Jak pomáhají „tříkrálové peníze“ v Domově sv. Josefa
Královéhradecký urolog Josef
Baše zachránil mnoho lidských
životů. Operoval i děti v raném
věku. Na vrcholu kariéry mu
však nevyléčitelná nemoc vzala téměř vše – prestižní místo
přednosty Urologické kliniky
hradecké Fakultní nemocnice
i nový dům. Nové zázemí nalezl v Domově sv. Josefa v Žirči
a s nemocí statečně bojuje. Pohybuje se na vozíku a tak uvítal nový venkovní výtah, který
v Žirči pořídila Oblastní charita
Červený Kostelec z Tříkrálové
sbírky 2013 a 2014.

Z výtěžku letošní sbírky byla
zakoupena také průmyslová
pračka na prádlo pro více než tři
desítky pacientů Domova sv. Josefa, který je zatím jediným lůžkovým zařízením pro nemocné
roztroušenou sklerózou v ČR.
Závažné onemocnění
Roztroušená mozkomíšní skleróza plíživě ochromuje nervový
systém člověka a postupně způsobuje tělesnou nehybnost. Často
postihuje mladé lidi v produktivním věku a věda prozatím nezná
příčinu ani prostředky, jak nemoc

účinně léčit. „Mně toto onemocnění zjistili před více než dvaceti lety, ještě tři roky jsem mohl
operovat, ruce mi sloužily, horší
bylo, že jsem nevydržel u operace stát. Padal jsem a hybnost těla
se zhoršovala. Ta situace mě deprimovala, dokonce jsem myslel,
že vše sám skončím. Ale pak mi
došlo, že jsem si život sám nedal,
tak nemám právo si ho ani brát.
Jsem vděčný osudu, že mi zrak
dovolí denně číst, a když mám
možnost, studuji i v angličtině,“
říká dnes už vyrovnaný docent
Josef Baše a s úsměvem dodá-

Kde sbírka pomáhá
Tříkrálová sbírka 2015 vynesla v královéhradecké diecézi bezmála 13,5 milionů Kč a Charity
z darovaných peněz podpořily své služby a zařízení na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným, rodinám s dětmi a lidem v tísni.

Příklady využití výtěžku letošní
Tříkrálové sbírky:
● Oblastní charita Havlíčkův Brod: Středisko charitní pomoci – vybudování centra na pomoc rodinám v sociální tísni
● Oblastní charita Jičín: Přímá pomoc v nouzi –
pomoc starším manželům s obnovou bydlení po
ničivém požáru
● Oblastní charita Nové Hrady u Skutče: Dům sv.
Josefa – nákup vozu pro přepravu klientů ambulantních služeb pro handicapované, seniory
a nemocné
● Oblastní charita Trutnov: Půjčovna zdravotních
pomůcek – rekonstrukce půjčovny a doplnění
pomůcek
● Charita Přelouč: Nízkoprahové zařízení Jakub
klub – podpora aktivit centra pro děti a mládež
(kurzy vaření, výlety a prázdninový pobyt)

● Farní charita Dolní Újezd u Litomyšle: Charitní
ošetřovatelská a pečovatelská služba – nákup
kompenzačních pomůcek a příspěvek na provoz
služeb
● Farní charita Rychnov nad Kněžnou: Stacionář
sv. Františka – podpora aktivit centra na pomoc
lidem s mentálním postižením a seniorům
● Farní charita Studenec u Horek: Charitní ošetřovatelská služba – nákup pohybového léčebného
přístroje a doplnění pomůcek do půjčovny
● Farní charita Třebechovice pod Orebem: Domov
sv. Josefa v Žirči – nákup vybavení a příspěvek
na provoz domova pro nemocné RS
● Diecézní charita Hradec Králové a Charity
v královéhradecké diecézi: Podpora humanitárních projektů v Indii – kvaliﬁkační kurzy pro
nezaměstnanou mládež bez vyučení a dětské
večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, výstavba školy a zajištění provozu školního
autobusu v oblasti Mansapur

Děkujeme všem dárcům
za štědrost a solidaritu!

Trikralova
sbirka

www.hk.caritas.cz ❘ www.trikralovasbirka.cz

si, že vlastně ano, jinak bych tu
už nebyla. Žiji díky tomu, že jsem
se před lety na sále dostala do
jeho rukou.“
Návštěvy pana docenta od
Hloušků se staly pravidelností.
Katka se vdala a čeká radostnou
událost. Nenechala si ji pro sebe.
A tak se při její poslední návštěvě z pokoje pana docenta ozýval
radostný smích.

Docent MUDr. Josef Baše, který už přes dvacet let
bojuje s nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou, našel
v Žirči svůj druhý domov.
Snímek: archiv Oblastní charity Červený Kostelec.

vá: „Tento Domov je můj druhý
domov. Jsem tu velmi spokojený.
Rehabilitační pracovnice se poctivě snaží člověku pomoci. Také
jsem vděčný za občasné výjezdy za kulturou. Mám rád hudbu
všeho druhu, člověka povzbudí
a dodá další energii k životu.
Měl jsem také několik příležitostí setkat se se svým spolužákem
z královéhradeckého gymnázia,
dřívějším biskupem a nynějším
kardinálem Dominikem Dukou.“
Setkání s Katkou
Jednou z těch, kterým pan docent
Baše zachránil život, je dnes sedmadvacetiletá Katka Hloušková.
Když jí byly pouhé dva měsíce,
její život visel na vlásku. Prý novorozenecká vada ledvin. Lékaři
jí nedávali naději. Ale díky ope-

raci jedné ledviny a za pět měsíců
druhé vše dobře dopadlo.
Katka se léta toužila setkat se
svým zachráncem a to se jí nedávno splnilo, když pana docenta
vypátrala díky internetu. A hned
se za ním vydala do Domova
svatého Josefa, kde pan docent
trvale žije.
„Tenhle úžasný člověk, mi
před dvaceti šesti lety zachránil
život,“ řekla Katka Hloušková
po prvním setkání. „Nikdy mu za
to nepřestanu být vděčná a jsem
šťastná, že dnes jsme se opět
mohli setkat! Smutné je, že zachránil spoustu dalších životů
a sám má nemoc, kterou nejde
léčit... Zeptal se mě, zda jsem na
své jizvy hrdá. Uvědomila jsem

Oáza, která slouží
Domov svatého Josefa v Žirči
u Dvora Králové nad Labem se
stal oázou i pro mnohé další nemocné roztroušenou sklerózou, patří mezi největší střediska Oblastní charity Červený
Kostelec. Poskytuje pacientům
jak komplexní zdravotní a sociální péči, tak potřebnou rehabilitaci i možnost kulturního vyžití. Tento objekt bývalého jezuitského kláštera darovala Charitě před čtrnácti lety Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic s přáním,
aby sloužil nemocným a potřebným. To se daří naplnit. Díky
podpoře dárců a institucí prošel areál Domova až neuvěřitelnou rekonstrukcí a přirozeně propojuje svět nemocných
a zdravých. Na sklonku roku se
Domov sv. Josefa chystá nabídnout nemocným roztroušenou
sklerózou dalších
44 lůžek a zvětší
tím svou kapacitu
o sto procent.

Jitka Holcová , www.domovsvatehojosefa.cz

