad již své finální 
datum. Výtěžek z koncertu půjde na provoz Domova svaté-
ho Josefa.

Máme okno, ale ...
teplo je v ohrožení
Díky novým oknům na budově zdravotních pobytů a klima-
tizaci na dlouhodobých pobytech mají naši klienti i díky Vám 
zajištěno maximální pohodlí. Nebo ne? Sychravé počasí je 
za rohem a všech pět kotlů v Domově sv. Josefa je v havarij-
ním stavu. Některé z nich už dokonce ani nejdou opravit. 
Aby taky ne, teplo nám zajišťovaly více než dvacet let 
a několik kotlů bylo tak říkajíc z druhé ruky. Čeká nás teď 
nová výzva. 
Cena za všechny kotle se pohybuje okolo 460 000 Kč. Chys-
táme se žádat o dotace ale podobně jako v minulých letech 
nám bude chybět spolufinancování. Výtěžek z toho to 
bulletinu poputuje kromě provozu a rozvoje na dofinan-
cování nových kotlů. Podpořte prosím tento záměr, aby 
nemocným roztroušenou sklerózou nebyla zima.
Děkujeme.  

„Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé.“ Albert Einstein


