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Vážení přátelé a příznivci Hospice Anežky České v Červeném Kostelci!

Blíží se léto a s ním i druhé vydání našeho bulletinu. Hned v úvodu chceme s vděčností vyslovit 
poděkování Vám všem, kteří myslíte na službu v hospici a kteří tuto práci podporujete. Děkujeme za 
četné dopisy, kterými nás povzbuzujete k činnosti pro druhé a potvrzujete zde i její důležitost svými 
zkušenostmi. Vybrali jsme jeden dopis za všechny a jeho úryvek uveřejňujeme v tomto čísle 
bulletinu. Děkujeme i za Vaše telefonáty. Vyjadřujete zájem účastnit se různých akcí jako jsou 
benefiční koncerty nebo soutěž „Šikovné ruce pro hospic 2007" apod. Máme z toho velkou radost a 
vážíme si Vašeho zázemí, bez kterého si naši práci nedovedeme představit. Někdy se také 
omlouváte, že můžete finančně pomoci jen malou částkou, nebo vzhledem ke stáří pomáhat 
nemůžete. Prosbu o pomoc chápejte vždy v souvislosti s Vašimi možnostmi a momentální situací. 
Vážíme si především Vaší ochoty a nemůžete-li pomoci finančně, můžete podpořit duchovně nebo 
nějakým vlastnoručně vyrobeným výrobkem pro soutěž „Šikovné ruce pro hospic 2007“. Někteří z Vás si vyžádali zaslání 
většího počtu  bulletinů, aby je mohli rozeslat svým známým. Za tuto iniciativu zvlášť děkujeme!
     V rámci finanční úspory posíláme některým z Vás s bulletinem i potvrzení o přijatých darech. Pokud by někdo potřeboval 
potvrzení ihned, stačí, když to dá na vědomí telefonicky nebo e-mailem kontaktní osobě. Pravidelným dárcům budeme i nadále 
posílat roční potvrzení.
     Prosíme, pamatujte na naše nemocné  podle Vašich možností i nadále. Dovolujeme si přiložit složenku a pokud jste nám
v posledním čase již dar poslali, můžete složenku nabídnout svým přátelům nebo ji uschovat na později. Kéž Vás náš Bůh 
bohatě obdaruje svou milostí a pokojem, vždyť v něm máme nevyčerpatelný zdroj útěchy a posily pro naše zkoušky a utrpení, 
takže i jiné pak můžeme těšit a posilovat, když je to zapotřebí.

     Za pracovníky Hospice Anežky České                                                                                          
Ing. Miroslav Wajsar

ředitel a statutární zástupce oblastní charity

NEVADÍ

Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký -
to nevadí, miluj ho. Když konáš dobro, 
přičítají to tvému egu -
to nevadí, konej dobro. Jestliže uskutečníš 
své cíle, objevíš jednou,
že máš falešné přátele a pravé nepřátele -
to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra 
zapomenuto -
to nevadí, konej dobro.

Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným -
to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok,
je zničeno během chvíle -
to nevadí, buduj. Někdy pomůžeš lidem a 
oni to odmítají -
to nevadí, pomáhej jim. Dáš světu to 
nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec -
to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je. 

                                                   (Matka Tereza) 

Na provoz Hospice Anežky České můžete přispět 
jakoukoliv částkou na účet u KB: 8282670227/0100 var. 

sym. 5531.
Můžete také poslat SMS ve tvaru 
DMS HOSPICCK na číslo 87777

Cena jedné DMS 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč. Děkujeme Vám!

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations
Hospic Anežky České, tel.: 491 420 121/27 wagenknechtova@hospic.cz



Jak pokračují „Šikovné ruce pro hospic 2007“
Vážení přátelé, jak víte již
z minulého čísla, soutěž 
vlastnoručně vyrobených 
výrobků darovaných hospici 
probíhá ve třech kategoriích 
(1. kat. děti do 9 let, 2. kat. děti 
od 10 do 18 let, 3. kat. 
dospělí). Na výrobek je třeba 
nalepit štítek se jménem
a příjmením, bydlištěm 
včetně PSČ, případně s tel. 
spojením, kategorií a prodej- 
ní cenou (v obvyklé cenové 
výši). Správně vyplněný 
štítek velmi usnadní regitraci 
a umožní včasné pozvání na slavnostní vernisáž 5. října 2007 v kině 
Luník v  Červeném Kostelci! Výrobky mohou být předávány buď 
osobně nebo prostřednictvím pošty do prodejny levného textilu
v Hospici Anežky České (5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec). 
Do konce května jsme obdrželi zatím asi 43 výrobků z různých míst 
v ČR. Jsou mezi nimi vyřezávané svícny, pletené košíky, látkové 
panenky, dečky a další. Za všechny výrobce uvádíme jmenovitě 
krásný vyřezávaný Betlém, který věnoval pan Mgr. Jindřich Vaňka 
z Hronova. Ze všech výrobků máme velkou radost a všem děku- 
jeme. Těšíme se na výrobky, které ještě máte v plánu vyrobit. 

zahrady, do kaple, k fon- 
tánce ve vstupní hale, na 
b a l k ó n  n a d  h l a v n í m  
vchodem nebo pod sluneč- 
ník na terasu. Většina 
pokojů je jednolůžkových 
s přistýlkou pro příbuzné. 
Ideální je, když se v hospici 
s  nemocným ubytuje  
někdo z jeho blízkých. 
Režim dne se výrazně liší 
od režimu dne v nemoc- 
nici.  Nenarušuje-li  to 
pohodu ostatních paci- 

Hospic Anežky České, entů, přizpůsobuje se režim dne
středisko Oblastní charity Červený v maximální možné míře potřebám 
Kostelec, je charitní zdravotnické pacienta. Nikdo mu nepředepisuje, 
zařízení pro těžce nemocné, většinou kdy musí vstávat, kdy uléhat, kdy 
s velmi pokročilým stádiem onko- zhasnout či vypnout rozhlas či televi- 
logického onemocnění. zi. Vedle potřeb biologických, psycho- 
   V průběhu 11-ti let provozu hospice logických a sociálních je zde kladen 
posloužil odborný personál doprová- důraz na potřeby spirituální. Nejedná 
zením 4057 nemocným a jejich se pouze o potřeby věřících. V průbě- 
rodinám. V roce 2006 jsme přijali 402 hu vážné nemoci se lidé často začínají 
nemocných s obložností 84,2%. Nej- zajímato otázky smyslu života, každý 
větší zastoupení pacientů bylo člověk v takové situaci potřebuje 
z Královéhradeckého a Pardubického vědět, že mu bylo odpuštěno, a má 
kraje. potřebu odpouštět. Jak důležité je mít 

čas se vyrovnat se sebou, s ostatním 
světem a pak teprve odejít. Každý Průběh dne v hospici

Začne to obvykle hned první nebo člověk by si také přál vědět, že jeho 

druhý den tím, že sestřička nebo život měl až do poslední chvíle smysl. 

dobrovolníci vezmou nemocného na Nenaplnění potřeby smysluplnosti 

projížďku po celém hospici, aby si má za následek duchovní nouzi.

mohl vybrat, zda chce do zimní 

Nic nepřevýší lásku v čase i na věčnosti

"Kdybych ovládal všechny řeči světa
uměl mluvit vznešeně jako sám anděl,

ale neměl v sobě lásku,
jsou má slova jenom prázdnými zvuky

jako dunění zvonu nebo řinčení
plechu...

A kdybych rozdal všechen svůj majetek
a nechal se třeba i upálit,

a přitom bych to dělal bez lásky,
není to k ničemu."

Podle 1. listu Pavla do Korintu

Jak si představuje těžce nemocný
laskavou péči
Aby péče nebyla jen technickou dovedností
a zručností, musí být nutně spojena s láskou.
Na otázku, co si představuje pod pojmem 
“laskavá péče“, odpověděl krátce před svou 
smrtí pacient v jednom britském hospici 
takto:
„Když ke mě přijdete přesto, že víte, co 
všichni víme – že umírám.
Když ke mně přijdete i když reprezentujete 
profese, které selhaly v zajištění mého 
uzdravení.
Když ke mně přijdete a věříte ve mně, 
uzdravení – neuzdravení.
Když se mnou trávíte čas, ačkoliv vám to 
nemohu vrátit.
Když mě berete jako individualitu.
Když si vzpomenete na maličkosti, které jsou 
mi milé, když si vzpomenete i na mé blízké.
Když se zajímáte i o mou minulost a dokážete 
mluvit o mé budoucnosti.
Když se nesoustředíte na mé nálady, ale na 
mě jako na osobu.
Když slyším svou rodinu, jak o vás hezky 
mluví a raduje se, že jsme spolu.
Když se dokážete smát a být šťastní 
uprostřed vaší těžké práce.
Tím se ve vašich rukou cítím bezpečný a dává 
mi to jistotu….“

Z knihy
Hospice a umění doprovázet
MUDr. Marie Svatošové

Z Vašich dopisů
Paní Věra Č. , která u nás doprovázela svoji maminku 
píše:
…“Vděčím Vám za velmi hezký přístup, který věnujete 
nemocným. Já osobně i za to, že jste mi pomohli v nejtěžší 
chvíli, když už jsem se sama nemohla o maminku 
postarat. Při příchodu k Vám mě uchvátili prostory, 
klidné a pohodové jednání. Jsem Vám za to opravdu 
vděčná. Od té chvíle jsem přehodnotila svůj život, určila 
si priority, kde na prvním místě je určitě zdraví a spoko- 
jená rodina, která mně v nejtěžší chvíli podržela nad 
vodou a byla mě oporou….“



POZVÁNKY:

Eva Pilarová bude zpívat pro Hospic Anežky České
16. září  2007 bude v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci benefiční 
koncert pro Hospic Anežky České. Výtěžek použijeme na zakoupení 

kyslíkového koncentrátoru.

Hospic Anežky České pořádá oslavy  

Světového dne hospiců 2007 dne 5. – 6. října  2007
v kině Luník, Manželů Burdychových, Červený 

Kostelec.

Program:
Pátek 5. října 2007 v 19 hod. Vernisáž prodejní 

výstavy „Šikovné ruce pro hospic 2007“. Při této příležitosti zazní koncert  Lee 
Andrew Davisona,  jazzového zpěváka a muzikologa.

Sobota 6. 10. 2006 v 9 hod. Mše svatá v kostele sv. Jakuba v Červeném 

Kostelci, kterou bude celebrovat Mons. Josef Socha, generální vikář 
královéhradecké diecéze. Tento den je také prohlášen za den přímluvných 
modliteb za hospicovou péči, za těžce nemocné a za podporu pečujících osob.

V 10.30 hod. Certifikovaný seminář předních odborníků paliativní medicíny 

pro střední odborný zdravotnický personál a ostatní zájemce. (témata: 
Prameny křesťanského optimismu v bolesti, utrpení a umírání, Geriatrické 
aspekty paliativní péče, Indikace k přijetí do hospice, Problematika dětského 
hospice, Etické otázky počátku lidského života a další). 

Podzimní kurzy domácího ošetřování pro Vás, kteří někoho 

těžce nemocného ošetřujete doma se budou konat v termínech: 

 3. – 7. září 2007,  29. října – 2. listopadu 2007 (pětidenní bloky).

Informace o kurzech podá Mgr.Marcela Frýbová
Oblastní charita Červený Kostelec, Háčko
Tel.: 491 420 121/34, 776 791 149,
www.ochck.cz/hacko

Svatoanenské slavnosti letos již pošesté !
aneb slavnosti bez bariér, které se letos uskuteční v sobotu 28. července
v areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L.  Slavnosti 

začínají jako každý rok poutní mší svatou, kterou bude sloužit 
Královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka OP. Jedná se o zábavné 
odpoledne plné koncertů, divadelních představení atd. viz program (viz: 
www.domovsvatehojosefa.cz). Celé odpoledne bude také probíhat Den 
otevřených dveří v Domově sv. Josefa s prohlídkou objektu. Samozřejmostí 
bude občerstvení různého druhu.

Domov sv. Josefa na Velehradě!
Přímý přenos benefiční koncertu z Velehradu konaného v rámci „Dnů 
lidí dobré vůle“ proběhne 4. července ve 20.00 hodin na ČT1. Na 

slavnostním večeru vystoupí celá řada vzácných osobností – Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou, slovenská kapela NO NAME, dětský sbor Kantiléna, Ewa Farna, 
Vašo Patejdl a další. Večerem provází převor Břevnovského kláštera P. Prokop 
Siostrzonek a Lucie Výborná. Získané prostředky budou použity na dokončení 
rekonstrukce Domu v zahradě. 

Co jsme prožili
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, v 
květnu proběhl benefiční koncert „Radost 
také pro Tebe“. Koncert se opravdu velmi 
vydařil. V divadle J. K. Tyla bylo okolo 250 
posluchačů,  výtěžek činil přibližně 80 tis. Kč 
a bude použit na opravu polohovacích lůžek 
v hospici. Někteří z Vás se zapojili do 
projektu dárcovská SMS. V letošním roce do 
konce května bylo posláno 1058 DMS tj. 28 
566 Kč. Velmi Vám děkujeme!
 

Poděkování
Děkujeme Vám za Vaši pomoc. Nadcházející 
letní čas je dobou dovolených a odpočinku. 
Proto dovolte, abychom Vám popřáli dobrou 
pohodu, načerpání nových sil, Boží ochranu a 
to zejména těm z Vás, kteří někoho 
dlouhodobě ošetřujete. 

„ Začal jsem si uvědomovat, jak blízko smrti jsme všichni ve svém všedním životě. Dávám si teď větší 
pozor než kdykoli předtím, abych dal každému, koho miluji, své city najevo.“                                                               
                                                                                                                                                        Raymond Moody

„Na Váš stůl“
Tentokrát doslova a do písmene. Znáte to, 
když přijdou nečekaně přátelé, honem 
přemýšlíme, co jim nabídnout. Právě pro 
takové letní posezení s přáteli na terase se 
náš  rychlý dort  velmi dobře hodí!

Rychlý piškotový dort
3 ks zakysané smetany, 1 ks našlehané 
smetany, 3 ks vanilkového cukru, 1PL 
kakaa, 250g dětských piškotů, přiměřené 
množství čerstvého nebo kompotového 
ovoce (nejlépe jahod nebo borůvek). 
Našlehanou smetanu lehce vmícháme do 
zakysané smetany s vanilkovým cukrem. 
Do části krému vmícháme kakao. Dortovou 
formu vyložíme alobalem  nebo  potrav. 
folií. Klademe vrstvu piškotů, vrstvu krému  
a vrstvu ovoce. Na poslední vrstvu piškotů 
natřeme kakaovou hmotu. Můžeme 
posypat strouhaným kokosem. Dáme ales- 
poň na 2 hod do chladničky.

Dobrou chuť!



SVATOANENSKÉ SLAVNOSTI

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec

statutární zástupce, ředitel: Ing. Miroslav Wajsar, tel. 491 420 121
sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB: 8282670227/0100

zřizovatel: Diecézní charita Hradec Králové

Charitní ošetřovatelská služba Červený Kostelec
vedoucí: Štěpánka Martincová

tel. 491 463 550
www.ochck.cz/osetrovatelky

osetrovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v.s.8001

Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec
vedoucí: Lenka Vlčková

tel. 491 465 327
www.ochck.cz/pecovatelky

pecovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v.s. 8002

Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči
vedoucí: Ing. Jana Řezníčková

tel. 499 628 536
www.ochck.cz/dilny

reznickova@zirec.hospic.cz

Domov sv. Josefa v Žirči
vedoucí: Ing. Václav Osladil

tel. 499 628 500
www.domovsvatehojosefa.cz

 osladil@zirec.hospic.cz
číslo účtu: 78-8832560277/0100

Hospic Anežky České Červený Kostelec
ředitel: Ing. Miroslav Wajsar

tel. 491 467 030
www.hospic.cz

sekretariat@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100

Háčko Červený Kostelec
vedoucí: Bc. Pavel Melichar

tel. 491 465 148
www.ochck.cz/hacko
 melichar@hospic.cz

číslo účtu: 8282670227/0100 v.s. 9000
 

aneb slavnosti bez bariér
sobota 28. července 2007 

areál DSJ v Žirči u Dvora Králové nad Labem

6.


