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„Lidské činy neurčují podmínky, ve kterých člověk žije,
ale rozhodnutí, která vykoná”

Viktor Frankl

Vážení přátelé Oblastní charity Červený Kostelec,
jsem rád, že vás mohu pozdravit prostřednictvím letos prvního Informačního
bulle nu. V Hospici Anežky České sloužíme těžce nemocným již 23. rokem. Za uplynulé období posloužil první český hospic více než 8 500 nemocným, a navíc se snažil pomoci
Nic nechci víc
jejich rodinám s vyrovnáním se s těžkým onemocněním blízkého člověka, případně s jeho
ztrátou. Ambulance léčby boles a Mobilní hospic Anežky České nabízí již 8. rok
Nic nechci víc než v duši klid
a žádného víc štěs ,
nepřetržitou terénní odbornou lékařskou péči. Dobrou zprávou v souvislos s rozvojem
než
co ho ptáče může mít
hospicové péče je, že jsme mohli objednat nový sanitní vůz a od léta by měl již sloužit.
na
květné ratoles .
Mobilní hospic Anežky České bude mít nové zázemí. Jak asi víte, na tuto potřebu se soustřeKdyž
slunce
hřeje z vysoka
ďujeme již od roku 2010. Nyní máme k dispozici již stavební parcelu a Královéhradecký kraj
a zem je pestrá květem
podpořil tento záměr s m, že se nyní provádí projektová dokumentace a v podzimních
a vítr duje zhluboka
měsících by mělo dojít k zahájení stavebních prací. Příprava zázemí pro Mobilní hospic bude
a mír jde celým světem.
náročná a bude vyžadovat i náš ﬁnanční podíl.
A pochybnos neznat hles,
Domov sv. Josefa v Žirči je za m stále jediným lůžkovým zařízením v ČR, které již 17. rokem
jenž v duši nesvár ní ,
slouží imobilním nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou a zaměřuje se především
- jen cí t, jak je krásno dnes,
na rehabilitaci. Za 16 let existence Domova prošel celý areál neuvěřitelnou proměnou,
a dýchat jen a ží !
.
v současné době se dokončuje dláždění přístupových cest a náměs , což usnadní pohyb
Josef Václav Sládek
pacientům na invalidních vozících. Domov poskytl od počátku více jak 4000 pobytů a nyní
nabízí 4 druhy pobytů s kapacitou 88 lůžek. Nejednou jsme byli svědky toho, kdy k nám přijel
pacient na invalidním vozíku a odjížděl se schopnos alespoň pomalé chůze. Mnoho příznaků RS je možné díky rehabilitaci
zmírnit nebo odstranit. Je však velmi smutnou skutečnos , že zdravotní pojišťovny rehabilitační péči nehradí a jsme tak zcela
závislí na našich příznivcích a dárcích.
Uvědomujeme si, že vše, co můžeme poskytovat našim nemocným je i vaše zásluha a velmi vám za to děkujeme. Dovoluji si vás
také požádat, abyste podle svých možnos na rozvoj hospicové péče v terénu a rozvoj rehabilitační péče v Domově opět
přispěli. Vaší pomoci si velmi vážíme. Máme pro vás i pozvání na beneﬁční akce a potěší nás, když se alespoň některých budete
moci zúčastnit. Přeji vám všem hodně zdraví a rados ze společného díla a prosím o pomoc a zachování vaši přízně pro
nadcházející období.
.

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

V Červeném Kostelci bude denní
stacionář pro nemocné
a seniory

Rádi se s Vámi podělíme o radost z úspěchu, který se nám podařil na konci
minulého roku. Oblastní charita Červený Kostelec získala evropský
grant z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky
tomuto grantu dojde k obnově krásného a velmi zajímavého
objektu – zahradní vily významného červenokosteleckého
rodáka Bře slava Ka y postavené v období první republiky.
Součás grantu je celková rekonstrukce Ka ovy vily, která vrá
tomuto domu jeho původní vzhled. Dnes téměř nevyužívaný
dům postupně chátrá a ani město ani jiné subjekty pro něj
nenašly žádné smysluplné využi , které by odůvodnilo
jeho rekonstrukci.
Smyslem, který pro budovu našel a obhájil ředitel
oblastní charity, je vybudování denního stacionáře, který doposud v Červeném Kostelci chyběl.
Díky grantu tak vznikne ve vile nová služba, denní
stacionář s kapacitou 8 míst. Tato služba je
určená pro seniory a nemocné, kteří nemohou
zůstat bez dohledu v domácím prostředí. Jejich
blízcí se o ně nemohou přes den starat, ale zároveň je nemohou nebo nechtějí natrvalo umísťopokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

vat do některého sociálního zařízení jako je domov důchodců
nebo LDN. V denním stacionáři bude o tyto lidi od rána do
odpoledne postaráno kvaliﬁkovaným personálem. Lidé zde
budou moci odpočívat, věnovat se svým zájmům a trávit čas ve
společnos svých vrstevníků, budou pro ně organizovány
různé kulturní a společenské akce. Klien tak budou mít možnost trávit čas ve společnos , nebudou vytrženi ze společenského života, jak se někdy bohužel stává, ale budou se moci
ak vně zapojovat do nejrůznějších tvořivých činnos nebo si
budou společně povídat o svých starostech, ale i radostech a
přitom budou zároveň vědět, že nejsou odloučeni od své rodiny a ze svého domova, ale že se tam každé odpoledne zase
vrá .
Kromě denního stacionáře bude v rámci projektu vybudováno
také zázemí pečovatelské služby a sňové péče, které jsou
v současnos ve s sněných podmínkách blízkého domu
s pečovatelskou službou.
Ka ova vila má výhodnou polohu, protože svojí zahradou
přímo navazuje na pozemky domu s pečovatelskou službou,
ve kterém oblastní charita zajišťuje provoz. Různé akce
pořádané v domě s pečovatelskou službou nebo plánované
v Ka ově vile bude proto možné propojit a využívat vzájemně
všemi klienty.
Tento projekt tak vzájemně propojí několik oblas – umožní
širší nabídku sociálních služeb, vrá život do unikátní stavby
i zlepší prostředí centra města, ale bude vyžadovat i ﬁnanční
spoluúčast.
Ing. Mar n Fišer

Červený Kostelec uspořádala v neděli 7. ledna 2018 v 17. hodin
v kostele sv. Jakuba Většího Tříkrálový koncert s názvem:
"Talent našich sousedů aneb Vánoční mše lokálních skladatelů“
V úvodu letošního koncertu zazněla svěží skladba Wolfganga
Amadea Mozarta Diver mento D dur a melodicky překrásná
Romance f moll Antonína Dvořáka, kde si sólo na housle zahrála
MUDr. Ludmila Štěpánová, absolventka Pardubické konzervatoře. Obě skladby právem patří ke stěžejnímu repertoáru
smyčcových orchestrů. V další čás uvedl Komorní orchestr
Slávy Vorlové dvě vánoční mše, jejichž autorem byl jednak
hronovský rodák Jan Kř tel Knahl (1825-1901) a autorem druhé
náchodský rodák Jaroslav Celba (1924-2013). Obě mše zazněly
v radostném a nadšeném podání Pěveckého sboru ZUŠ Hronov
a sboru Dalibor Hronov za doprovodu Komorního orchestru
Slávy Vorlové Náchod. Na Celbovu mši se ještě připojil pěvecký
sbor Hron Náchod. Velmi si ceníme všech interpretů, sbormistrů a dirigenta Josefa Vlacha, kteří přijeli potěšit a pomoci
hospici bez nároku na honorář. Děkujeme za dobrovolné
ﬁnanční příspěvky od všech účastníků koncertu ve výši šest síc,
které pomohou pořídit nový sanitní vůz pro Hospic Anežky
České. Věříme, že se hostům koncert líbil a děkujeme všem za
hojnou účast.

Jaký je život v pečovatelském domě U Jakuba

V lednu se naši senioři dozvěděli, jak se vařilo u Karla Čapka.
Přesné předpisy, ukázky jídel a vyčerpávající komentář mohli
ochutnat na přednášce nutriční poradkyně Bc. Holé.
Při módní přehlídce s názvem „Elegance 1. republiky“ jsme zavzpomínali na doby, kdy ještě žili kavalíři a slušnost, zdvořilost a
dobré mravy byly zákonem. Modely byly členěny do jednotliPoděkování dárcům i koledníkům Tříkrálové sbírky
vých bloků, např. Kuchařky Anuše Kejřové tančí, Digi-digi, Jde se
Oblastní charita Červený Kostelec děkuje všem dárcům na ples, Lázeňská promenáda apod. Všechny tyto modely nám
i koledníkům Tříkrálové sbírky 2018. První lednovou sobotu předvedlo taneční sdružení žen ze Skalice u Hradce Králové
vyšli koledníci ve skupinkách Tří
„Sestry Chalupovy“ z projektu Ježíškova
králů s požehnáním do ulic měst
vnoučata. Tento projekt vyhlásil Český
a mezi domy obcí, aby u prahů
rozhlas Hradec Králové, měl za úkol spldomácnos předali poselství o nanit seniorům jejich přání.
rození Božího Syna, lidem popřáli
Jako každý rok, tak i letos nemohl chybět
šťastný nový rok, zazpívali koledu
velice žádaný a oblíbený karneval. Spoa věnovali i drobný dárek. Při této
lečně s cestovatelem Emilem Holubem,
příležitos též poprosili o příspěvek
který procestoval všechny světadíly,
do zapečetěné pokladničky s logem
jsme podnikli „Cestu kolem světa“.
Charity ČR. Letošní výtěžek TříkráPotěšilo nás, že téměř všichni senioři
lové sbírky je tradičně určen na popřišli oblečení za nějakého představitele
moc lidem, kteří si sami pomoci
cizí země, díky nim jsme se dozvěděli
nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci,
zajímavos a poznatky z těchto míst.
hendikepu či sociální situaci.
Karneval doprovázel svým zpěvem pan
Oblastní charita Červený Kostelec
Vladimír Kábrt, tentokrát převlečený za
děkuje všem koledníkům, organiMášenku. Pečovatelky měly dokonalé
zátorům a všem, kteří se na akci
převleky. Jejich klien je nemohli pozpodíleli. Výtěžek této sbírky činí
nat. Program byl opravdu bohatý a vyvr744 s. Kč. Za významné ﬁnanční
cholením veselého odpoledne, bylo vyspřispění pro službu středisek Oblatoupení v převlečení za Daniela Nekonestní charity Červený Kostelec velmi
čného s názvem „Šum svistu“.
děkujeme.
To že naši senioři rádi cestují, dokázal
nejen karneval, ale i „cestopisné úterTříkrálový koncert
ky“, které jsou hojně navštěvované.
Oblastní charita Červený Kostelec
Zveme do pečovatelského domu různé
spolu s Římskokatolickou farnos
JAKÝ JE ŽIVOT V PEČOVATELSKÉM DOMĚ cestovatele, kteří se s námi podělí o své

dojmy a zážitky. Díky manželům Ka ovým jsme se ve dvou
dílech podívali po Franci a na kolech jsme dojeli až do Lurd.
Společně
s Oldřichem Nermuťem jsme si oživili vzpomínky na jižní
Moravu a alespoň z fotek nás zahřálo sluníčko. Děkujeme.
Cestopisné úterky neskončily, ale pokračovaly i v únoru a březnu.
Z inicia vy obyvatel obou pečovatelských domů jsme jako
novinku zavedli tzv. „Kavárničku dříve narozených”. Každý týden
se scházejí obyvatelé jednotlivých poschodí a na různá aktuální
témata zde při kávičce či čaji vyprávějí a diskutují.
Cílem je utužení dobrých mezilidských vztahů a u nových obyvatel navázání přátelství. Tak se z naší vzpomínkové místnos
každý týden line smích a veselé vyprávění. Úsměv nestojí nic, ale
dokáže rozdat dobrou náladu a pozi vní myšlení. Říci vlídné
a pozi vní slovo trvá jenom chvilku, ale jeho ozvěna nezanikne.

Seminář „Výstup na horu manželství“
V době sku bulle nu organizuje Oblastní charita Červený
Kostelec seminář „Výstup na horu manželství“ (exercicie s P.
Eliasem Vellou OFM Conv.), který se koná 19. až 23. května
2018 v kině Luník v Červeném Kostelci, podrobnos na:
www.ochck.cz
Seminář nabízí posluchačům podstatné rady pro zdravý
manželský život a současně konfrontuje se současnými
problémy, jako jsou cizoložství, poruchy sexuální iden ty,
odluka, rozvod atd. Přináší řešení těm, kteří usilují o pokoj,
uzdravení a stálost ve svých vztazích.

ZVEME VÁS

Jarní koncert Novoměstské ﬁlharmonie
Bc. Vlčková Lenka, vedoucí pečovatelské služby pro Hospic Anežky České

CO JSME S VÁMI PROŽILI
Maraton s Roztroušenou Sklerózou – MaRS 2018
V březnu se uskutečnil MaRS 2018. Velké díky všem, kteří si s
námi přišli zacvičit! Již posedmé se konala celostátní akce
Maraton s Roztroušenou Sklerózou, cvičení jako vyjádření
solidarity s takto nemocnými, a již potře jsme se sešli v Domově sv. Josefa.
My cvičíme, přestože jsme
nemocní, to je úžasné!
Záš tu nad akcí MaRS 2018
převzal pro Domov sv. Josefa
opět Ing. Jan Jarolím – starosta Dvora Králové n. L.
Upřímně děkujeme!

Módní Show

Srdečně si vás dovolujeme pozvat do Divadla J. K. Tyla v sobotu 26. května 2018 v 18. hodin na beneﬁční koncert NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE s pořadem „JMÉNA POSTAV V HUDBĚ“. Beneﬁční koncert pro Hospic Anežky České představí
jedinou neprofesionální ﬁlharmonii v Královéhradeckém kraji
s bohatým programem na téma Postavy v hudbě. Představí
např. postavu Carmen, Fausta nebo Forresta Gumpa. Hosty
večera budou koncertní mistr a sólista Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Zdvihal a sopranistka Teplické
konzervatoře Václava Štěpánová. Těleso zkušeně vede
dirigent Jaroslav Rybáček.
Vstupné je 150 Kč, snížené
100 Kč.
Předprodej vstupenek probíhá v IC Červený Kostelec,
Hronov, Náchod, Česká Skalice, Police nad Metují.
Těšíme se na Vaši účast.

Ve středu 8. března uspoKoncert Hradišťanu
řádala Střední škola oděvní
v Červeném Kostelci Módní
ke Světovému dni
Show v Divadle J. K. Tyla
roztroušené sklerózy
v Červeném Kostelci. Během
Hradišťan & Jiří Pavlica je
večera nám studentky oděvojedinělé hudební seskupení
Maraton s Roztroušenou Sklerózou
ní školy předvedly kolekce
s vysokou uměleckou i intervlastní tvorby ve spolupráci
pretační úrovní. Od roku 1978
s ﬁrmou Veba. Programem provedla moderátorka Jana Házová je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost – housa zpěvem doprovodily Aleny Přibylová a Pavla Bergmannová. lista a hudební skladatel Jiří Pavlica. Tentokrát zahrají 31.
Výtěžek z akce 14 000,- Kč byl věnován Hospici Anežky České. května 2018 od 19. hodin v Městském divadle dr. Josefa Čížka
Velmi děkujeme!
v Náchodě pro Domov sv. Josefa. Přijďte spolu s nimi podpořit
naše nemocné ke Světovému dni roztroušené sklerózy.

Beneﬁční koncert Pavla Šporcla

V úterý 20. března proběhl v Městském divadle Jaroměři beneﬁční koncert Pavla Šporcla. Pavel Šporcl je nejen světoznámým
houslovým virtuózem, ale i ﬁlantropem, který svými koncerty
neváhá podpořit potřebné. Tentokrát se svým programem –
Pocta Paganinimu, přijel, aby vystoupil pro nemocné roztroušenou sklerózou v Domově sv. Josefa. Jako host vystoupil mladý
houslista Milan Kostelenec – nejlepší český účastník Kociánovy
houslové soutěže z roku 2017. Výtěžek koncertu podpořil
komplexní péči o nemocné roztroušenou sklerózou v Domově
sv. Josefa. Děkujeme Vám!

17. Svatoanenské zahradní slavnos bez bariér
Chcete prožít Pohodový den poutního charakteru pro celou
rodinu? Zveme Vás v sobotu 21. 7. 2018 od 10.00 na tradiční
beneﬁční a prezentační akci Domova sv. Josefa – která si vzala
zasvé "bořit" bariéry mezi světem zdravých a nemocných.
Čeká Vás den plný kultury, rodinných sdílení, stánky lidových
řemesel v opraveném areálu Domova sv. Josefa a zámeckém
parku. Na třech scénách (v parku, v kostele a na nádvoří),
vystoupí: GOOD WORK, Fukanec, Nezmaři, Pavel Helan, David
Kraus s kapelou, Honza Horák přijede s one man show vyprápokračování na str. 4
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veřejnost s jejich potřebami a uspořádat prodejní výstavu
věním o životě a smr sv. Fran ška z Assisi, pro dě přijede
a kulturní akci, které oboha život v regionu.
LD ze Smiřic a kouzelník, v kostele sv. Anny zahraje Jindřich
Bude se soutěžit ve 4 soutěžních kategoriích
Černohorský, recitovat bude Ondřej Kepka a nebude chybět
a porota i publikum volí svého „miláčka“:
evropský unikát, Žirečský zvonkový klavír, v podání Prof.
Václa-va Uhlíře a spousta dalšího v doprovodném programu.
1. kategorie oděvy a oděvní doplňky
Začínáme v 10 hodin poutní mší svatou s barokním dopro2. kategorie umělecká díla a bytové doplňky
vodem, celebrovat bude Josef Kajnek, pomocný biskup králo3. kategorie dětské výrobky do 14 let
véhradecký. Těšíme se na Vás!
4. kategorie ostatní výrobky
Miláček poroty
Běh pro hospic 2018
Miláček publika
Zveme vás v sobotu 22. 9. 2018 na 5. ročník beneﬁce Běh pro
Loni jsme z uspořádané
hospic 2018. I Váš sportovní
výstavy získali přes 70 síc
výkon pomůže nemocným v
Kč, které pomohly zakoHospici Anežky České. Zveme
upit nový sanitní vůz pro
vás, naše podporovatele, ale
hospicovou péči.
i vaše přátele, dě a vnoučata
V případě zájmu a chu
z blízkého okolí k běhu na tratě,
něco pěkného vytvořit,
dlouhé dva, pět nebo 10 km
prosíme, abyste až do
(dle vlastního výběru). Letos
uzávěrky 27. září 2018 zadíky generálnímu partnerovi,
sílali poštou či osobně
kterým je Primátor a. s. Návaše dárky, označené š tchod, se stala naše akce Běh
kem se jménem a příjmepro hospic součás Seriálu běním, bydlištěm včetně
žeckých závodů. Místem startu
PSČ, nejlépe i s telefobude opět Středisko volného
nním spojením a e-maičasu Háčko, Manželů BurdyZVEME VÁS NA BĚH PRO HOSPIC 2018
lovou adresou, kategorií
chových 245, Červený Kostea cenou.
lec. Přijďte si zaběhat.
Vše prosím doručte na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, ul. Manželů Burdychových 245, PSČ 549 41 Červený
13. ročník soutěže „Šikovné ruce a otevřená srdce
Kostelec,
dárky označte: Šikovné ruce pro hospic.
pro hospic 2018 aneb lidé lidem“
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat do třináctého ročníku Slavnostní vernisáž se bude konat 5. října 2018 v obřadní síni
tradiční soutěže o nejnápaditější vlastnoruční výrobek „Šikov- Městského úřadu v Červeném Kostelci, následně bude od
né ruce a otevřená srdce pro hospic 2018 aneb lidé lidem“. 6. do 12. října 2018 probíhat prodejní výstava všech obdržeVýtěžek poputuje do Hospice Anežky České v Červeném Kos- ných darů ve výstavní síni Městského úřadu v Červeném
telci a opět pomůže zajis t potřebné vybavení pro hospicovou Kostelci. Poté se vždy pokračuje v prodeji ve střediscích naší
péči, tentokrát to bude vybavení zbývajících pokojů novým Oblastní charity až do 30. listopadu.
Na závěr celé akce Vás zveme na divadelní představení Ví
nábytkem.
Marčíka
do Divadla J. K. Tyla ve čtvrtek 11. října, které
Cílem je podpořit tvořivost dě , mládeže a dospělých, podní t
se
uskuteční
v rámci tohoto projektu.
k dobročinnos – pomoci péči o těžce nemocné, seznámit

www.ochck.cz
Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, číslo účtu KB: 8282670227/0100 VS: 1333
Kontaktní osoba: Ing. Martin Fišer, public relations, tel.: 491 610 340, e-mail: fiser@hospic.cz
Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulletin elektronicky nebo ho nechcete dostávat ani v papírové podobě, dejte nám vědět na kontaktní email.

Hospic Anežky České pomáhá těžce nemocným, podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

Domov sv. Josefa -- domov pro nemocné RS
Podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

DMS HOSPICCK 90
na číslo 87 777 60
Hospic Anežky České obdrží 89, 59, 29 Kč 30

DMS DOMOVJOSEF 90
na číslo 87 777 60
Domov sv. Josefa obdrží 89, 59, 29 Kč 30

Možnost trvalé DMS, postup zrušení na www.darcovskasms.cz

Možnost trvalé DMS, postup zrušení na www.darcovskasms.cz

DMS TRV HOSPICCK 90
na číslo 87 777 60
Hospic Anežky České obdrží každý měsíc 89, 59, 29 Kč 30

DMS TRV DOMOVJOSEF 90
na číslo 87 777 60
Domov sv. Josefa obdrží každý měsíc 89, 59, 29 Kč 30

Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz

Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz

