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JAK TO BYLO S LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU...
„Jiná, nová, neznámá, taková byla Tříkrálová sbírka“…Touto větou začíná
článek uvedený v loňských Charitních listech, který hovoří o nejistotě, která
se pojila s pandemickou situací. Jak to celé zorganizovat, aby koledníci
mohli přinést požehnání do všech domovů a přitom nikdo nebyl ohrožen.
Otázek bylo mnoho a bylo to velmi napínavé. I letos jsme museli čelit podobným otázkám, protože do posledních dnů nebylo stoprocentně jisté, zda
sbírku budeme moci uskutečnit přímým koledováním či nikoliv. Po konečném rozhodnutí, že ochrana zdraví je naší prioritou jsme začali chystat sbírku stejným způsobem jako loňský rok. Myšlených způsobů, jak přispět po-
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třebným bylo hned několik variant. Lidé mohli zasílat své finanční dary prostřednictvím bankovního převodu, QR kódem, darovací esemeskou a hlavně
díky statickým kasičkám, které byly umístěny ve všech obcích, kde naše
Charita poskytuje své služby. Vedoucí skupinek, které běžně obcházejí domovy, měli mnoho práce s kasičkami. Nakonec bylo rozmístěno 65 kasiček
na různých místech tak, aby si je lidé našli a svůj srdečný příspěvek mohli
darovat… A my jsme velmi rádi, že jste na nás nezapomněli a opravdu přispěli. Vrací se nám tím energie, odvaha a síla, že toto naše snažení má
smysl a stejně jako my jsme tu pro Vás, v těchto okamžicích jste zase Vy
zde pro nás. Budeme moci obnovit vybavení kuchyně a zahradu Denního
stacionáře Slunečnice. Obrovskou radost máme z toho, že budeme moci dofinancovat nové hygienické zařízení Odlehčovacích služeb. Ze sbírky budeme také moci pomáhat rodinám, které se dostanou do složité životní situace.
Obzvláště v současné době jich nebývá málo.

DĚKUJEME VÁM!
Poděkování patří všem, kteří letošní Tříkrálovou sbírku uvedli v život. Všem
těm, kteří i přes tuto variantu obešli Vaše domovy a posvěcenou křídou tak
předali požehnání do celého dalšího roku. Děkujeme obcím, které s námi
spolupracovaly v propagaci sbírky a také za umístění kasiček. Děkujeme
farnostem za umístění a propagaci tak, aby se lidé vše dověděli
s předstihem. Děkujeme informačním centrům Karolinka a Velké Karlovice a
také všem, kterých není vůbec málo, kteří nám naše kasičky pomohli umístit
do svých obchodů, knihovny, restaurace i menších prodejen. Vaší vstřícnosti
si velmi vážíme a děkujeme Vám. Hlavní poděkování putuje všem, kteří
na tu letošní Tříkrálovou sbírku 2022 mysleli, nezaváhali a přišli přispět!!!
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Vážení příznivci Charity Nový Hrozenkov
Chtěla bych Vám moc poděkovat za všechny dary, kterými jste přispěli
v rámci Tříkrálové sbírky do našich kasiček, umístěných na nejrůznějších
místech v naší oblasti. I když v řadě míst v ČR probíhala TKS jako obvykle,
u nás, při stále stoupajícím počtu nemocných a nakažených, jsme se obávali
jak o zdraví našich koledníků, tak i Vaše. Snad přijde doba, a Vy uslyšíte koledu Tří králů. Moc se na tu dobu už těším. A tak i přesto, že jste to k pokladničkám měli dál, vybrala se částka 438 337,-Kč. Ještě jednou děkujeme.
Buďte hodně zdraví. Těšíme se na viděnou.
Ing. Danuše Martinková
ředitelka Charity Nový Hrozenkov

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
Velké Karlovice………………………………………………………..…77 973 Kč
Karolinka………………………………………………………………….26 843 Kč
Nový Hrozenkov……………………………………………………….110 227 Kč
Halenkov……………………………………………………………….106 692 Kč
Huslenky………………………………………………………………...…9 837 Kč
Zděchov………………………………………………………………….34 725 Kč
Hovězí……………………………………………………………………72 040 Kč
Celkem………………………………………………………………….438 337 Kč
Online koleda (k datu 17. 2. 2022)……………………………….....17 300 Kč
(Přispět prostřednictvím online koledy můžete během celého roku 2022)
Bezhotovostní dary celkem…………………………………………...7 655 Kč
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 CELKEM……………………………463 292 Kč
Na celorepublikový výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 se můžete podívat na
webové stránce: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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DO NOVÉHO ROKU S NOVÝM PŘEDSEVZETÍM
„ŽÍT AKTIVNĚJI A ZDRAVĚJI“
Rozhodli jsme se, že spolu s Vámi čtenáři vstoupíme do nového roku
s novým předsevzetím a to začít žít aktivněji a zdravěji.
Důvody, pro které se žít aktivně v každém věku vyplatí:
 Pohyb je cestou k dobré náladě, kvalitnějšímu spánku a prospívá mozku. Podílí se na zlepšení rovnováhy, flexibility a koordinace. Snižuje riziko onemocnění srdce a cév, cukrovky, rakoviny, obezity, Alzheimerovy choroby atd.
 Nečinnost vede ke ztrátě síly provádět každodenní aktivity, k častým
návštěvám lékařů, užívání léků a hospitalizaci.
 Strach ze zranění a pádů není namístě, protože rozumná míra pohybu
zabraňuje řídnutí kostí a snižuje riziko úrazů.
Zapomeňte na výmluvy! Člověk je tak starý, jak se cítí.
„Nemá smysl cvičit, protože tak či onak zestárnu.“
» Cvičení pomůže Vašemu tělu vypadat a cítit se lépe.
„Na stará kolena bychom měli odpočívat a neměli bychom se namáhat.“
» Pokud nebudete vyvíjet žádnou činnost, budete se stále více opírat o pomoc druhých a budete ztrácet schopnost postarat se o sebe.
„Při cvičení si mohu ublížit.“
» Při pravidelném cvičení si naopak budujete sílu, zlepšujete rovnováhu, zabraňujete ztrátě kostní hmoty, a tím vlastně snižujete riziko pádu a zranění,
i při obvyklé procházce venku.
Jak začít cvičit v seniorském věku?
 S cvičením začněte pomalu a po
týdnech přidávejte intenzitu cvičení.
 Nikdy se nepřepínejte, a pokud Vám
není dobře, s cvičením přestaňte.
Doporučovali bychom v tomto prvním
měsíci začít zlehka kardio cvičením, při
kterém podpoříme srdce a rozproudíme kyslík po těle. Zkuste si tedy vyjít na
menší procházku, nebo se častěji projít po pokoji. Tady si můžete pustit
hudbu a zkusit si zatancovat tak, jak Vám to Vaše tělo dovolí.
Pokusíme se Vám každý měsíc přidat pár nápadů na aktivnější
a zdravější život. Snad Vás to s námi bude bavit.
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POMÁHEJ POHYBEM
Zima, pohyb na čerstvém vzduchu a dobrý pocit z toho, že svou aktivitou
můžeme pomáhat. To vše je spojeno s projektem Nadace ČEZ, EPPPomáhej pohybem, https://pomahejpohybem.cz/. Skvělou možnost, sbírat
body na Karlovské 50, která se kvůli nevyhovujícím sněhovým podmínkám
neuskutečnila, museli všichni aktivní lidé, kteří se do této akce zapojili, nahradit jiným způsobem. O to více je takováto podpora cenná. Všichni, co si
do svých mobilních zařízení stáhli aplikaci EPP Pomáhej pohybem, mohli
začít sbírat body lyžováním, běžkováním, bruslením, běháním, procházkami
či jakoukoliv jinou sportovní aktivitou. Projekt Charity, vybudování nového
hygienického zařízení Odlehčovací služby Halenkov, byl v této aplikaci zveřejněn v pátek 28. ledna před polednem a za týden, 5. února, byl cíl dosažen! Bodů, které bylo potřeba získat, bylo 189 000. Tyto body budou proměněny na 90 000 Kč od Nadace ČEZ. Jen pro představu, za 4 hodiny lyžování
naše fundraiserka Lucie nasbírala 360 bodů, 20 kilometrů na běžkách bylo
proměněno zhruba na 240 bodů. Všem, kteří se této akce zúčastnili
a svými body dopomohli k realizaci nové koupelny v Halenkově, srdečně a vřele děkujeme.
Ivana Hlaváčová,
PR, vztahy s veřejností

NOVÁ KOUPELNA DOMOVA NA
HALENKOVĚ
Naše služby se rozrůstají. Odlehčovací služba
v Halenkově navýšila kapacitu ze tří na pět lůžek. Nejenom výše zmíněnou akcí, Tříkrálovou
sbírkou, ale i podporou dárců a sponzorů se sešly finanční prostředky na realizaci bezbariérového hygienického zařízení ve Víceúčelovém
domě v Halenkově. Koupelna s toaletou od začátku letošního roku plní požadavky našich klientů a je také dobrým pomocníkem našim zaměstnancům při poskytování hygienické péče. Vše je
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nové, uživatelsky pohodlné a bezpečné. Máme velkou radost, že tato důležitá místnost je důstojnou součástí našeho Víceúčelového domu a všem, kteří
se na financování tohoto projektu podíleli, moc děkujeme. Vaše pomoc je
konkrétní a pomáhá lidem, kteří tuto péči a službu skutečně potřebují. Děkujeme Vám!

Poradna sv. Rity: Nový Hrozenkov 504,
Nový Hrozenkov
(nově zrekonstruovaná budova
u hlavní silnice ve středu obce)
tel.: 728 324 494.
KAŽDÉ ÚTERÝ od 14:00 – 16:00
terénní forma – mimo poradnu
(út, 10:00 – 13:30)
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ

VZPOMÍNKY NA VÁNOCE
Snad každý motorista zná úklady zimy spojené se škrábáním, oprašováním
a všemi těmi různými nutnostmi před jízdou. Naše pečovatelky toto znají až
moc dobře. Již časně zrána
vydolovávají své pracovní
auta z ledu a sněhu, kdy je
dokonce problém auto otevřít. Spěchají však za klienty jak do obcí, tak na samoty a tak musejí mít auto
v perfektním pořádku, aby
mohly služby poskytovat
i v zimních měsících. Dárek, v podobě profesionálních škrabek na auto, je pro
naše pečovatelky praktickým a velmi potřebným
pomocníkem.
Děkujeme
firmě ExaSoft Holding a.s., že nám darovala dvacet robustních škrabek se
stěrkou a košťátkem. Výhodou je i teleskopická rukojeť pro lepší manipulaci.
Všechna tato pomoc v podobě takovýchto dárků je pro práci v terénu velmi
užitečná. Děkujeme, že na nás a naše klienty myslíte.
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Dalším Ježíškem nám byla firma Austin Detonator s.r.o., která nás dojala
svým přístupem a pečlivostí, s jakou přistupovali k obdarovávání osamělých
seniorů. Jejich „Strom
splněných přání“ udělal radost a vykouzlil
úsměv na tváři více
než dvaceti opuštěným lidem žijících
v odlehlých oblastech.
Každý
dárek
byl
označen krasopisně
napsanou jmenovkou
pro konkrétního seniora. Všechny byly nádherně zabaleny a naskládány do tašek dle
jmen. Když přijelo
„austiňácké“ nákladní
auto, nestačili jsme se divit, jaké velké množství je všech těch dárků a jak
jsou krásné. Jsme vděční a jistě můžeme jménem všech obdarovaných klientů poděkovat za to vše. Za čas, nápady, podporu, tvůrčího ducha a celou
realizaci tohoto projektu.
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Dárky pod stromeček
Austin Detonator s.r.o. je firma, s kterou spolupracujeme již přes dvacet let.
Připadá mi, že se známe ale už mnohem déle. Stále mne překvapují nápady, s kterými přicházejí a teď v „době covidové“ zvlášť.
Vzpomínám si na jedno adventní období, tak asi před osmi lety. Moc jsme
tehdy potřebovali nové auto. Myslím, že jsem se o tom zmínila při našich hovorech s panem prokuristou, Ing. Krpenským, ale to víte, stále něco potřebujeme, když chceme pomáhat našim klientům. Tak v té adventní době zavolal
pan prokurista znovu a ptal se, co asi stojí auto, které bychom potřebovali a
pak, po několika dnech zavolal, že si ho máme objednat. To jsou dárky pod
stromeček!! Tento dárek jsem si pak odvezla z plesu Austinu následující rok.
Nikdy na to nezapomenu.
A ta „doba covidová“…, řada firem musí hodně šetřit a nemá na rozdávání.
Firma Austin nám však letos pomáhá tak, že zlepšuje náladu a my víme, že
na nás myslí. Na jaře nám přivezli její zástupci spoustu kávy pro všechna
naše zařízení a kávovary pro „domečky“ na Halenkově a v Novém Hrozenkově - Čubově. Vaříme teď nejlepší kávu v okolí.
No, a když jsme u těch dárků pod stromeček, je tu Strom přání, kde si naši
klienti mohli něco napsat, co by jim udělalo radost, zaměstnanci Austinu si
přání ze stromečku odebrali a včera nám velké auto z Austinu přivezlo 24
dárků. Krásně zabalených a nechybělo nic z toho, co si klienti napsali. Co
bylo dražší, doplatila firma. Opravdu nás velmi těší zájem všech zaměstnanců o potřeby těch, kteří na tyto, mnohdy základní věci, nemají.
Děkujeme a přejeme hodně zdraví, spokojenosti a taky naději, že bude zase
líp. Za všechny z Charity Nový Hrozenkov
Ing. Danuše Martinková,
ředitelka, 16. prosince 2021

„NENÍ ČAS ZTRÁCET ČAS“
Je podtitul již 5. ročníku charitativního projektu Českého rozhlasu s názvem
„Ježíškova vnoučata“ a nese se v duchu setkávání dárců a obdarovaných,
v době pandemie obzvláště cenných. Proto jsme „neztráceli“ čas ani my na
Domečku a úspěšně se do tohoto úžasného projektu zapojili. Pátek 10. prosince byl pro nás všechny velmi významným dnem, navštívil nás totiž dárce
pan doktor Fridrich. Vážil cestu až z Uherského Brodu a i přes nepřízeň počasí dorazil po obědě i s dárkem pro pana Františka. Splněným přáním jsou
terapeutické kuželky, které udělají radost nejen jemu, ale i ostatním obyvatelům Domečku. Děkujeme.

8

CHARITNÍ LISTY

leden/únor 2022

Eva Kameniczká,
sociální pracovnice
Dům pokojného stáří,
Odlehčovací služba

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE SHÁNÍ
GRAMOFONOVÉ DESKY S OBLÍBENÝMI HITY
Jste milovníci poslechu starých gramofonových desek a máte doma nějaké
desky, které byste mohli darovat? V Denním stacionáři Slunečnice by to náramně ocenili. Poslech hudby hlavně z dob mládí a nestárnoucích hitů jsou
pro mnohé klienty příjemným vyplněním dne.
Prosíme o pomoc s doplněním naší gramotéky
Denní stacionář Slunečnice, Halenkov 191, tel.: 739 507 126
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HLEDÁME NOVÉ PRACOVNÍKY/CE
Své životopisy a motivační dopisy, prosím,
zasílejte Ing. Ivaně Némethové, email:ivana.nemethova@nhrozenkov.charita.cz

PEČOVATEL/KA na DPP
Hledáme:
 trpělivou, ochotnou a empatickou posilu do našeho týmu
 čistý trestní rejstřík
 řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
Náplň práce:
 poskytování terénní pečovatelské služby
 péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým one




mocněním apod.
zajištění pomoci a podpory při běžných denních činnostech v domácnostech
klientů (pomoc při hygieně, jídle, oblékání)
doprovod klientů k lékařům, na nákupy, apod.
uživatelská znalost práce na PC
individuální plánování a vedení dokumentace

Nabízíme:
 DPP s možností přechodu na HPP
 v pracovní dny 16:00 – 20:00 hod. + celé víkendy
 mzda 120 Kč/hod.
 pestrá, užitečná a smysluplná práce
 přátelská atmosféra na pracovišti
 zázemí stabilní neziskové organizace

POZNAČTE SI DO DIÁŘŮ…
Dne 14. května 2022 v 15 hodin v Lidovém domě v Novém Hrozenkově
se při příležitosti Dne matek a rodin uskuteční koncert
Charity Nový Hrozenkov. Vystoupí Komorní trio SČF Teplice.

Již teď se na Vás těšíme
a v příštím čísle Charitních listů Vás budeme informovat více.
10
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SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE
Hledáme:
 pracovnici/pracovníka s odbornou způsobilostí dle zákona 108/2006
Sb., nezbytné pro kvalifikaci sociálního pracovníka (VŠ, VOŠ)
 zájem o sociální práci, kladný vztah k seniorům
 organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce
 čistý trestní rejstřík
 řidičské oprávnění sk. B
Náplň práce:
 poskytování sociálního poradenství
 metodické vedení sociální práce
 provádění sociálního šetření v rámci regionu
 podpora týmu pečovatelek
 prezentace a propagace služby
 stanovení a realizace plánu péče
Nabízíme:
 pestrá, užitečná a smysluplná práce
 přátelská atmosféra na pracovišti
 další vzdělávání a seberozvoj
 pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 5 týdnů dovolené, věrnostní odměny
 zázemí stabilní neziskové organizace
 nástupní mzda 24.000 - 25.000 Kč
 služební telefon, PC
11
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VŠEOBECNÁ SESTRA na DPP
Hledáme:






trpělivou, ochotnou a empatickou posilu do našeho týmu
trestní bezúhonnost
požadujeme SZŠ nebo VOŠ
uživatelská znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Náplň práce:
 poskytování zdravotní péče osobám se zdravotním postižením, s chronickým onemocněním apod.
 monitoring, hodnocení a evidence zdravotního stavu klienta
Nabízíme:





DPP, (pracovní doba 7:00-19:00 hod. + víkendy)
pestrá, užitečná a smysluplná práce
přátelská atmosféra na pracovišti
zázemí stabilní neziskové organizace

VŠEOBECNÁ SESTRA na HPP
Hledáme:






trpělivou, ochotnou a empatickou posilu do našeho týmu
trestní bezúhonnost
vzdělání SZŠ nebo VOŠ
uživatelská znalost práce na PC
ŘP skupiny B
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Náplň práce:
 poskytování zdravotní péče osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním apod.
 monitoring, hodnocení a evidence zdravotního stavu klienta
Nabízíme:
 HPP na dobu určitou s možností přechodu na dobu neurčitou (nepřetržitý
provoz – denní a noční směny, víkendy),
možnost zkráceného úvazku, i DPP
 příplatky za víkend, svátky a noční směny
 pestrá, užitečná a smysluplná práce
 přátelská atmosféra na pracovišti
 5 týdnů dovolené + sick days
 zázemí stabilní neziskové organizace
 nástupní mzda 24.000 Kč

PRACOVNÍK/CE v prádelně na DPP
Hledáme:
 pracovitou, trpělivou, ochotnou a empatickou posilu do našeho týmu
Náplň práce:
 praní, žehlení, údržba a drobná oprava prádla
 pracovní doba 7:00-13:00 hod. (pouze pracovní dny)
Nabízíme:
 nárazovou práci jen v případě potřeby a zástupu
 přátelskou atmosféru na pracovišti
 zázemí stabilní neziskové organizace
 mzda 100 Kč/hod.
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TOČILO SE U NÁS…
Před vyhlášením Tříkrálové
sbírky se u nás zastavila
Česká televize. Natočila dokumentární spot ze samot,
kam naše pečovatelky pravidelně dojíždějí. Celé natáčení probíhalo v příjemné
atmosféře, kdy byl čas i na
popovídání a zastavení se.
Tento spot můžete shlédnout v archivu České televize na webové adrese:
https://www.ceskatelevize.cz
/porady/14644701081-trikralovy-koncert-2022/.

ZABÍJAČKA NA DOMEČKU
Tradiční zabíjačky jsou spojené
hlavně s obdobím, kdy je venku
chladno. V minulosti se na vesnicích
dělaly často. Dnes už na ně lidé spíše vzpomínají, a to v dobrém. Právě
proto jsme si v úterý 18. ledna takto
zavzpomínali s našimi klienty na
Domečku. K porážce prasete sice
přímo nedošlo, ale i přesto jsme si
vyškvařili sádlo, uvařili kyselici. Nechyběla ani ochutnávka jitrniček, tlačenky a jelítek. Samozřejmě nechyběla štamprlička, která k zabíjačce
patří. Už tak dobrou náladu všech
přítomných, obohatil ještě pan Zbranek hrou na harmoniku. Vůně zabíjačkových pochoutek a dobrá nálada
se šířily Domečkem po celý den…
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DRANÍ PEŘÍ NA
DOMEČKU
Draní peří bylo dříve jakousi společenskou událostí, kterou si nikdo nechtěl nechat ujít. Ženy se
sesedly kolem jednoho stolu a
navzájem si pomáhaly s draním
kachního či husího peří. Takto
jsme se 1. února sesedli i my na
Domečku a připomenutí staré
tradice mohlo začít.
Zazpívali jsme si i nejrůznější písně, a to za doprovodu harmoniky, zavzpomínali na staré dobré časy. Štamprlička na spláchnutí „prachu" nemohla
chybět. A výsledek? Podařilo se nám nadrat alespoň na malý polštářek. Akce se nám moc vydařila. Přemýšlíme, kterou tradici si připomeneme příště.
Eva Kameniczká,
sociální pracovnice
Dům pokojného stáří,
Odlehčovací služba
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Pomoc srdcem a porozuměním
+ u vás doma i u nás
+ 365 dnů v roce
+ služby od A do Z
Zázemí Nový Hrozenkov
756 04, Nový Hrozenkov 504
 Ředitelka organizace| Ing. Danuše Martinková
 Získávání financí pro projekty, péče o dárce| Lucie Pálková
 Public relations| vztahy s veřejností| Bc. Ivana Hlaváčová
 Pokladna| Dana Ohryzková

Tel.: 571 451 548
Tel.: 606 771 510
Tel.: 604 211 679
Tel.: 734 685 464
Tel.: 734 875 593

Terénní služby
Tel.: 571 410 087
 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence
o vedoucí služby| Bc. Dana Haferníková
Tel.: 734 682 700
o vedoucí provozu| Bc. Zdeňka Kopecká
Tel.:728 324 457
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče| Jarmila Škarpová Tel.: 737 572 190
 LÁVKA – sociální rehabilitace|
Tel.: 733 685 408
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství| Eva Slováčková
Tel.: 728 324 494
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek| Zdeněk Plánka Tel.: 730 190 401
 Pastorační asistence| Bc. Marie Fedorová
Tel.: 605 779 129
Víceúčelový charitní dům Halenkov
756 03 Halenkov 191
 Denní stacionář Slunečnice| Mgr. Vojtěch Petroš
 Odlehčovací služba | Mgr. Lenka Kopřivová
 Sociální doprava – soc. autobus, minibus, auto| Jana Němečková

Tel.: 571 420 135

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov
756 04 Nový Hrozenkov 124
 Vedoucí Domu pokojného stáří| Mgr. Lenka Kopřivová
 Sociální pracovnice| Bc. Eva Kameniczká

Tel.: 571 429 676

Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 875 592

Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 435 459

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme vám!
číslo bankovního účtu: 627344851/0100
reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz
Hlavní partner – Lesy augustiniánského opatství s.r.o.
Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 504
www.nhrozenkov.charita.cz
Zpracovala Ivana Hlaváčová, náklad 200 ks.

Příští Charitní listy vyjdou na začátku března 2022. Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu
CHNH. Fotografie plní ilustrační funkci.
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