
Domova sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec, které jako jediné  zařízení
v ČR poskytuje komplexní rehabilitační péči pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou
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Vánoční svátky, krásné a tajemné,
pohledy vlídné, milé a vzájemné.
Teplo je u krbu nebo jen u svíčky,
dlouhý byl celý rok, teď už je maličký.

Děti a stromeček, oči jak korálky –
copak nám Ježíšek přinese za dárky?
Byť by byl maličký, nejmenší na světě,
vykouzlí úsměvy na tvářích dítěte.

Vánoční svátky

neskončily. Oltář Zasnoubení Panny Marie je v současnosti 
v péči odborníků. Do budoucna plánujeme obnovovat i další 
historicky cenné památky. 
Péči a údržbě se nevyhýbá ani ostatní zařízení a budovy. 
Jsme v procesu výměny kotlů na Domě sv. Josefa, obnovy 
výtahů v Domě sv. Kláry. 
To vše bychom nemohli plánovat bez jistoty, že v tom 
nejsme sami. Díky Vaší štědré pomoci dokážeme naše plány 
uskutečnit. I Vy se tak stáváte součástí našeho příběhu 
pomoci. Děkujeme za společné dílo.

Dominik Melichar, vedoucí Domova sv. Josefa

20 let trvání pomoci nemocným v Domově sv. Josefa 
nekončí. I nadále chceme pomáhat, i nadále chceme 
budovat, zlepšovat naše služby, pečovat o tradici.
Dnes poskytuje Domov pobytové, zdravotní a sociální služ-
by zhruba 600 nemocným ročně. Máme k dispozici 
maximálně 88 lůžek. „Rozšířili” jsme se ale formou Odborné 
poradny a plánů do budoucna je ještě více.
Od zcela nové pomoci lidem v domácí péči díky Domovence, 
přes vybudování chytrých bytů na stále ještě neopraveném 
objektu č.p. 126 až po přání vybudovat síť odborníků po celé 
republice.
Práce na restaurování v kostele sv. Anny ještě zdaleka 

20 LET DOMOVA − DÍL 3. BUDOUCNOST   Bez vás by to nešlo

Domov sv. Josefa slaví dne 7. prosince 2021 kulaté 
narozeniny. Dvacet let pomáháme lidem nemocným 
roztroušenou sklerózou mozkomíšní, kterým před naším 
vznikem nemohla být poskytnuta dostatečná péče v lůžko-
vém zařízení s celodenním provozem.
Věříme, že jsou u nás klienti spokojení, o čemž svědčí i fakt, 
že se sem všichni rádi vracejí. 
A co bychom si k našemu výročí přáli osobně? Nejvíce 
bychom si přáli nové všeobecné sestry, které by nám 
pomohly s bezproblémovým chodem celého zařízení. 
Ergoterapeut a logoped by také byli skvělou posilou do 
našeho týmu. A nakonec i tolik Domovenek, abychom mohli 
pomáhat příští rok ve větším rozsahu všem, kterým se do 
této doby nedostává potřebné péče a pomoci.
Poděkování patří všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem 
pomohli a budou pomáhat i nadále. Přejeme spokojený 

závěr roku, pohodové svátky a šťastný nový rok 2022, kdy 
vstoupíme do dalšího desetiletí naší činnosti.

Pomůžete nám splnit narozeninová přání?

Letecký snímek Areálu Žireč, na kterém je vidět
co vše se za uplynulých dvacet let podařilo



Klienty vytvořený keramický model domu sv. Josefa,
v současnos� vzniká druhá budova, tentokrát dům sv. Damiána

 Jakub Voráček je častým hostem Domova sv. Josefa

Na kávě v Domově s Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem,
ředitelem Oblastní charity Červený Kostelec

Konec letošního roku není v Domově svatého Josefa jen 
ve znamení oslav kulatého dvacetiletého výročí založení. 
Slavíme i první narozeniny Domovenky – projektu, který 
pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou přímo u nich 
doma. Původně se mělo jednat jen o jednorázový projekt. 
Vybrat 5000 Domovenek a na další rok vymyslet novou 
dárcovskou výzvu. Jenže se stalo nečekané. Domovenek 
se nakonec podařilo vybrat neuvěřitelných 6025 a my tak 
mohli pomoci více lidem i díky nové Odborné poradně. 
Rozhodli jsme se proto, že v Domovence budeme 
pokračovat i letošní rok, jen s malou změnou. Domovenka 
bude letos pomáhat dofinancovat i rehabilitace přímo 
v Domově svatého Josefa a bude tak mnohem komplex-
nější. „Vyslechneme potřeby pacienta i pečující osoby 
a propojíme je s odborníkem z našeho týmu. V rámci 
krátkodobého rehabilitačního pobytu uděláme vše pro to, 
abychom pomohli nemocnému k větší soběstačnosti. Díky 
odborné poradně zůstáváme i po skončení pobytu v kon-

taktu a usilujeme o větší samostatnost v domácím prostředí. 
S dnešními technologiemi a možnostmi život na vozíku nekončí. 
Pro nikoho.“ říká autor celého konceptu, vedoucí Domova 
svatého Josefa, Dominik Melichar.
Zakoupením Domovenky mohou specialisté Domova sv. Jose-
fa poskytnout cvičení a poradenství v oblasti fyzioterapie, 
léčby ran, logopedie, psychoterapie i alternativní komuni-
kace, dále sociální i jiná poradenství. 
Jedním z lidí, kteří pravidelně využívají Domovenku je i Honza 
Dušek. Nezlomný cestovatel, který na vozíku doputoval až do 
dalekého Santiaga de Compostella, se letos díky pravidelným 
rehabilitacím mohl vydat do Černobylu a splnit si tak svůj 
dávný sen. „Jako jeden ze zachráněných jsem cítil povinnost 
vzdát hold a zapálit svíčku u památníku Černobylských hasičů,“ 
prohlásil na jednom z nejsmutnějších míst na světě. 
Nyní s přáteli pořádá besedy o své náročné výpravě a připra-
vují premiéru filmu Černobyl na kolečkách, který by měl být 
uveden 26. dubna 2022, v den výbuchu jaderného reaktoru.

Domovenka pomáhá žít doma i plnit sny

Je to poukaz v hodnotě 290 Kč pro jednoho pacienta nebo 
pečující osobu na jednu hodinu cvičení / poradenství. 
Může ji darovat kdokoliv na www.domovenka.cz.
Díky darované Domovence poskytuje Domov sv. Josefa 
rehabilitaci a poradenství, které nemocnému pomůže 
k větší soběstačnosti. 
Do projektu se můžete zapojit i vy. Pokud se podaří získat 
dostatek financí, pomůžeme stovkám lidí v jejich 
nepříznivé situaci. Pomůžeme jim k větší soběstačnosti.

Co je to Domovenka?

„Važme si toho, co máme!”, takové je poznání Honzy Duška



V boční kapli kostela sv. Anny v Žirči se nachází oltář 
sv. Františka, který byl ještě před 7 lety v neutěšeném stavu. 
Ačkoliv se jedná o boční kapli, právě u tohoto oltáře se 
pravidelně schází věřící zaměstnanci a klienti k pravidelným 
modlitbám. Ve svatostánku jsou uloženy hostie a nad 
oltářem svítí věčné světlo. Dokončení projektu restaurování 
oltáře sv. Františka je 
tak nádherným dár-
k e m  k  2 0 .  v ý r o č í 
Domova sv. Josefa.
A jak to všechno zača-
lo? Prvotní průzkum, 
který upozornil  na 
havarijní stav lipového 
dřeva i povrchových 
ú p r a v ,  z p r a c o v a l 
restaurátor Jan Mach 
již v roce 2015. Oltářní 
obraz sv. Františka 
Xaverského s lilií v té 
době nebyl na místě 
a celý oltář byl překryt 
silnou vrstvou křídy 
a hnědou přemalbou. Tyto povrchové úpravy silně 
degradovaly celou památku a pan Mach jednoznačně 
doporučil rehabilitaci, aby se oltář mohl zařadit do 
jedinečného chrámového interiéru (ve vztahu k již 
restaurovaným památkám – oltářům sv. Stanislava, 
sv. Rosálie a varhanům).
Restaurátorské práce pod vedením pana Radovana Šulce 

probíhaly v letech 2017–2021. Během nich se zjistilo, že oltář 
byl opakovaně opravován – jen ve 20.století dvakrát. Starší 
oprava je datována na vrcholové řezbě (1935) a týkala se 
zřejmě řezbářských doplňků a výměny menzy. Ze stejného 
období je pravděpodobně i obraz sv. Václava na vrcholovém 
nástavci. Druhá oprava je datována na svatostánku (Lorenc 

Polička L.P. 1964), ten 
původní se bohužel 
nedochoval. 
V této době došlo 
k povrchové úpravě 
bronzem. Na oltáři 
bylo nalezeno několik 
v r s t e v  b a r e v n ý c h 
úprav, ale časové za-
řazení jednotlivých 
v r s t e v  j e  k r o m ě 
nejstarší a nejmladší 
problematické. 
Nynější barevné řeše-
ní odpovídá nejstar-
šímu nálezu.
Velké poděkování pat-

ří restaurátorům p. Machovi, p. Šulcovi a p. Suchanovi, dále 
pracovníkům NPÚ Josefov a MěÚ Dvůr Králové, kteří 
konzultovali postup restaurování a samozřejmě finančním 
partnerům, bez kterých by se celý projekt nemohl reali-
zovat.

Děkujeme!
Pavlína Klecarová, projektová manažerka

Oltář sv. Františka Xaverského opět v plné kráse

V Bylinkové zahradě probíhá celková obnova všech záhonů

... letos běží již 12. ročník akce Strom pro lepší život? Nadace 
pojišťovny Kooperativa věnovala na dárky pro naše klienty 
4000 Kč. Pod stromečkem najdou deskové hry, materiál do 
keramické dílny nebo varné konvice na vodu pro voňavý čaj 
a kávu. Děkujeme!!

…i v zimě probíhá obnova Bylinkové zahrady? Zahrada už 
potřebuje akutně vyměnit části, které dosloužily. Nové 
rostliny, obnova cestiček a dřevěných obrub u záhonů, 
oprava laviček a také nutná oprava závlahy – to vše se chystá 
pro lepší zážitky z návštěv a odpočinku v kouzelné koutku 
Domova.  

…i u nás se těšíme na nadílku? Proto hledáme Ježíškova 
vnoučata i pro naše klienty. Mnozí nemají své rodiny nebo 
zázemí, nemají se proč těšit na nadílku. Oč hezčí je vidět 
jejich radost z překvapení, když se splní jejich přání.
Seznam přání našich klientů najdete na stránkách: 
www.jeziskovavnoucata.rozhlas.cz

…i přes všechna možná budoucí opatření připravujeme 
Tříkrálovou sbírku? Pevně věříme, že v příštím roce budeme 
moci vyjít s koledou a dobrovolníky a vrátit opět tradiční 
sbírku k prahům domovů našich dárců. Moc se těšíme na 
osobní setkání s koledami, na setkání s lidmi.

...dnes pomáhá lidem s RS devatenáct terapeutů? Kolich jich 

bude v dalších letech? Na tuto otázku odpoví darované 
Domovenky.

...dvacet let je velmi dlouhá doba na to, aby veškerá zařízení, 
potřebná k provozování této péče vydržela? Okna se nám 
i díky vaší pomoci podařilo vyměnit na celém objektu Domu 
sv. Josefa. V současné době probíhá postupná výměna 
plynových kotlů. Díky výtěžku z minulého bulletinu jsme 
mohli vyměnit již dva kotle. Pokud se nám však vydaří vybrat 
více peněz, budeme moci sáhnout po úspornějším a ekolo-
gičtějším řešení vytápění Domova. 

Víte, že...



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 ve spolupráci s Tiskárna Pratr, a.s.,  Českou poštou a našimi sponzory.  Náklad bulletinu: 1 000 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 Červený Kostelec), Mgr. Dominik Melichar (vedoucí Domova sv. Josefa) 

trvalé zadání SMS ve tvaru:

DMS TRV DOMOVJOSEF 90

DMS DOMOVJOSEF 90

Cena DMS je 90 Kč,

Více informací na www.darcovskasms.cz

jednorázové zadání SMS ve tvaru:

Dárcovská SMS
na číslo 87 777

Domov sv. Josefa obdrží 89 Kč

„Nejšťastnější chvíle života jsou ty, které trávíme se svojí rodinou.“ Candelaria Molfese

Konec letní sezóny jsme oslavili tradičním Bylinkobraním. 
V zahradě a parku Domova sv. Josefa po celou neděli 26.9. 
probíhaly přednášky, hudební a dramatická vystoupení, 
workshopy, tematický bylinkový jarmark a výstavy děl lidí 
nemocných roztroušenou sklerózou. Teplé slunečné 
počasí doplňovalo příjemnou náladu lidí a celá neděle byla 
oděná do slavnostního hávu pozitivní nálady. Akci 
navštívilo 714 návštěvníků. Vstupné využijeme na výměnu 
kotlů na Domě sv. Josefa. 
Letos se slaví již 150 let výročí vyhlášení sv. Josefa za 
patrona všeobecné církve. K 20. narozeninám našeho za-
řízení, které nese jeho jméno, jsme vydali CD K poctě 
svatého Josefa. Dialogy pro varhany a zvonový klavír se 
nahrávaly v kostele sv. Anny a nádherné skladby zahráli 
mistři varhaníci pan Václav Uhlíř a jeho syn Václav Metoděj 
Uhlíř. Zakoupením CD na kollova@dsj-zirec.cz za 390,- Kč 
přispějete na obnovu výtahu pro nemocné na odlehčo-
vacích pobytech. 
Vzpomínáte na jarní číslo bulletinu? Přání potřeby hrnčíř-
ského kruhu se stalo skutečností jen díky našim dárcům. 

Dnes se již kruh roztáčí a pod rukama šikovných klientů 
vznikají první díla. Všem dárcům moc děkujeme.
Lohmann & Rauscher s.r.o. daroval Domovu 5000,- EUR 
na kulturní program klientů. Díky tomu prožili opravdu 
krásnou a zajímavou sezónu. Koncerty, závody koní, 
zážitkové a kulturní akce, slavnosti – to vše a ještě více 
přispívá k duševní pohodě klientů a vede k jejich větší 
soběstačnosti. Děkujeme.
Díky patří i všem dobrovolníkům, lidem z Arniky, 
i ostatním, kteří se účastní akcí s klienty, pomáhají 
s organizací slavností nebo chodí jen tak. Popovídat si 
s klienty, zahrát hru, vyrobit hezkou věc. 
Opletený celý Domov! Paní Bártíková ze Dvora Králové 
nad Labem je dáma plná energie. Již poněkolikáté 
napletla ponožky pro naše klienty a přivezla 43 párů 
teplých krásných ponožek. Od ledna až do května upletla 
527 696 ok!!! To je úctyhodný počet. Moc děkujeme za 
všechny teplé nohy!!!  

příjemné a klidné pracovní prostředí v nízkokapacitním zařízení
s rodinnou atmosférou
dostatek času na klienta, menší kolektiv
vstřícné jednání s ohledem na individuální potřeby a požadavky
zaměstnance − částečné úvazky, HPP i DPP
podpora profesního růstu a dalšího vzdělávání
obědy (výběr ze 3 jídel) za symbolickou cenu
po zapracování firemní roční benefity do výše 13.500,- Kč / HPP
− příspěvek na dovolenou, masáž, sport, kulturu, aktivity dětí atd.
25 dní dovolené
úvazek plný i jakkoliv zkrácený
nástupní bonus 30 000 Kč 

Hledáme všeobecnou sestru
Nabízíme:

QR platba přes mobil

 

Naskenujte prosím QR kód pomocí
mobilní aplikace internet banky.

Střípky z Domova

@domovsvatehojosefa
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 Nové bankovní spojení 
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