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Ve čtvrtek 11. dubna přijela do Červe-
ného Kostelce  s  hudebním vystoupe-
ním zpěvačka Petra Černocká  dopro-
vázená kytaristou a manželem v  jedné 
osobě, Jiřím Pracným. Petra neváhala 
a koncert otevřela svou nejznámější 
písničkou, "Saxanou", která nastolila 
energickou atmosféru na celý večer. Ať 
už to bylo jejími písněmi, tak i příběhy, 
kterými uváděla další skladby, o  do-
brou náladu a potlesk nebyla v červe-
nokosteleckém divadle nouze.
Na závěr si pak ještě zpěvačka našla 
čas na setkání  s  jejími příznivci z  řad 
nemocných roztroušenou sklerózou, 
kteří za ní přijeli z  Domova svatého 
Josefa v Žirči.
Výtěžek, který dosáhl téměř 50 000 Kč 
bude věnován potřebám Mobilního 
hospice Anežky České. Děkujeme za 
krásný kulturní zážitek!

PETRA ČERNOCKÁ ZPÍVALA PRO HOSPIC
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Dovolte mi pozdravit Vás u  dalšího tentokrát jarního čísla našeho bulletinu. Nejprve 
Vám chci poděkovat za veškerou podporu, kterou věnujete jak lůžkovému, tak 
domácímu hospici a jejich pacientům. Bez Vašich finančních i  věcných darů, slov 
uznání i modliteb za naši práci, by nebylo možné poskytovat naše služby. O  tom, že 
podpora má mnoho podob, se dočtete i na stránkách tohoto bulletinu. Jsou to milé a 
nápadité akce pořádané laskavými lidmi s otevřeným srdcem, kteří jejich výtěžek věnují 
na dobrou věc.
Z  našich současných plánů, se chci zmínit o  přípravě nového zázemí pro mobilní 
hospic, který nyní potřebuje nejvíce našeho úsilí a energie. Tento záměr provázejí obtíže 
a změny, které bychom nečekali, věřím ale, že už máme většinu z nich za sebou a nyní 
už nás čeká samotné budování. Výstavba zázemí mobilního hospice je financována 
Královéhradeckým krajem, ale vyžaduje další podporu firem i  jednotlivců. Věřím, 
že  s  Vaší pomocí se dočkáme společné radosti z  dokončeného díla, které bude 
přínosem pro všechny potřebné těžce nemocné.
Prosím Vás, pokud budete mít zájem a možnost, podpořte další rozvoj našich středisek 
hospicové péče.
Přeji Vám příjemně prožité jarní období.
S přáním všeho dobrého

Vážení přátelé Hospice Anežky České,

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar



NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ HNUTÍ PRO ŽIVOT

Domov svatého Josefa v  Žirči a Hospic 
Anežky České hostil významnou meziná-
rodní návštěvu. Do České republiky v rám-
ci svých misijních cest po světě zavítal 
prezident mezinárodní organizace Hnutí 
pro život, otec Shenan Boquet z  Wa-
shingtonu, doprovázen výkonným ředite-
lem Hnutí pro život v  Římě, otcem 
Francescem Giordanem.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA A KONCERT

Jako již každý rok, i  letos v  lednu byl nejen v Červeném Kostelci slyšet zpěv tří králů, 
kteří vyrazili k prahům domácností s přáním nového roku a prosbou o příspěvek. Letoš-
ní výtěžek tříkrálové sbírky činí 988 324 Kč a část 65%, 
určená pro Oblastní charitu Červený Kostelec, bude využita 
na pořízení zdravotnického materiálu v  Hospici, obnovu 
vybavení pokojů v  Domově sv. Josefa, a pro další účely. 
Všem dárcům i  koledníkům děkujeme za podporu charit-
ního díla.
Pod taktovkou Josefa Vlacha též v lednu zazněl každoroční 
Tříkrálový koncert. V  kostele sv. Jakuba Většího v  Červe-
ném Kostelci se  sešlo smyčcové kvarteto a komorní or-
chestr Slávy Vorlové a dále pěvecké sbory Hron Náchod a 
Dalibor Hronov, aby přispěli ke sváteční náladě.

Oba hosté zavítali při příležitosti svého 
pobytu v  sobotu 2. března do Hospice 
Anežky České, kde společně slavili mši 
svatou a v  jejím závěru otec Francesco 
posvětil obraz Panny Marie Guadalupské, 
patronky Hnutí pro život, který byl pořízen 
do hospicové kaple.

Hnutí pro život ČR je organizace usilující 
o  obnovu společenského respektu ke 
každému nenarozenému dítěti. Zaměřuje 
se především na osvětovou činnost, 
poradenství a pomoc těhotným ženám či 

ženám po potratu. S  hospicovým hnutím je úzce spojeno 
především myšlenkou respektu k celistvosti  života - od jeho 
počátku až k přirozenému konci.

Zleva: Miroslav Wajsar, Francesco Giordano, Jan 
Lukeš, Shenan Boquet, Alois Špulák.

Požehnání nového obrazu se ujal otec Francesco.

Nejen za závěrečnou skladbu 
"Proč bychom se netěšili", za-
zníval zasloužený potlesk.

Výňatek z kázání  otce Boqueta během mše v hospicové kapli:
"Bůh nás stvořil k  tomu, abychom ho poznávali, milovali a 
sdíleli  s  ním život věčný. Takže vše co děláme, konáme pro 
hlubší znalost o Bohu, pro lásku k němu a touhu být po jeho 
boku v nebi. Toto nás učí náš Pán: Mohu získat celý svět, ale 
nemám-li lásku, nemám nic.



HOSPIC DOSTÁVÁ PODPORU NAPŘÍČ GENERACEMI

Rok 2019 sotva začal a již na Hospic 
Anežky České čekalo několik příjemných 
překvapení. O  to první se postaraly děti 
z příměstského tábora v Polici nad Metují, 
během kterého samy spontánně vymy-
slely a uspořádaly bazar výrobků s úmys-
lem podpořit Hospic. Živelnost celé akce 
nám dopisem přiblížil Pavel Frydrych, 
ředitel muzea:
"Zítra uděláme bazar," volaly děti jedno 
přes druhé, „budeme prodávat věci, které 
jsme tady vytvořili a maminky nám upečou 
buchtu. Vymyslíme nějaké hry a všechny 
peníze, které vybereme dáme nemocným 
lidem do Hospice!“ A bylo to na světě.

Spolu s finančním darem děti zaslaly i velký psaný 
pozdrav a společnou, polaroidem pořízenou foto-
grafii. K té už to ale chtělo lupu.

Divadelní dvojice Velký a Malý tvořená 
Adamem Budařem a Františkem Šedivým, 
která s velkým úspěchem uspořádala před 
třemi lety pro Hospic Anežky České 
v Divadle J. K. Tyla benefiční představení 
nazvané "Mr. Bean", připravila letos 
v  březnu totéž vystoupení pro studenty 

Jiráskova Gymnázia Náchod. Oba prota-
gonisté se rozhodli věnovat výtěžek ze 
vstupného, který činil 17 310 Kč, Hospici 
Anežky České.

Na začátku dubna navštívily Hospic zás-
tupkyně z Klubu aktivních důchodkyň 
Důvtip  z obce Librantice s neméně potě-
šující zprávou. V čele s paní Věrou Koutní-
kovou a s paní starostkou Alenou Hladíko-
vou přinesly ručně ušité povlaky na pol-
štářky, utěrky, ponožky a ušitá pouzdra na 
dávkovače léků. Vše vytvořily členky klubu 
v rámci své činnosti a své výtvory věnova-
ly pacientům Hospice.

Všem dárcům Hospice patří naše velké 
poděkování. Je to právě vytrvalá podpora 
všech příznivců, která nám umožňuje 
soustředit se plně na péči o  nemocné. 
Uvedené případy jsou pak pro nás o  to 
více inspirující, protože ukazují, že myšlen-
ka hospicové péče je sdílná pro všechny, 
nezávisle na jejich věku. Ještě jednou 
všem srdečně děkujeme!

Bazar sestával z  vlastnoručních výrobků a aktivit 
pro návštěvníky. Děti vybraly 1 143 Kč.

František Šedivý předává dar na podporu Hospice 
Anežky České.

Členky klubu Důvtip dělají čest svému jménu.



Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulletin 

elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec, 

dejte nám vědět na kontaktní email.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Fišer - Public relations
Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 340
e-mail: fiser@hospic.cz

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
číslo účtu KB: 8282670227/0100 VS: 5777

Hospic Anežky České pomáhá těžce nemocným, 

podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

domaci.hospic.czwww.hospic.cz

Hospic je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné a je střediskem Oblatní charity Červený 
Kostelec. Více informací naleznete na stránkách:

BĚH PRO HOSPIC

NOVÉ MODERNÍ VYBAVENÍ

Zveme vás na 6. ročník události, při níž 
sportovním výkonem můžete podpořit do-
brou věc. Letošní výtěžek věnujeme vybu-
dování nového zázemí Mobilního hospice 
Anežky České. Běh pro Hospic je již při-
praven na sobotu 21. září 2019. 
Přijďte si zaběhat!

V neděli 8. září 2019 zveme na benefiční 
představení do Divadla J. K. Tyla v Červe-
ném Kostelci, "Hrdinové". Role veteránů, 
kteří opouští nudnou verandu domova pro 
vysloužilé vojáky a vydávají se na dobro-
družnou cestu na kopec na obzoru, hrají 
P. Kostka, J. Satoranský a M. Vladyka.

V tomto roce se do Hospice Anežky Čes-
ké podařilo pro zkvalitnění poskytovaných 
služeb získat dvojici nového vybavení - 
senzor opuštění lůžka a mobilní ultrazvuk.
Senzor opuštění lůžka je plochá plastová 
podložka, která se umisťuje pod matraci. 
Jeho citlivost je tak vysoká, že přes 
několik vrstev materiálu zachytí i  ten nej-
nepatrnější pohyb, jako je tlukot srdce či 
dýchání. Pokud senzor takový pohyb 
nezaregistruje, ošetřující personál bude 
upozorněn zvukovým signálem. Tuto pod-
ložku využijeme především u  pacientů se 
ztíženými komunikačními možnostmi, přístroj však po-
může i  se zjištěním a urychlením poskytnutí pomoci při 
epileptických záchvatech.
Mobilní ultrazvuk je dalším přístrojem, který pomůže jak 
pacientům lůžkového hospice, tak i pacientům mobilního 
hospice v  jejich domácnostech. Lékařům umožní přes-
něji určit diagnózu a lépe nastavit další léčbu. Pro tento 
účel byl získán grant ministerstva zdravotnictví a také 
mu je věnován výtěžek loňského Běhu pro hospic.

Pořízení dvou snímacích podložek bylo umožněno 
díky finančnímu daru firmy Moneta Money Bank.

HRDINOVÉ

Nenápadná podložka není vidět, 
ale soustavně hlídá pacienta.

Více informací včetně postupu na zrušení
trvalé DMS najdete na: www.darcovskasms.cz

DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30

DMS TRV HOSPICCK 90
DMS TRV HOSPICCK 60
DMS TRV HOSPICCK 30

Pomocí trvalé DMS:

Jednorázově ve tvaru:

Hospic Anežky České obdrží 
jednorázově či měsíčně
89, 59, 29 Kč na číslo 87 777


