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Hospic je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné
a je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec
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„Tímto světem jdu jen jednou. Existuje-li nějaká laskavost, kterou mohu
prokázat, nebo dobrý skutek, který mohu vykonat, nechci to zanedbat,
protože touto cestou už víckrát nepůjdu.“
Étienne de Grellet

Vážení přátelé Hospice Anežky České,
dovolte, abych Vás srdečně pozdravil přáním pokoje v adventním čase. Adventní doba
nemusí být jenom časem shonu. Přál bych si, aby Vám tento čas svým hlubokým
duchovním obsahem přinesl vnitřní pokoj, nezávisle na starostech, které možná právě
prožíváte.
Opět je za námi jeden rok společného díla a já chci vyjádřit vděčnost všem Vám, kteří nám
pomáháte v úsilí chránit zájmy těžce nemocných, těch, kteří se nemohou domáhat svých
práv na odpovídající péči. P. Vojtěch Kodet napsal, „Něco důležitého pochopíme teprve
tehdy, až se i nás dotkne slabost a utrpení.“ Nevím, čím vším jste museli projít Vy, ale
v každém případě jsem Vám velmi vděčný, že chápete, čím prochází těžce nemocní a jejich
rodiny, že rozumíte jejich potřebám a pamatujete na ně i ve svých modlitbách a ve svém
domácím rozpočtu. Děkuji zvlášť Vám, kteří nás podporujete již dlouhodobě, možná již od
samého počátku.
V předchozím bulletinu jsme Vás informovali, že od léta již funguje v hospici nový lůžkový
výtah. Nyní potřebujeme pro převozy nemocných nový sanitní vůz, a proto jsme vyhlásili,
že všechny podzimní benefiční akce budou směřovány na tento účel. Zatím jsme, díky nim,
získali 333 tisíc korun. Jak se dále dočtete, shromažďujeme prostředky také na realizaci
odpovídajícího zázemí Mobilního hospice a zdravotního stacionáře. Díky Vaší pomoci
a podpoře ostatních dárců, můžeme poskytovat kvalitní péči, ale i realizovat její rozvoj
podle potřeb nemocných. Prosím, pokud můžete, podpořte i nyní tento záměr.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech svých spolupracovníků
popřál požehnané a šťastné vánoční svátky naplněné radostí, pokojem a láskou. Kéž Vám
i Vašim blízkým přináší všechny dny nastávajícího roku vše dobré a vždy novou sílu a naději.
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Tvá milost nesmírná
(Fran šek Bukvaj, Vyznání víry)
Na klenbě nebes síce je hvězd,
na naší zemi síce je cest,
do temna noci září hvězdy zlatem,
cesty nás vedou kamením i blátem,
ke hvězdám zvedáme své hlavy s pokorou,
jsou světlem naděje, když procházíme tmou,
vypráví o Tvůrci a jeho moudré moci,
je s námi v slunný den i v temné noci,
vede nás cestami k výšinám poznání,
které nás přivádí k úctě a pokání,
že často pýcha nás přivádí na sces ,
když cestu hledáme stojíce v rozces .
Hvězd miliardy září v nočním čase,
vedou nás k myšlenkám o věčnos a spáse,
Stvořitel všemocný na naší mysli tane,
ví, co se stalo již a co se ještě stane…
Stojíce v úžasu nad neznámými světy,
ze rtů nám splývají obdivu, bázně věty:
Díky za lásku, s níž sklonil jsi se k nám,
díky za Syna, co na zem přišel sám.

ŘEDITEL NAŠÍ CHARITY OBDRŽEL STÁNÍ VYZNAMENÁNÍ
V sobotu 28. října 2017 při slavnos české státnos udělil prezident republiky
státní vyznamenání 39 osobnostem ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Mezi vyznamenanými Medailí za zásluhy o stát byl na návrh České biskupské
konference a Poslanecké sněmovny ČR vyznamenán též ředitel Oblastní
charity Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslav Wajsar. Vyznamenání obdržel za
přínos v oblas řízení a poskytování hospicové péče. V souvislos s mto oceněním jsme položili panu řediteli několik otázek.
Na začátku roku 2018 uplyne 25 let od chvíle, kdy jste začal pracovat v charitě.
Vzpomínáte na nějaký okamžik, který byl pro Vás rozhodující, kdy jste si řekl
ano, tato práce má smysl?
Okamžiků, které posílily vědomí smysluplnos mojí práce, bylo mnoho. Uvedl
bych alespoň některé. Silným momentem byla podpora a zájem lidí při Adventním koncertu ČT v roce 1994, kdy ﬁnanční přínos koncertu významně pomohl
při stavbě hospice. Režisér Jaromír Vašta s námi natáčel tehdy ještě na holém
pozemku budoucího hospice a rozhovory moderovala Táňa Fišerová. Do roka
byla stavba dokončena a 8. prosince byl hospic otevřen! Dalším silným
momentem byl příjem prvních pacientů do hospice, ještě dodnes si vybavuji
jejich tváře a rozhovory s nimi. Často jsem mohl vnímat posun v jejich poje životních hodnot. Mezi pacienty byli také nemocní
s roztroušenou sklerózou. Tehdy ve mně začala zrát myšlenka na nový záměr – vybudovat nové středisko pro nemocné RS, kteří potřebují
speciální péči s rehabilitací na lůžkovém oddělení. Tato vize se zvláštním způsobem naplnila. V roce 2001, kdy jsme obdrželi darem od
Kongregace sester Nejsvětější Svátos z Českých Budějovic areál bývalého jezuitského kláštera v Žirči u Dvora Králové (v sousedství Kuksu)
pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

) s přáním, aby zde vznikl Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Po částečné rekonstrukci zde byl
7. prosince 2001 slavnostně zahájen provoz jednoho oddělení pro
přechodný rehabilitační pobyt nemocných a následovaly další etapy rekonstrukcí a rozšiřování oddělení a počtu lůžek až do dnešní
podoby. Ale ještě dva roky před m, v listopadu 1999, bylo částečně
otevřeno středisko Háčko, centrum volného času a vzdělávání, kde
provozujeme také mateřské centrum a od 1. 9. 2013 jsme zde
realizovali projekt na vybudování zařízení pro dě zaměstnanců
předškolního věku. Od 1. 9. 2015 zde byla zprovozněna křesťanská
mateřská škola Studánka i pro veřejnost. V Háčku jsou také kanceláře
ředitelství Oblastní charity, a tak mám
možnost se denně potkávat s těmito
dětmi, sdílet jejich zážitky, a to mě těší,
protože vnímám danou koncepci výchovy za velmi důležitou. 1. ledna 2000 se
Hospic Anežky České sloučil s Farní
charitou Červený Kostelec, čímž se rozrostl o dvě střediska: Charitní pečovatelskou službu a Charitní ošetřovatelskou
službu. Naše činnost se tak rozrostla
o péči o nemocné a pos žené v terénu.
Mohl bych pokračovat, ale mnohé vypovídá počet pacientů, o které se ročně
staráme: 400 pacientů lůžkového hospice, 100 pacientů mobilního
hospice, 220 pacientů ambulance palia vní péče, 29 trvalých
zdravotních pobytů v Domově sv. Josefa (DSJ), 280 přechodných
pobytů (DSJ), Chráněné bydlení pro 2 rodiny (DSJ), 205 pacientů
Charitní ošetřovatelské služby a 325 klientů Charitní pečovatelské
služby.
Hodně pro mne znamená zpětná vazba jak pacientů, tak doprovázejících rodin. Při čtení dopisů nebo v osobních rozhovorech, si
uvědomuji smysluplnost naší práce. Je jisté, že prožívám i složitá
období, ale i tehdy vnímám velkou podporu od zaměstnanců i dárců
a uvědomuji si zřetelněji Boží požehnání v práci, ve ﬁnancích, ale
i výsledcích a lidské rovině pomoci.
Obdržel jste státní vyznamenání za řízení a poskytování hospicové
péče a za všechny zaměstnance Vám upřímně
gratulujeme. Jak to osobně vnímáte Vy? Proč
hospic? Co bylo na počátku třeba řešit?
Jsem si vědom, že dobré dílo není nikdy
výsledkem jednotlivce. Vážím si spolupráce
všech spolupracovníků a děkuji za ni. Za Boží
požehnání během 25 let práce v charitě děkuji
pře-devším Bohu.
Na počátku nás trápilo, že péče o těžce
nemocné a umírající, která byla tehdy běžně
v nemocnicích prak kována, nebyla dostatečná, neuspokojovala všechny jejich potřeby.
Z tohoto důvodu jsme tuto problema ku
začali konkrétně a intenzívně řešit.
Chyběla náležitá komplexní péče navazující
nejen na biologické, ale i psychologické,
sociální a spirituální potřeby těžce nemocného a nemocný se svými obavami a prožitky
stával často na okraji zájmu. Hlavní péče byla obvykle věnována
pouze biologickým potřebám pacienta.
Jak Vy osobně vnímáte to, co se během Vaší působnos podařilo
uskutečnit? V čem se hospicová péče posunula? Z čeho jste měl
největší radost?
Je třeba říci, že jsme na cestě ke zlepšení podmínek těžce nemocných zdolávali řadu v uvozovkách „neřešitelných“ problémů.
Mnoho počátečních zkušenos jsme načerpali v hospici sv. Kryštofa

v Anglii, kolébce hospicové péče, následně jsme se ak vně ujali šíření
hospicové myšlenky u nás. První lůžkový hospic v Červeném Kostelci
– Hospic Anežky České, byl zprovozněn 1. ledna 1996, dnes slouží
v naší republice 17 lůžkových hospiců. V říjnu 2010 byl v Červeném
Kostelci slavnostně zahájen provoz Mobilního hospice Anežky České
a Ambulance palia vní péče a léčby boles , kde současně provozujeme poradnu a půjčovnu zdravotnických a kompenzačních
pomůcek. Jedná se tedy o ojedinělý projekt komplexní péče, kdy si
pacient může vybrat tu nejvhodnější variantu právě pro něho, a to
i vzhledem k situaci v rodinném zázemí. Ak vně se podílíme také na
rozvoji sítě mobilních hospiců, která navazuje na lůžkové hospice, a to
zejména vzděláváním. Jen v hospici se
v roce 2016 uskutečnilo 22 skupinových
exkurzí (305 osob) a 74 stáží (388 dní).
Uspořádali jsme 29 odborných seminářů
pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách, v nichž jsou zahrnuty
kurzy pro mobilní hospicovou péči a kurzy
péče v sociálních zařízeních (domovy
důchodců apod.) – původně pro nově
vznikající hospice. Dle potřeby pořádáme kurzy domácí péče pro rodinné
příslušníky. Kurzů se za rok zúčastnilo 549
účastníků. Pravidelně pořádáme konference palia vní péče a Kvaliﬁkační kurzy
pro pracovníky v sociálních službách.
Když se nyní ohlédnu zpět, musím vyjádřit vděčnost za to všechno, co
se za tu dobu podařilo dosáhnout. Jenom v našem hospici jsme od
vzniku posloužili téměř 8 500 pacientům, a to mě naplňuje nadějí
a vděčnos .
Práce pro dobro lidí není nikdy hotová. Co je Vaší vizí v hospicové
péči nebo vůbec v pomoci potřebným, pokud to můžete prozradit?
V prvé řadě je to rozvoj mobilní hospicové péče a s m související
potřeby nového zázemí. V současné chvíli se pracuje na projektu
s dostatečnými prostorami pro ambulanci a zdravotnický stacionář
(např. pacient zůstává na lůžku 2 - 3 hod. po dobu intravenózní léčby
apod.). Výhodou je, že se pozemek pro tento objekt nachází nedaleko
od lůžkového hospice. V objektu bude realizována také propojenost
s Charitní ošetřovatelskou službou, která zde bude mít též zázemí.
Dále, co se týče Červeného Kostelce,
pracujeme na vybudování nového odpovídajícího zázemí pro pečovatelskou
službu. Rekonstrukcí vznikne zázemí pro
pečovatelky a denní sociální stacionář
s kapacitou 8 míst. Jedná se o případ
starých nebo pos žených lidí, kteří už
nejsou schopni být doma sami, ale přesto
mají rodinu, která se chce o ně po práci
postarat. V neposlední řadě zde bude
zázemí pro sňovou péči.
V Domově sv. Josefa v Žirči je nyní naším
velkým úkolem zajis t bezpečný pohyb
nemocných roztroušenou sklerózou na
invalidních vozících na přístupových cestách v areálu DSJ, kde bude vytvořeno
také nové místo pro setkávání zdravých
a nemocných.
Je něco, co Vám dodává sílu jít vždy dál navzdory těžkostem a s čím
je možné se rozdělit? Máte nějaký oblíbený citát nebo verš?
Mezi oblíbené citáty patří citát z Malého prince:
„Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.”
Saint- Exupéry, Malý princ
Rozhovor s ředitelem OCHČK
uskutečnila Eva Wagenknechtová

„Žbluňk efekt“ aneb dobročinné vlnění

Dobročinný bazar pro hospic

Jako malá holka jsem s rodiči a našimi přáteli častokrát
stanovala u jihočeských rybníků. U vody jsme se jako dě
vždy vyřádily a kromě jiného jsme také hrály tzv. žabky. Ten,
kdo uměl šikovně a ve správném sklonu hodit kamínek na
hladinu rybníka, tak tomu třeba třikrát až čtyřikrát na hladině poskočil a pak utvořil kolem sebe vlnky. Přiznám se, že
mně se to nikdy nepodařilo, a tak jsem jen obdivně hleděla
na úkaz na hladině, jako na nějaký zázrak. Učitel fyziky by
možná vysvětlil, jak počáteční energie rozkmitá molekuly
H2O a ty zase další a další a v soustředných kružnicích dorazí
až ke břehu. A přesně to se mi vybavilo, když jsme s kolegyní
rozbalovaly dárky do Šikovných rukou a četly přiložené
dopisy nebo se zamýšlely nad uspořádanými akcemi našimi
přáteli. Tak například dopis od žen z Klubu Abrahám z Ús
nad Orlicí byl skutečně obrazem takového „žbluňk efektu“.
Píší nám: „Po jedné mši svaté mě zastavila paní Moudrová,
a jak ona to umí, vždy s úsměvem, říká: “Píšou nám z Kostelce.“ Hned jsem pochopila a sama jsem hned zašla za sousedkou, i ona hned pochopila, o co jde a daly jsme se do
přípravy, nejdřív plán co udělat a pak hned do práce podle
svých sil. Přidala se k nám její dcera, která nás překvapila
hned mísou háčkovaného ovoce a aby to bylo úplné, přidala ještě několik „postrachů zahrádkářů“ (slimáků). Pak
se připojily, jak se říká, se svou „trochou do mlýna“ dvě
obyvatelky našeho penzionu. Píši to proto, abyste věděli,
co váš dopis někdy rozjede.“ A výsledek? 111 výrobků!!
Podobně to bylo s paní Martou Laštovičkovou z Týniště nad
Orlicí. V loni přinesla své krásné a pracné košíčky z papíru
a letos v poštovním balíku bylo dárků od dalších pě výtvarnic. Celé roky takto pomáhá také paní učitelka Eva Polášková
a Jitka Horká, samy jsou velmi tvořivé a také vždy pro
dobročinnost nadchnou svoje žáky, jedna v Gymnáziu Dvůr
Králové a druhá v ZŠ Dr novo nám. Náchod. Letos společně
poslaly 114 krásných výrobků! Členové Klubu ak vních
seniorů Klas z Charity Přelouč, což je především turis cký
klub, se pod vlivem nadšeného vedení paní Hany a Fran ška
Kubátových rozhodli, že něco vyrobí pro Šikovné ruce a bylo
z toho 242 výrobků! Mohla bych pokračovat a zaplnit tak
stránky bulle nu, ale to není možné. Jedno však ještě zmínit
musím. Když někdo uspořádá nějakou akci za účelem získání
ﬁnančních prostředků pro potřebné, tak je to „čtyřskok
žbluňk efektu“! Letos to byla Církev Bratrská z Náchoda, která uspořádala dobročinný bazar, který přinesl hospici 121
síc na nový sanitní vůz! Bez pochyby zde musel být také
někdo, kdo způsobil „dobročinné vlnění“! Díky Vám všem!
Těšíme se z každého „žblunknu “.

Již několik let pořádá Církev bratrská v Náchodě v prostorách svého sboru
Dobročinný bazar. V letošním roce byl vybrán Hospic Anežky České, který
potřebuje nový sanitní vůz.
Na bazar se sešla spousta věcí a nechyběla ani „módní přehlídka“ z obdrženého oblečení. Radostnou zprávou je, že výsledkem uspořádaného bazaru je
121 000 Kč. Velmi upřímně děkujeme všem organizátorům z církve bratrské
za jejich usilovnou obětavou práci. Moc nás těší, že máme takové přátele.
Děkujeme i všem, kteří darovali nějaké předměty do bazaru, aby bylo co
prodávat i těm co přišli nakupovat. Spolu s organizačním „Bazartýmem“
děkujeme i my Bohu, že bazarovému týdnu mocně požehnal. DĚKUJEME!!

Ewa

Jak pomohly podzimní beneﬁce
nemocným v hospici
Úspěšný Běh pro hospic 2017
V sobotu 23. 9. 2017 proběhl v Červeném Kostelci 4. ročník Běhu pro hospic
pořádaný Oblastní charitou Červený Kostelec. Závod byl v letošním roce
zařazen do seriálu veřejných běhů Primátor Cup. I přes sychravé počasí se
běhu zúčastnil rekordní počet – 555 závodníků včetně 160 dě . Hostem
a hvězdou letošního ročníku byl dese bojař Tomáš Dvořák, který odstartoval všechny rozběhy. Na akci se podílely ﬁrmy Farmet a.s., Saar Gummi
Czech, s. r. o., PRIMÁTOR a. s., UP&DOWN czech s. r. o., Prolog Bike, Ac vent
365 s. r. o. (Pinguin), SuperDISKONT, s. r. o. a další.
Více najdete na www.behprohospic.cz

Swing zněl Červeným Kostelcem
V úterý večer 17. října zaplavili krásnými swingovými melodiemi Ondřej
Havelka a jeho Melody Makers Divadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci. V sále
divadla si posluchači vyslechli krásné prvorepublikové melodie i další skladby širokého žánrového spektra od hollywoodských muzikálů až po vrcholná
čísla swingových big-bandů.
Při koncertě vystoupila také s několika písněmi dcera Rozálie, pod uměleckým jménem Miss Rosie, a syn Vojtěch, který zpíval duety s Ondřejem Havelkou, a v jednom pěveckém čísle si spolu na jeviš zastepovali. Ondřej Havelka
říká: „Je to fuška, ale to musíte uznat, zážitek z živé hudby, ten ničím nenahradíte!“

9. charitní ples
Veselí, tanec, zpěv, hodování, spousta výher i hvězdné obsazení moderace
i předtančení. Plesová sezóna v Červeném Kostelci byla zahájena tradičním
Charitním plesem, který již podeváté rozpohyboval kosteleckou sokolovnu,
a to během svatomar nského večera. Na ples se sjeli lidé z okolí, ale i množství mladých lidí z celé republiky, kde si ples díky své kvalitě (klapající organizaci, nebývale bohaté tombole či vynikající kapele Relax Band) již vybudoval
své velmi dobré jméno. Bál letos oslňoval svou výzdobou s tema kou
exo ckého námořnického stylu, ale i profesionály, kteří na plese vystoupili.
Moderace se ujal mistr dabingu, herectví a rétoriky Jan Přeučil, který sám
přišel s m, že se rád zúčastní i příště. S předtančením na plese vystoupili
účastník StarDance a dvojnásobný vicemistr ČR ve standardních tancích
Michal Necpál s partnerkou Zuzanou Neumitkovou z Taneční školy Vavruška
Praha.
Marie Štěpánová

Vernisáž výstavy jako vesnická veselice
Nevšední atmosféru mohli okusit všichni, kdo přišli v páteční podvečer
6. října do obřadní síně Červeném Kostelci. Sotva vstoupili do místnos ,
už bylo veselo. Lidová muzika Šmikuranda z České Skalice předvedla lidové písničky z Podorlicka a z Východních Čech. A to ne jen tak obyčejně, ale se vší parádou!
Každý její člen zpíval s nakažlivou rados a v kroji.
Přítomní se tak mohli nadechnout doušku pohody po uspěchaném týdnu,
která provázela v dřívějších dobách vesnické veselice. A pak už všichni
s napě m očekávali, kdo získá ocenění za nejnápaditější výrobek.
pokračování na str. 4

pokračování ze str. 4

Všem tvůrcům velmi děkují pracovníci
Do soutěže bylo přihlášeno 145 soutěžících, kteří darovali více jak
Oblastní charity Červený Kostelec.
tři síce výrobků. Mezi soutěžícími bylo osm dě do 14 let – jako
jednotlivců, mnoho dalších dě se však zúčastnilo kolek vními
pracemi za svoji třídu, školu či kroužek. Byly to: Základní škola Hradební, Broumov, Dětský domov, Základní speciální škola a Prakcká škola Jaroměř – kolek v 1. třídy, Gymnázium Dvůr Králové
nad Labem – třída 1. C., Základní škola Náchod – Dr novo nám. – IV.
A, Este cký kroužek při ZŠ Náchod – tř. IV. A, Základní škola Náchod,
Základní škola Trutnov 2, Mateřská školka Studánka Červený
Kostelec a Základní a Mateřská škola Batňovice. Všem, kteří vedli
dě při tvoření a mo vovali je k dobročinnos , patří vřelý dík.
Dalšími účastníky byly spolky dospělých: Pečovatelský dům u Jakuba, Dům s pečovatelskou službou, Nové město nad Metují, Psychiatrická nemocnice Brno, denní stacionář, MKD Kralupy nad Vltavou,
Na vernisáži soutěže zahrála
Patchworkový klub Chotěboř, Klub ak vních seniorů KLAS Přelouč,
Lidová muzika Šmikuranda
Klub parkinsoniků Červený Kostelec, Dům dě a mládeže Dobruška,
Klub Abrahám – Farnost Ús nad Orlicí, Sociální služby Běchovice,
Domov důchodců Náchod, Domov odpočinku ve stáří Justýnka,
POZVÁNÍ
Český zahrádkářský svaz Malé Svatoňovice, Klub ženv Žacléři. Všem
Tříkrálový koncert
soutěžícím velmi děkujeme za jejich obětavost a štědrost.
Ocenění vyhlašovala již tradičně paní redaktorka Českého rozhlasu Talent našich sousedů aneb Vánoční mše lokálních skladatelů
se uskuteční v Kostele sv. Jakuba Staršího v Červeném Kostelci,
Hradec Králové Romana Pacáková.
v neděli 7. 1. 2018 v 17:00.
Ceny byly předány za:
Světovou tvorbu během večera zastoupí Diver mento D dur Wolf1. kategorie oděvy a oděvní doplňky
ganga Amadea Mozarta, světově proslulou, avšak českou hudbu pak
č. 48 Jana Hrubešová, Broumov – pletené svetry
Romance pro housle a orchestr Antonína Dvořáka. Jedinečnost kon2. kategorie umělecká díla a bytové doplňky
certu tkví zejména v provedení dvou vánočních mešních celků autorů
č. 138 Josef Pinkava, Červený Kostelec – obrazy olejomalba
narozených v okruhu pouhých dese kilometrů od Červeného Kostelč. 95 Ing. Blanka Kubátová - Červený Kostelec – Stolín – pros ráce. Z pera hronovského rodáka Jana Kř tele Knahla, Dvořákova souní z provázků
časníka, vzešla Missa pastoralis, zkomponovaná na klasické la nské
3. kategorie dětské výrobky do 14 let
liturgické texty. Jaroslav Celba, který dal svou hudbou atmosféru
č. 120 Anna Šturmová a Olga Janáková, Červený Kostelec –
našemu dětství (Pohádky z mechu a kapradí, O makové panence,
Adventní kalendář (+ 81 výrobků)
Štaﬂík a Špagetka), jako správný náchodský rodák složil na slova
4. kategorie výrobky mládeže od 15 do 20 let
místního patriota Libora Volného originální Náchodskou vánoční mši.
– nebyl dostatek soutěžících
Účinkují Smíšené pěvecké sbory Dalibor z Hronova a Hron z Náchoda.
5. kategorie ostatní výrobky
Hraje Komorní orchestr Slávy Vorlové Náchod pod taktovkou Josefa
č. 20 Věra Šromová, Vrchlabí, Dřevěné vánoční stromy
Vlacha. Délka představení: 75 min. Těšíme se na Vás!
Miláček poroty
č. 62 Základní a mateřská škola Batňovice
V lednu proběhne již poosmnácté celostátní
– záložky se zvířátky
Tříkrálová sbírka
Miláček publika (letos poprvé)
6. ledna se v ulicích Červeného Kostelce a okolních obcí a měst opět
Číslo 87 Petr Seifert z Teplic nad Metují
objeví koledníci, aby u prahů domácnos , na chodnících či náměs ch
– vyřezávané předměty
předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový
Všem oceněným gratulujeme!
rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěDo poloviny listopadu získal hospic
vek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.
za prodej výrobků 64 síc korun.
Stanou-li u Vašich dveří, přijměte je, prosíme. Děkujeme vám.
Pošli jednorázovou DMS a pomoz
nemocným v Hospici Anežky České

Pošli dlouhodobou DMS a pomoz
nemocným v Hospici Anežky České

DMS HOSPICCK 30
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 90

DMS TRV HOSPICCK 30
DMS TRV HOSPICCK 60
DMS TRV HOSPICCK 90
na telefonní číslo 87 777

na telefonní číslo 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč
Děkujeme
Hospic obdrží 29, 59 nebo 89 Kč
za Vaši podporu!
Více informací www.darcovskasms.cz

Cena DMS ve výši 30, 60 nebo 90 Kč je odečítaná automaticky každý měsíc až do zrušení příkazu.

Oblastní charita Červený Kostelec,
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
www.ochck.cz
číslo účtu KB: 8282670227/0100 v. s. 5739

Hospic obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Děkujeme za Vaši podporu!

Více informací
www.darcovskasms.cz

Kontaktní osoba:
Eva Wagenknechtová – Public Relations
Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 330
e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

