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Vážení a milí přátelé Hospice Anežky České,

Se zásahem všech oblastí života se ani 
tradiční Tříkrálová sbírka neobejde beze 
změn. Tříkrálová koleda zazní! Možná 
nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, 
dlouhá léta, a především požehnání do 
roku 2021 chtějí koledníci přinést do 
vašich domovů i  navzdory koronaviro-
vým opatřením. V případě pokračujících 
opatření se Tříkrálová sbírka uskuteční 
poprvé virtuálně.

TŘI KRÁLOVÉ PŘIJDOU

EKOLOGICKY 
ŠETRNÝ TISK

Ing. Jitka Pichová, vedoucí Hospice Anežky České

letos na podzim prožívá náš hospic asi jedno 
z nejvypjatějších období za dobu své existence. 
Po tom, co zhruba v  druhé polovině října byl 
v  hospici zaznamenán první výskyt nemoci 
COVID-19 mezi zaměstnanci a pacienty, uběhl 
již více než měsíc. Od té doby se mnohé změ-
nilo, jedna věc však zůstala stejná - ochota lidí 
podpořit nás ve svízelné situaci. V  momentech, 
kdy nám po plošném testování zaměstnanců 
zbývalo jen několik sester, které mohly pracovat, 
nám bylo z  několika míst nabídnuta pomoc. 
Jednalo se o  sestřičku na mateřské dovolené, 
o  studentky zdravotních škol a další 
dobrovolníky. Pomoc nám ale přicházela a stále 
přichází z  více stran. Velmi milé a oceňované 
jsou různé dobroty a také spousty milých 
vzkazů, které dostáváme. V  současné době 
máme v  hospici oddělenou infekční část pro 

pacienty s covid-19.  I  když jsme v  druhé 
polovině října  s  ohledem na situaci návštěvy 
zakázali, individuální návštěvy k  terminálně 
nemocným po domluvě  s  lékaři a za dodržení 
všech hygienických podmínek probíhají. 
Přejme si, aby se situace dále zlepšovala, aby 
nám vydržely síly do dalších týdnů a měsíců.
S poděkováním za veškerou pomoc a podporu, 
kterou od Vás dostáváme.

www.trikralovasbirka.cz



SLOVO ŘEDITELE OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC

Chtěl bych vás všechny moc pozdravit 
z  Oblastní charity v  Červeném Kostelci, 
která si v  letošním roce připomíná význa-
mná výročí. 8. prosince oslavíme 25 let od 
otevření  Hospice Anežky České, prvního 
hospice v  ČR. Co nás vedlo k  tomu ho 
založit? Před 27 lety jsem nastoupil do 
Charity. V  té době přišla doktorka Marie 
Svatošová  s  nápadem postarat se o  lidi 
terminálně nemocné. Tato služba u  nás 
vůbec neexistovala, a tak jsem oslovil 
vedení Města Červený Kostelec  s  žádostí 
o  spolupráci. To nám vyšlo vstříc, poskytlo 
pozemek a my jsme začali postupně 
budovat první hospic.
Při zakládání hospice jsme chtěli ukázat, 
jako na modelovém příkladu, že je zde 
skupina lidí, o  které tady nebylo dobře 
postaráno. Lidé v  terminálním a preter-
minálním stádiu života, většinou  s  onkolo-
gickým onemocněním. Uvědomovali jsme 
si, že je potřeba zvolit nové formy péče, 
takové, které byly v  západní Evropě už 
obvyklé.
Nejprve to byl lůžkový hospic a poté, s od-
stupem 15 let, hospic mobilní, spoje-
ný  s  ambulancí paliativní péče. Zároveň 
jsme budovali půjčovnu zdravotnických 
pomůcek pro ty nemocné, kteří chtějí zůstat 
doma a chtějí doma důstojně dožít.
Tuto práci jsem přijal jako určitou 
výzvu.  Postupně se ze zaměstnání stalo 
určité poslání. Přináší mi, kromě mnoha 
starostí, hlavně mnoho radostí. Radost 
z  toho, co vše se podařilo za ta léta 
vybudovat. Radost z toho kolika lidem jsme 
mohli pomoct. Mám také velikou radost 
z toho, že naše společná práce přináší Boží 
požehnání, jak našim pacientům, klientům, 
tak i širokému okolí.
A  také mám velikou radost z  toho, že za 
těch 25 let nás podpořilo různým způsobem 
velké množství lidí. Ať už materiálně, 
modlitbou, podporou finanční, dobrovol-
nickou činností apod. Za to patří všem velké 
poděkování. 

Stavba hospice probíhala mezi roky 1994 
a 1995.

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel

Natáčení ČT 1 v říjnu roku 1994.

Tehdejší starosta Jiří Hanuš převzal dar 
městu jako poděkování za vstřícný přístup.



NOVÉ CENTRU MDENNÍCH A TERÉNNÍCH SLUŽEB

Vybudování lůžkového hospice bylo základem 
pro další rozvoj hospicového hnutí. Hlavní 
myšlenkou paliativní péče je zajištění úlevy od 
projevů nemoci a co největší důstojnosti 
umírajících v  kruhu svých nejbližších. Další 
otázkou však bylo, zda je tuto péči možné 
poskytovat i  přímo v  domácnosti pacienta. 
Mobilní hospice ukázaly, že ano a v Červeném 
Kostelci byla tato forma péče založena před 
deseti lety. Ruku v  ruce s mobilním hospicem 
vznikla i  ambulance paliativní péče, která 
reagovala na potřeby terminálně nemocných, 

O pacienta se v domácnosti stará celý 
tým zdravotníků.

ale i  pacientů trpících 
chronickým onemocněním. 
Ambulanci je třeba doplnit 
o stacionář léčby bolesti pro 
pacienty příjmající infúzní 
léčbu. 
Od roku 2010 proto sleduje-
me cíl vytvořit komplexní 
hospicové služby, které vzá-
jemně spolupracují a paci-
entovi i  jeho rodině poskyt-
nou potřebný rozsah služeb. 
Prostory stávajícího lůžkové-
ho hospice neumožňovaly 
pojmout další služby.
Ambulance našla provizorní 
stísněné prostory v  budově 

lůžkového hospice, zatímco stacionář léčby bolesti dosud chyběl. Nyní se podařilo 
pořídit vhodnou budovu, do které můžeme umístit jak mobilní hospic, ambulanci, ale 
i  dosud chybějící stacionář léčby 
bolesti. Náš záměr podpořila dotace 
Královéhradeckého kraje, díky které 
jsme mohli tento plán  začít realizovat. 
Dotace sama bohužel nestačí na 
zaplacení všech potřebných nákladů, 
proto se Oblastní charita Červený 
Kostelec musí na dokončení stavby 
podílet značnou částí vlastních zdrojů, 
které bude v současné situaci obtížné 
shromáždit.
Děkujeme za veškerou podporu, která 
umožní další provoz a rozvoj hospi-
cové péče.

Stavební práce, které začaly v polovině roku, pokračují. Nová 
střecha musí být do konce roku na místě.



Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulletin elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec, dejte nám 
vědět na kontaktní email.

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
web: www.ochck.cz

Hospic je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné a je střediskem Oblastní charity Červený 
Kostelec. Podpořit naši činnost můžete prostřednictvím účtu:

Kontaktní osoba:
Martina Kreidlová - Public relations
Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 333
e-mail: kreidlova@hospic.cz

8282670227/0100 VS: 5793

BENEFIČNÍ AKCE PŘESOUVÁME NA ROK 2021

Podpořit Hospic Anežky České můžete zasláním DMS:

DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30

Jednorázově ve tvaru:

na číslo 87 777

Hospic Anežky České obdrží 
jednorázově 89, 59, 29 Kč. 
Více informací včetně postupu 
na zavedení či zrušení trvalé 
DMS najdete na:
www.darcovskasms.cz

Z  podzimních plánovaných benefic se podařilo 
uskutečnit jen Běh pro hospic, který se konal 
v  sobotu 19. září. Závodům přálo nejen krásné 
počasí, ale i  dočasné mírnější vládní opatření 
pro pořádání venkovních akcí. Běhu se zúčastni-
lo 440 běžců včetně dětí. Milým hostem byla 
naše olympionička ve skoku o tyči Pavla Rybová 
Hamáčková. Výtěžek akce byl téměř 100 000 Kč 
a bude využit pro Mobilní hospic Anežky České.
Zrušen byl oblíbený charitní ples, který jsme 
plánovali uspořádat v  duchu výročí narození 
Boženy Němcové. Nejsme smutní, ale o  to víc 
se těšíme příští rok na další charitní ples.
Dva plánované koncerty – Novoměstské filhar-
monie a Dasha Quartet byly přesunuty na příští 
rok. Oba koncerty uspořádáme v  Divadle J. K. 
Tyla v  Červeném Kostelci a nové termíny včas 
zveřejníme.
Věříme, že se nám podaří sehnat potřebné 
finanční prostředky jinými způsoby a výpadek 
benefičních akcí nahradit. 

Načtením QR kódu 
pomocí aplikace 
Vaší banky dojde k 
předvyplnění 
platebního příkazu 
k poskytnutí daru.


