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Hovoříme s našimi dárci
V srpnu přijeli manželé Kavalcovi s dcerou Maruškou na dovolenou do Červeného Kostelce, navštívili Hospic Anežky České 
a cestovali po okolí. Pečují společně o svoji postiženou dcerku a dle možností pomáhají potřebným, mezi jiným také našemu 
Hospici Anežky České a Domovu sv. Josefa. Požádali jsme s kolegyní tento manželský pár o rozhovor a položili jim několik 
otázek. Maruška odpočívala a tak mohl rozhovor začít. 
Jste lidé s různými zkušenostmi; je vidět, že máte náboj a tak se můžeme od Vás něco přiučit, získat rady i povzbuzení anebo 
si je můžeme vzájemně předat. Také ráda vidím, že berete život s humorem, a to je dobře. Kde čerpáte?

Právě před 20 lety byla podepsána zřizovací listina naší organizace. Toto 
výročí i období adventu je příležitostí pro krátké ohlédnutí se za uplynulými 
20 lety.

Na podzim roku 1994 začala výstavba prvního českého hospice v Červe-
ném Kostelci, aby mohl být otevřen 8. prosince 1995. Do dnešního dne 
poskytl své služby téměř 7 300 pacientům a podporu jejich rodinám. Dnes 
existuje dalších 15 hospiců a řadě z nich jsme pomáhali při jejich vzniku 
a rozvoji. Od roku 1999 v restituované budově provozujeme mateřské 
centrum, nabízíme zájmové kroužky pro děti a mládež a vzdělávání v oblasti 
sociální a zdravotní, zejména hospicové, včetně ubytování. O naše 
nemocné a seniory se od roku 2000 stará charitní ošetřovatelská a pečo-
vatelská služba. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou nás vedly k myšlence 
jim nabídnout pomoc a podporu v darovaném klášteře v Žirči u Dvora 
Králové nad Labem. Od roku 2001 zde po etapách budujeme první a zatím 
stále jediné zařízení v ČR pro takto nemocné. Setkávání se zdravotně 
handicapovanými a jejich situací na trhu práce nás vedlo k vytvoření 
chráněných dílen v roce 2005, z nichž vznikl v roce 2011 samostatný sociální 
podnik Pro-Charitu s. r. o. Hospicová lůžková péče byla v roce 2010 
doplněna o Ambulanci paliativní péče a Mobilní hospic Anežky České. 
Společně s půjčovnou zdravotnických pomůcek tak vznikl ojedinělý projekt 
komplexní péče o terminálně nemocné, jak jsme o něm snili s MUDr. M. 
Svatošovou před více než 20 lety při naší návštěvě v kolébce hospicového 
hnutí ve Velké Británii. 

V roce 2010 jsme převzali péči o seniory i v Hostinném a okolí.
Tolik stručné ohlédnutí za rozvojem naší organizace, která se za 20let 

stala jednou z největších charit v ČR a i nadále se snaží upozorňovat na 
neřešené oblasti péče. O těchto potřebách nechceme pouze hovořit, ale 
na modelovém příkladu (Hospic Anežky České, Domov sv. Josefa, sociální 
podnik Pro-Charitu s. r. o.) hledat řešení jejich problémů. 

Jsme nesmírně vděční, že nám mnozí již tak dlouho pomáháte. Prosím, 
abyste si při čtení našeho bulletinu udělali chvíli času a podívali se nazpátek, 
co se díky i Vaší pomoci podařilo. Na další Boží požehnání, Vaši podporu 
i pomoc spoléháme i v budoucnu a již předem za ni vyjadřujeme naši velkou 
vděčnost.

Přeji Vám pokojné prožití adventního očekávání narození Božího Syna 
a radost z přijatého Daru i z možností obdarovávat druhé i v čase budoucím.

Vážení přátelé a příznivci Hospice Anežky České

S přáním všeho dobrého, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel 



Pan K: Momentálně čteme myšlenky na den z knížky Marie 
Svatošové „Máme proč se radovat.“  Jsou tam citace z Bible, 
které paní Svatošová výstižně rozvádí do praktického života. 
Jeden příběh na každý den a čerpáme z těchto mouder.
Paní K: Při návštěvě Vašeho hospice se nám obětavě věnovala 
paní ing. Ungrová. Tam jsem si uvědomila, kolik je zde 
zaměstnanců, kteří odvádějí vyčerpávající práci a přitom 
nevyhoří. Podobně jako v hospici, tak je to i s naší Maruškou. 
Každý sebemenší pokrok s Maruškou nám dodal velkou sílu. 
Tito lidé (nemocní, postižení, senioři, umírající), kteří jsou 
v tomto světě odsunuti na vedlejší kolej, tak právě naopak 
obohacují ty, kteří o ně pečují, takže nedochází k vyhoření.  

Pan K: Bavili jsme se v hospici o sv. Josefovi, jaký je velký 
pomocník ve všech záležitostech. Podle Bible by se měl Bohu 
odvádět desátek měsíčního příjmu. 
Naši známí, nuceni pustit se do stavby 
rodinného domku bez peněz, prosili sv. 
Josefa o pomoc. I přes skromný život 
odevzdávali měsíčně desátek. 

Z mála dávali a ještě dobře vyšli se 
svým hospodařením. Nad očekávání 
výhodně prodali starý dům a zaplatili 
nový. Sv. Josef zařídil, že nemuseli 
prodat střechu nad hlavou dříve, než 
postavili ten nový. 

Paní K: Samozřejmě, svěřujeme mu své rodinné hospodaření. 
A napadá nás, kdyby byla v hospici modlitební skupinka, která 
by se modlila ke sv. Josefovi, mohla by se finanční situace lépe 
řešit. 
Paní K: V Písmu je napsáno: „Beze mne nemůžete nic dělat, ale 
se mnou můžete všechno.“ 
EW: Souhlasíme s Vámi, že když chce člověk něco důležitého 
udělat, je potřeba se nejprve modlit a tak se to také snažíme 
dělat. 

Paní K: Před lety jsme četli první informace o hospici, o jeho 
smyslu. Zjistili jsme, že je to velice dobrý počin, dobrá věc, 
kterou je třeba podporovat.
Pan K: Uvítali jsme to, protože hospicová péče tady u nás velmi 
chyběla. Když jsem byl jako mladík hospitalizován, viděl jsem, 
jak se „postarali“ o umírajícího. Jenom zatáhli závěs a nechali 
tam umírajícího bez jakékoliv pomoci. Tenkrát jsem cítil, že to 
není normální přístup. Byl zcela sám bez blízké osoby, která by 
ho doprovázela. V nemocnicích chyběla úcta k umírajícím. 
Společnost uklízela umírající i postižené mimo, někam stranou, 
aby nebyli na očích.

Zjistila jsem, že podporujete již přes 10 let naše střediska 
Hospic a Domov a velmi si této Vaší podpory vážíme. Když se 
více lidí takto rozhodne, tak pomoc může být velká. Co bylo 
a je impulzem pro vaše dávání?

A vy se tím biblickým pokynem také 
řídíte?

Zkuste si vzpomenout, kdy jste se poprvé setkali s informací 
o Hospici anebo Domově a kdy přišlo Vaše rozhodnutí pomoci 
nemocným u nás? 

Paní a pan K: My bychom se také chtěli zeptat, zda 
v místnosti posledního rozloučení je někdo s umírajícím – 
příbuzní, případně někdo z personálu? Jak doprovázející 
vnímají umírajícího? Když umírá nevěřící a dívá se na kříž 
s trnovou korunou, zůstane ještě nevěřícím nebo uvěří?

Zmínili jste se o tom, že Pán Ježíš přeměřuje kříž, to je pěkná 
myšlenka. Vnímáte to také v případě nemoci Vaší Marušky?

Přiblížila Vás tato životní zkouška více k pomoci druhým 
lidem, více rozumět jejich trápení a jejich potřebám?

EW: Místnost posledního rozloučení slouží již k rozloučení se 
zemřelým a jeho rodiny. V hospici máme takovou zásadu, že 
nemocný by se neměl cítit a být opuštěn, a to zejména v 
posledních chvílích života. Proto i personál se 
s nemocnými snaží sblížit, podrží ruku, povzbudí, potěší, 
zjistí co je přání nemocného, čeho se bojí apod. Také je zde 
neomezený přístup pro přátele a rodinu, která chce 
nemocného doprovodit a kterou chce i nemocný mít 
u sebe. Když je věřící nebo si to přeje, tak je přizván také 
duchovní. Někteří lidé se před smrtí obrátili k Bohu. Někdy se 
smíří rozhádaná rodina, manželé se smíří – to jsou zázraky, 
zdroj síly a ujištění o smysluplnosti této péče pro personál. 
Jde o vzájemné obohacení od nemocných pro personál a 
opačně.

Paní K: Víra člověka vede. Všichni 
jsme chybující lidé, jsme hříšníci; 
potřebujeme odpuštění – potře-
bujeme  Boží milosrdenství. Když 
my žádáme o odpuštění, musíme 
také umět odpouštět. Bez odpuš-
tění není smíření.
Pan K: Jeden náš známý marián-
ský kněz mimo jiné říkal: „Víra je 
dar. A tu Vám někdo vymodlil, tak 
si toho važte.“  Také mluvil o kříži: 
„Pán Ježíš, než na každého naloží 
kříž, několikrát ho přeměří, převá-
ží, jste-li schopni ten kříž unést.“

 
Paní K: Maruška se narodila císařským řezem. Sestřičky mi 
hned řekly, že je postižená. Nevěděla jsem, jaké to bude 
postižení; postupně jsem na to přišla, šlo o mentální 
postižení. Měla jsem ji hodně ráda, možná ještě více, než 
kdyby byla zdravá. Dělala jsem všechno pro to, aby nemu-
sela jít do ústavu, ale naopak, aby mohla vnímat všechno, 
čím jsme my obdarováni. Tento kříž byl sladký. A u všech 
křížů, které jsem dostala, bylo cítit Boží pomoc. 
Pan K: Vzpomínám v této souvislosti na citát P. L. Kubíčka, 
který řekl: „Když člověk odhodí kříž s Kristem, tak se setká s 
křížem bez Krista.“ – a to je kříž, který za sebou vleče jako 
těžké břemeno.

Paní K: Určitě ano. Pochopila jsem, jak velmi pomáhá 
přímluvná modlitba, adorace a úplné sebeodevzdání Bohu. 
Ve ztišení mu naslouchám a odevzdávám své starosti. 
Vnímám Boží lásku, cítím ji a pak jsem schopna ji také 
předávat druhým. Když přijímáme životní kříže, dostáváme 
sílu je zvládat, a tím i sílu a schopnost pomáhat druhým.  
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Návštěva Kavalcových v Hospici



Dnes jste navštívili osobně Hospic Anežky České, prohlédli 
jste si jeho prostory, hovořili jste s personálem. Jaký dojem 
si odnášíte? Co byste chtěli vzkázat k povzbuzení 
personálu?
Paní a pan K: V budově Hospice je hodně světla, což působí 
velmi pozitivně, a to i v místnosti posledního rozloučení. 
Personálu bychom vzkázali: začněte každý den s Pánem 
Bohem, předložite mu vše, co budete dělat s prosbou, aby to 
sloužilo k větší cti a slávě Boží a k požehnání pro druhé. 
Takový postoj pomáhá 
zvládat i velmi těžké úkoly. 
Učíme se přijímat Boží vůli a 
děkovat za to, že jsme v Boží 
náruči. 

S dárci hovořila
Eva Wagenknechtová

A Martina Kreidlová

První ročník
Běhu pro hospic

Šikovné ruce 2014

 
V sobotu 4. října 2014 se 
uskutečnil první ročník 
Běhu pro hospic 2014, 
který se setkal s velkým 
zájmem profesionálních i 
neprofesionálních sportovců, 
mládeže i dětí z Červeného 
Kostelce, okolí, ale i z velké 
dálky ze Spojených států amerických a Brazílie. Přihlášených 
účast-níků Běhu pro hospic bylo 319. Nejmladšímu byl 
necelý rok a nejstaršímu bylo 73 let. 

Zúčastnila se také naše nejlepší triatlonistka Vendula 
Frintová z Náchoda. Závod odstartoval místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek. Výtěžek akce byl 68 tis. korun, ale 
vzhledem k tomu, že se jednalo o benefici s Nadací Divoké 
husy, která zdvojnásobí výtěžek do výše 60. tis. korun, Hospic 
získává 128 tis korun na nákup dorozumívacího zařízení mezi 
pacienty a ošetřujícím personálem. Běh pro hospic 
podpořila také řada jednotlivců i firem, díky kterým mohla 
být akce uspořádána. Více informací naleznete na stránkách 
http/www.behprohospic.cz 
a www. hospic.cz

Děkujeme všem za účast a 
po-moc při organizaci.  

      Mgr. Ludmila Štěpánová

Devátý ročník soutěže Šikovné 
ruce pro Hospic 2014 aneb lidé 
lidem byl zahájen vernisáží 
prodejní výstavy v pátek 3. října 
2014. Probíhal celý týden do 
pátku 10. října 2014 v prosto-
rách výstavní síně Městského 

úřadu v Červeném Kostelci. Výběr 
kvalit-ních, jak uměleckých, tak 
zcela praktických výrobků byl 
opravdu velký. Návštěvníci výsta-
vy si tak v průběhu týdne mohli 
prohlédnout a zakoupit z více jak tří tisíců předmětů od 171 
účastníků soutěže. Vernisáž prožili všichni přítomní ve 
slavnostní atmosféře, kterou podpořil svým hudebním 
vystoupením Pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia 

v Náchodě pod vede-
ním dirigenta pana Ing. 
Vlastimila Čejpa. 

Sboreček představil 
průřez širokého reper-
toáru od klasiky, lido-
vých písní přes spiri-
tuály až po jazz.

Ocenění si letos 
odneslo sedm dospěl-
ých, dva zástupci děts-
ké kategorie a jeden 
dospělý miláček poro-
ty. Devátý ročník pro-
jektu Šikovné ruce pro 
hospic 2014 aneb lidé 
lidem se vydařil díky 
ochotě šikovných a vel-
korysých lidí, dětí a též 
podpoře Králové-hra-

deckého kraje. Za pro-dej výrobků získal Hospic 66 tis. korun 
a bude použit taktéž na zakoupení dorozumívacího zařízení 
mezi pacienty a ošetřu-jícími v Hospici Anežky České. V rámci 
projektu se uskutečil benefiční koncert Jaroslava Uhlíře 
a kapely v Divadle J. K. Tyla. Více podrobností o udělení cen 
na vernisáži si můžete přečíst na webových stránkách: 
www.hospic.cz

Hana Gottsteinová

Ve čtvrtek 16. října 2014 pořádala Oblastní charita Červený 
Kostelec s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce 
konferenci paliativní medicíny v Náchodském divadle Dr. 
Josefa Čížka. Kapacita sálu byla naplněna, celkem se zúčast-
nilo 433 osob (33 lékařů, 109 studentů zdravotnické školy 

a gymnázií a 291 zdravotních 
sester, sociálních pracovnic 
a dalších zájemců z řad široké 
veřejnosti). 

Konferenci zaštítil místo-
předseda vlády pan MVDr. 
Pavel Bělobrádek spolu s ředi-
telem organizace Ing. Mgr. 
Miroslavem Wajsarem a před-
sedou České společnosti palia-
tivní medicíny panem MUDr. 
Ladislavem Kabelkou, Ph.D.

Mgr. Jana Špeldová

a

Konference paliativní medicíny

CO JSME
S VÁMI PROŽILI

CO JSME
S VÁMI PROŽILI

CO JSME
S VÁMI PROŽILI

Běh pro Hospic – ocenění 

Předání cen Šikovných rukou



Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, statutární zástupce, 
číslo účtu KB: 8282670227/0100 v. s. 5688. 

Eva Wagenknechtová 

Oblastní charita

tel.: 491 610 330
e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: 

pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla 
schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou 
naději.“

Ewa

Tříkrálový koncert
houslisty Josefa Špačka
Oblastní charita Červený Kostelec vás 
co nejsrdečněji zve na Tříkrálový 
koncert houslisty Josefa Špačka, který 
se koná 8. 1. 2015 v 18 hodin v čer-

venokosteleckém Divadle J. K. Tyla. S klavíristou Miroslavem 
Sekerou přednesou skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. van 
Beethovena a F. Waxmana. 100% výtěžku benefice bude 
použito na péči v Hospici a Mobilním hospici Anežky České. 

Josef Špaček je současný 
nejlepší český houslista, 
absolvent slavné hudební 
školy Juilliard School v New 
Yorku. V roce 2012 se stal 
laureátem světové houslové 
soutěže Královny Alžběty 
v Bruselu, která je odborníky 
považována za největší a nej-
náročnější soutěž na světě 
s nejdelší historií. Je prvním 
českým houslistou, který se 
probojoval v této soutěži do 
finále. V současnosti zastává 

post koncertního mistra v České filharmonii a sólově 
koncertuje na nejslavnějších pódiích světa. 

POZVÁNÍ

6. charitní ples

Pouť ke sv. Anežce České

V sobotu 8. listopadu 2014 proběhl v sále červenokostelecké 
sokolovny již pošesté charitní ples, který byl opět milým 
setkáním nejen pracovníků a příznivců Oblastní charity, ale 
i velkého množství mládeže a všech, kteří se chtěli pobavit, 
příjemně strávit podzimní večer a přispět na dobrou věc. 
Slavnostně oblečené taneční páry zvala k tanci i poslechu 
hronovská hudební skupina Relax Band pod vedením Jana 
Drejsla. Moderátorského postu se ochotně a nezištně ujal 
člen kapely Ing. Ondřej Čuhanič. Unikátní událostí plesu bylo 
trojí vystoupení tanečnice Simony Švrčkové známé ze sou-
těže StarDance, která se svým tanečním partnerem Tomá-
šem Hoškem předvedla 3 taneční show – passo doble, 
rumbu a jive. Oba umělci, kteří v roce 
2006 vybojovali titul „profesionální 
mistři ČR“ a „vicemistři Střední 
Evropy“ v latinskoamerických tan-
cích, do Červeného Kostelce zavítali 
až z daleké Ostravy. Tomáš Hošek 
sám řekl: „Byli jsme velmi překva-
peni velikostí akce, hezkým prostře-
dím a oceňujeme, jak lidé u vás umí 
tančit.“ Rozsáhlá tombola s krásnými 
cenami od sponzorů z regionu, včet-
ně 20 prémií, obohatila nejeden stůl 
v sále sokolovny.  

Tancem znavené hosty posilnilo chutné občerstvení v podo-
bě teplých i studených nápojů, zákusků, banketek a výbor-
ných grilovaných klobás.                                                             

Mgr. Ludmila Štěpánová

13. listopadu se uskutečnila v Hospi-
ci Anežky České Pouť ke sv. Anežce, 
které se zúčastnili jak zaměstnanci 
středisek Oblastní charity Červený 
Kostelec, tak i ostatní zájemci. 
Součástí byla mše svatá, kterou 
sloužil P. Kubant a odborné přednáš-
ky o péči v Hospici a Domově sv. 
Josefa. Zúčastnění společně po té 
poseděli v rozhovorech a u drobné-
ho pohoštění. Domů si každý odnesl 
upomínku na patronku našeho 
Hospice Anežku Českou, jejíž ná-
sledování hodný život služby je stálou inspirací i pro nás. Jan 
Pavel II. o ní napsal: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, 

Nová lůžka pro hospic
Obdobně jako v předchozích letech i letos na podzim jsme ve 
spolupráci s Nadací Komerční banky a.s. Jistota vyměnili část 
opotřebovaných lůžek pro nemocné v Hospici Anežky České. 
Pořízením 8 lůžek vyrobených firmou Linet, došlo k ukončení 
několik let trvající postupné obnovy tohoto důležitého 
vybavení. Nadace Jistota nám opakovaně poskytla téměř 
polovinu nákladů na koupi lůžek.

Ing. Martin Fišer

ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, www.ochck.cz,

Prosíme, své dary posílejte na náš běžný účet u KB, č. ú. 82826700227/0100 (jak je uvedeno na složenkách).
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Ples – radost z tomboly

Hospic Anežky České - důležité upozornění!!!
Od 18. prosince 2014 bude na nezbytnou dobu uzavřena
veřejná sbírka pro Hospic a to kvůli pravidelnému vyúčtování
KÚ Hradec Králové a tím i sbírkový účet: 78-943640237/0100.
Přerušena bude od toho dne i  možnost posílat našemu Hospici
DMS zprávy. O opětném zprovoznění (předpokládáme konec
ledna) Vás budeme informovat na webových stránkách.
Děkujeme za pochopení!


