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HOSPICE ANEŽKY ČESKÉ

„Život je zázrak, protože je neopakovatelný. Jeho konec neovlivníme, ale můžeme ovlivnit jeho
průběh, a to není málo.”
- neznámý autor

Vážení přátelé a příznivci Hospice Anežky České v Červeném Kostelci,
dovolte, abych Vás pozdravil v období letních prázdnin. Mnozí z nás si v tento čas bereme
dovolenou. Někteří v tuto dobu navštěvují své blízké nebo se věnují činnostem, na které nemají
v období běžného roku čas. Myslím však, že většina z nás se v tuto dobu zamýšlí nad m, jak se
vymanit z rychlého životního stylu, do kterého býváme více či méně vtahováni vlivem událos , které
se odehrávají v naší společnos . Všichni z nás se v tuto dobu učíme čelit obavám vyplývajícím z války
na nedaleké Ukrajině a ze stoupajících cen energií, potravin a dalšího zboží. Velká část našich
spoluobčanů má z těchto důvodů existenční problémy. Přál bych nám všem, kteří prožíváme
jakoukoliv obavu nebo starost, abychom nikdy neztráceli naději a našli si každý den důvod k rados .
Na stránkách aktuálního bulle nu si můžete přečíst, kam směřují hlavní inves ce v našem hospici.
Pokud Vám to Vaše ﬁnanční situace dovoluje, prosím Vás o podporu, za kterou předem velice děkuji.
Ostatní chci poprosit o modlitbu za požehnání pro dílo Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.
Všem bývalým i nynějším dobrodincům našeho Hospice upřímně děkuji a vyprošuji Vám vše dobré.
S vděčnos

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Energetické úspory na Hospici Anežky České
Současná energe cká krize se týká nás všech. I my v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci
stojíme před důležitou otázkou, jak ušetřit ﬁnance, a zachovat vysokou úroveň našich služeb.
Nechali jsme si zpracovat energe cké posouzení budovy hospice, díky kterému jsme získali jasnou
představu o nutných změnách a opatřeních.
Výměna oken a dveří
Současná okna se instalovala v letech 1994-1996 a jsou ve stavu, kdy je nutná jejich
výměna. Společně s nimi vyměníme i vstupní dveře a prosklenou stěnu zimní zahrady.
Tím zamezíme úniku tepla v zimě a v horkých letních dnech zabráníme přístupu velmi
teplého vzduchu dovnitř objektu. Dojde proto k celkovému zlepšení prostředí našich
pacientů.
Fotovoltaické panely
Možnost využi zelené energie je pro nás důležité - nejen pro dosažení energe ckých úspor, ale i pro snížení ekologické zátěže provozu budovy. Proto solární
kolektory pro ohřev vody najdete na našem hospici již od roku 2011. Chceme být
více soběstační, proto na volnou část střechy plánujeme umís t další panely pro
výrobu elektřiny. Ty vyrobí až 43 000 kWh elektřiny, která bude využita primárně
pro provoz hospice. Při současných cenách pak naše roční úspora bude přes 260 000 Kč.

Nové osvětlení
Úsporná LED sví dla jsou nutnos pro všechny objekty takové velikos a vy žení, jaké má
náš hospic. I my chceme jít s dobou, a proto provedeme výměnu všech starých sví del za
nová, energe cky úspornější. Nová světla budou odpovídat i nejnovějším hygienickým
trendům, což přispěje k vyššímu komfortu pacientů a ke kvalitnímu pracovnímu prostředí
našich kolegů.
Vzduchotechnika v kuchyni
Kuchyně v hospici připravuje denně stravu pro desítky pacientů, zaměstnanců,
obyvatel pečovatelských domů a dalších strávníků z řad veřejnos . Současnou
vzduchotechniku je třeba nahradit za novou. Při výměně zároveň využijeme
energe cky úspornější řešení, které dopomůže ke snížení nákladů na provoz kuchyně.
Každá z uvedených změn povede k energe ckým a ﬁnančním úsporám. Přesto hlavním cílem
tohoto projektu je zlepšení prostředí pro naše pacienty, kteří v mnoha případech své poslední dny
tráví právě v našem hospici. Je tedy důležité, aby se cí li komfortně, pohodlně a nemuseli řešit
nepříjemná letní horka, nebo naopak chlad od oken.
Pro realizaci těchto rozsáhlých změn jsme podali žádost o podporu Státního fondu životního
prostředí. Bude-li náš projekt schválen, získáme příspěvek, který pokryje část potřebných nákladů.
Pro jeho dokončení však musíme získat další ﬁnanční prostředky. Připojte se i vy a společně
zlepšeme prostředí pro naše pacienty. S vaší pomocí to dokážeme.

Hospic Anežky České pomohl onkologicky nemocné pacientce
z Ukrajiny setkat se s rodinou v Itálii
Důležitým principem hospicové péče je zajis t prostředí pro blízké
nemocného tak, aby poslední chvíle společného života mohli prožít
pohromadě. V období počátku ukrajinsko-ruského konﬂiktu byl
hospicový personál postaven před nečekanou výzvu, když byla přijata
onkologicky nemocná pacientka z Ukrajiny.
Oxana společně s manželem urazila cestu dlouhou 2 200 km z válečné
zóny na Ukrajině. Útočiště našla v domově pro seniory v Jestřebích
horách, avšak po měsíci přišly vážné zdravotní komplikace, které ji
přivedly do hospice. Prognóza byla jasná a nevyléčitelná nemoc
postupovala. Oxana si přála zemřít v rodné zemi, což ale vzhledem Rozloučení na hospici
k přetrvávajícímu válečnému konﬂiktu nebylo možné. To, co se jí povedlo
splnit, bylo setkání s dcerami. Ty žily v Itálii a přijely své rodiče do Červeného Kostelce navš vit.
Společně prožily s maminkou klidný víkend. Své zkušenos popisuje staniční sestra K. Dostálová:
„V pondělí odpoledne nás zaskočily svým rozhodnu m převézt maminku do Itálie a tam pospolu
prožít poslední dny jejího života. Díky odhodlání a ochotě naší paní doktorky Evy Hůlkové všechno
domluvit, poučit rodinu o nutných medikacích i možných problémech, které by je cestou mohly
potkat, se vše podařilo.” Ve spolupráci s týmem Hospice Anežky České byl zajištěn převoz Oxany na
nádraží. „Večer paní doktorka obdržela zprávu, že jsou šťastně na místě. Fotky ze shledání s malým
vnukem byly dojemné. Život Oxany se naplnil na konci června, téměř šest týdnů po odjezdu z České
republiky. Zemřela daleko od domova, přesto obklopena svými nejmilejšími. S hla si splnit svá přání
– vykoupat se v moři, ochutnat sushi, učit se italsky,” doplňuje K. Dostálová. Děkujeme celé její
rodině za krásný příklad rodinné soudržnos , odvahy a lásky.

Zveme vás
BĚH PRO HOSPIC
17. září
Háčko, Červený Kostelec
9. ročník akce pro všechny příznivce sportovních
a beneﬁčních ak vit. Závod je součás běžeckého seriálu Primátor Cup. www.behprohospic.cz

KONCERT IVO KAHÁNKA
listopad/prosinec 2022
Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec
Předvánoční koncert známého klavíristy, který
na malou chvíli opus světová pódia a vystoupí
v adventním čase v Červeném Kostelci.
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Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulle n elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec, dejte nám vědět na
kontaktní e-mail.
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Štěpánová
tel.: 491 610 332
e-mail: stepanova@hospic.cz
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