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Papež František přijal našeho protektora, J. B. patriarchu Řehoře III.

 Papež František se 18. dubna setkal s řec-
ko-melchitským patriarchou Antiochie 
a celého Orientu, Jeruzaléma a Alexandrie 
a duchovním protektorem našeho Řádu, 
Řehořem III. Lahamem, který ho mimo 
jiné informoval o těžké situaci v jeho vlas-
ti.  Po audienci řekl k situaci v Sýrii: 
„Bohužel se v Evropě, Francii, Anglii a Ame-
rice nemluví o ničem jiném než o tom, zda 

,dodávat zbraně‘, či nikoli. Je to hřích, a to 
opravdu velký hřích, nepřemýšlet o ničem 
jiném než o tom, zda ,vyzbrojovat‘ či ,ne-
vyzbrojovat‘. Už se nemluví o seriózních 
a realistických snahách o mír. Je vskutku ne-
uvěřitelné, že si to lidé neuvědomují. Vůbec 
přece nejde o to, zda ,vyzbrojovat‘, či nikoli! 
My jsme obětí vašeho váhání. Mezi oběťmi 
je mnoho křesťanů, ale jako by se nic ne-
dělo… Je to zjevná nespravedlnost, nebrat 
do úvahy a nehodnotit situaci. Umíráme 
a denně jsme oběťmi chaosu, jsme vystaveni 
nebezpečí únosu, výbuchu. A výbuch může 
nastat ve škole, podniku, univerzitě, na 
chodníku, v kostele… Problémem není, zda 
,dodávat zbraně‘ nebo ,nedodávat zbraně‘. 
Problém je, jak sjednat mír v zemi, která 
strádá, jak řekl Svatý Otec. Je to již dva roky 
trvající Křížová cesta…

Naše naděje se upínají k červnovému setká-
ní prezidentů Putina a Obamy. Doufáme, 
že se obě země dohodnou na tom, jak vyjít 
z krize, a ne na tom, jak ,dodávat, či nedo-
dávat zbraně‘. Pokud se uvízne v dialektice 
,vyzbrojování či nevyzbrojování‘, budou 
další oběti, další neštěstí a ještě více utrpení 
na celém Blízkém východě. V této chvíli je 
Libanon v ještě větším nebezpečí než Sýrie, 
protože je křehčí a rozdělenější. Je to malá 
země a má velké problémy. Jordánsko se ješ-
tě zachrání. Palestina trpí neustále a Gaza 
také. Irák je stále traumatizován exploze-
mi a atentáty, vnitřními spory. Jsem pře-
svědčen, že jedině mír v Sýrii je mírem pro 
celý Blízký východ. Vztahy mezi Západem 
a Východem jsou podmíněny spravedlivým 
a vyváženým řešením problémů Sýrie.“

Tolik náš patriarcha.

Vážená paní Adamíková, vážená rodino,
s bolestí v srdci jsme přijali zprávu, že si 
náš Pán k sobě povolal našeho spolubratra 
Františka Adamíka. Útěchou Vám i všem, 
kdož ho znali a měli rádi, mohou být slova 
Pána Ježíše Krista „Amen, amen, pravím 
vám: Kdo věří ve mne, má život věčný.“ 
(Jan 6, 47). 

Život spolubratra Františka byl životem 
aktivního křesťana, který svou víru nejen 
žil, ale byl ochoten se za ni i bít. „… vez-
mi kříž svůj a následuj mne“ (Mt 16, 24). 
František následoval svého Pána, i když za 
to musel snášet pronásledování komunis-
tickou mocí. Stal se jednou z nejznáměj-
ších tváří katolického disentu. A v době, 
kdy v naší vlasti ustalo pronásledování, 

zakládá spolu s Františkem 
Kopečným Mezinárodní křes-
ťanskou solidaritu CSI v České 
republice, aby mohl pomáhat 
těm, kdož na různých místech 
světa byli pronásledováni pro 
svou víru, tak jako byl on.

Jako lazarián do poslední chvíle 
aktivně participoval na naší čin-
nosti pro těžce nemocné, umí-
rající i pro handicapované děti 
z dětských domovů. Přesto, že to 
pro něho znamenalo fyzickou ná-
mahu a také finanční oběti. Pro 
mnohé mladší jeho zapálení moh-

lo být vzorem. Stal se členem našeho Řádu až 
na sklonku svého života, pouhých osm let. 
Bylo to osm let poctivé práce. Pán Bůh mu za 
ni zaplať. 

Přijměte, prosím, naši upřímnou hlubokou 
soustrast. Je mi velmi líto, že mi nemoc nedo-
volí přijít se s naším spolubratrem rozloučit. 
Vzpomenu jej a se mnou všichni spolubrat-
ři v našich modlitbách i při řádové zádušní 
mši. Nechť odpočívá v pokoji Páně.

V Praze, na den sv. Veroniky Giulianiové,
9. července,  L. P. 2013.

Prof. Dr. Aleš Bluma, GCLJ
jménem členů Českého velkobailiviku

František Adamík
Narodil se 17. dubna 1932 v Krásně u Valaš-
ského Meziříčí, ale brzy se celá rodina přestě-
hovala na jižní Moravu do Hrádku u Znojma. 
V roce 1957 se oženil s Otilií, roz. Klezlovou 
a společně vychovali dvě dcery a tři syny. 
Zajímal se o všechno dobré, o skauting, pří-
rodu, fotografování, esperanto. Co ho nejví-
ce přitahovalo, a čím se dá charakterizovat 
celý jeho život, bylo hledání Boha. V mládí 
se zapojil do činnosti u saleziánů, vážně 
uvažoval o kněžském povolání, byl členem 
třetího řádu svatého dominika, a od roku 
2005 také členem Vojenského špitálního 
řádu svatého Lazara Jeruzalémského. 
V osmdesátých letech se zapojil do samiz-
datové činnosti a za rozmnožování a roz-
šiřování náboženské literatury byl souzen. 
Po změně systému se zaměřil na pomoc 
podobně pronásledovaným lidem v zahra-
ničí, a proto v roce 1992 založil českou po-
bočku Křesťanské mezinárodní solidarity 
(CSI), kterou vedl až do roku 2006. 
Celý život se snažil hledat pravdu, sprave-
dlnost a skutečnou hloubku života. A tomu 
zůstal věrný až do posledních dnů. 
V posledních měsících se začaly více pro-
jevovat těžkosti související s věkem, tak 
i rostoucí projevy různých nemocí, které 
ho v posledních týdnech utrpení připou-
taly k nemocničnímu lůžku. 
Byl povolán ke svému Pánu v pátek 5. čer-
vence 2013 v nemocnici v Kroměříži. 

Znak papeže Františka 
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V sobotu 27. dubna se v Radhošti u Vy-
sokého Mýta uskutečnila naše řádová 
pouť, spojená s požehnáním nově opra-
veného kostela sv. Jiří a přilehlé dřevěné 
zvonice. Mši svatou sloužil královéhra-
decký světící biskup mons. Josef Kajnek, 
který rovněž požehnal opravený kostel 
a zvonici.
„Tato významná památka vysokomýt-
ského regionu prodělala v letech 2010–2012 
generální opravu. Ta se uskutečnila pře-
devším za podpory Římskokatolické 
farnosti Horní Jelení, zdejšího obecního 
úřadu, dobrovolných dárců a v neposled-
ní řadě s podporou Vojenského špitální-
ho řádu svatého Lazara Jeruzalémského, 
především Východočeské komendy svaté 
Zdislavy, která zajistila potřebné finanč-
ní prostředky z fondů EU,“ řekl velitel 
komendy Augustin Karel Andrle von Sy-
lor. Generální oprava kostela a zvonice 
přesáhla částku 5 milionů korun. Hlavní 
tíhu odpovědnosti přijali P. Jan Kunert, 
farář v Horním Jelení, a člen řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského Richard Andrle 
von Sylor, jednatel firmy First Internati-
onal Company, s.r.o., z Vysokého Mýta. 
„Na kostele nebyla opravena jen střecha 
a fasáda, ale restaurováním prošel i oltář 
s obrazy. V sakristii byla položena nová 
podlaha a kompletní opravy se dočkala 
rovněž márnice a dřevěná zvonice,“ uve-
dl Richard Andrle von Sylor.

(Převzato z webu Královéhradecké diecéze.)

Řádová pouť v Radhošti  Sv. Cyril a Metoděj

V letošním roce si připomínáme 1 150. 
výročí příchodu slovanských věrozvěstů 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 
Soluňští bratři Konstantin a Metoděj při-
šli roku 863 z Cařihradu na žádost velko-
moravského knížete Rostislava. Na Velkou 
Moravu je vyslal byzantský císař Michael 
III. a konstantinopolský patriarcha Fotios, 
který byl učitelem sv. Konstantina. Jejich 
misie byla zcela převratná v tom, že se k lidu 
obracela ve srozumitelném slovanském ja-
zyce – ve staroslověnštině, kterou Konstan-
tin a Metoděj vytvořili z jihoslovanských 
dialektů a pro niž vytvořili i vlastní písmo 
hlaholici. Vytvoření spisovného jazyka se 
stalo jedinečným misijním dílem, které 
obrovskou měrou přispělo k rozšíření křes-
ťanství mezi Slovany. 
Oba bratři položili základy samostatné 
moravské církve, nezávislé na biskupech 
z Franské (německé) říše, kteří podporo-
vali velmocenské snahy franských králů. 
V Rostislavově knížectví založili Konstan-
tin a Metoděj školu, kde vychovávali bu-
doucí kněze. Velké úsilí věnovali i překladu 
Písma, liturgie a kánonů do staroslověnšti-
ny. Roku 867 se vydali do Cařihradu, kde 
jejich žáci měli přijmout svěcení. Vinou 
politického převratu (císař Michael byl 
zabit, patriarcha Fotios zbaven úřadu) ale 
do Cařihradu plout nemohli a využili pa-
pežova pozvání do Říma. Zde Konstantin 
onemocněl – byl oslaben dlouhou cestou, 
vyčerpán nekončícími teologickými dispu-
tacemi a neustálou prací. V Římě pak, jsa 
si vědom svého brzkého konce, přijal mniš-
ské postřižiny a jméno Cyril. Jako vysoký 
hodnostář byl pak Cyril v Římě pohřben se 
všemi poctami v chrámu sv. Klimenta, kde 
se jeho hrob nalézá dodnes. 
Metoděje papež roku 869 ustanovil  
arcibiskupem pro Moravu, Panonii 

a Ilyricum (dnešní 
Maďarsko a bývalá 
Jugoslávie) a do-
volil mu užívání 
slovanské liturgie. 
Metoděj byl a le 
krátce po příchodu 
na Moravu během 
profranského pře-
vratu Rostislavova 
synovce Svatopluka 
zajat a vydán fran-
ským biskupům. 
Ti jej protiprávně 
soudili a uvěznili 
v klášteře, odkud se 
dostal až roku 873 
na přímý zákrok 
papeže Jana VIII. 
Na Moravě se Me-
toděj ujal řízení 

tamní církve. Pokřtil českého knížete 
Bořivoje a jeho manželku Ludmilu. Stále 
ale musel vést spory s franským ducho-
venstvem, které jej obviňovalo z kacířství 
a neposlušnosti vůči papeži. Nejvíc jim 
vadila slovanská liturgie. Křivými žalo-
bami dosáhli toho, že byl Metoděj povo-
lán papežem do Říma. Zde byl ale roku 
879 zproštěn obvinění, užití slovanské 
liturgie bylo shledáno opodstatněným 

a právoplatným. Roku 881 se Metoděj 
na příkaz byzantského císaře vypravil 
do Konstantinopole, kde se mezitím stal 
znovu patriarchou Fotios. Toto setkání 
mělo pravděpodobně vyjasnit kanonické 
otázky mise na Velké Moravě, respektive 
její vztah ke Konstantinopoli a Římu. 
S dalším útokem franští kněží čekali až 
do Metodějovy smrti. Zemřel 6. dubna 
885 a jako svého nástupce navrhl jed-
noho ze svých učedníků, Moravana Go-
razda. Ten byl zvolen, avšak nikdy nebyl 
vysvěcen. Největší Metodějův odpůrce, 
nitranský biskup Viching, totiž vymohl 
od papeže zákaz slovanské bohoslužby, 
jehož porušení mělo být trestáno vy-
hnáním ze země. Všichni Metodějovi 
žáci pak byli roku 886 skutečně vyhnáni. 
Většina z nich našla útočiště v Bulhar-
sku, kde vedeni sv. Klimentem a sv. Nau-
mem založili slovanské školy v Ochridu 
a Preslavi. Odtud se rozšířilo východní 
křesťanství a slovanská liturgie nejen po 
Balkáně, ale o sto let později i na Rus. 
Část Metodějových žáků uprchla z Mo-
ravy do Čech, kde se potom slovanská 
liturgie udržela až do konce 11. století. 
Jejími ctiteli byli i čeští světci Ludmila, 
Václav a Prokop. 

(Převzato z webu Pravoslavné církve.)
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Občanské sdružení Zebín a ekumenická kaple sv. Marie 
z Magdaly

Jednou z významných aktivit naší Vý-
chodočeské komendy je i úzká spolupráce 
s ekumenickým sdružením Zebín. 
 
Činnost OS Zebín předznamenala volná 
spolupráce několika mladých jičínských 
křesťanů, kteří sledovali společnou snahu 
prohloubit ekumenickou spolupráci mezi 
křesťanskými církvemi v Jičíně a okolí. 

První akcí, kterou společenství zorgani-
zovalo, byla 14. října 2000 ekumenická 
modlitba se zpěvy z Taizé za účasti čle-
na této francouzské komunity br. Josefa 
v kostele sv. Jakuba. Téhož roku v pro-
sinci se akce opakovala v Husově sboru 
CČSH. Na základě kladných ohlasů veřej-
nosti vedla snaha skupinky k uspořádání 
ekumenického festivalu v Jičíně. Konal 

se o prázdninách 2001 
v Jezuitské koleji. díky 
úspěchu těchto aktivit 
si členové společenství 
vyjasnili spolupráci 
do budoucna. Smys-
lem celé snahy se stala 
touha po sbližování 
křesťanů a vzájemné 
obohacování se napříč 
ekumenickým spekt-
rem. V neposlední řadě 
také touha přiblížit 
křesťanství zájemcům 
z řad laické veřejnosti. 
S přibývajícími akti-
vitami bylo zřejmé, že 
je nutné dále pokračo-
vat organizovaně. 22. 
října roku 2002 proto 

vzniklo ze stávajících spolupracovníků 
občanské sdružení, které přijalo název 
Zebín podle známého vrcholku severně 
od Jičína. Kaple na tomto kopci se stala 
symbolem činnosti nového OS. Hlavní 
akcí, kterou OS dodnes pořádá, je každo-
roční ekumenický festival, který se ten-
to rok bude konat již po dvanácté. další 
příležitostné akce jsou např. modlitební 
setkání se zpěvy z Taizé, cyklus předná-
šek nazvaný Biblické dílny a další vzdělá-
vací i kulturní akce. Zásadním počinem 
OS bylo iniciování znovuotevření kaple 
svaté Máří Magdaleny na Zebíně coby 
kaple ekumenické. Stalo se tak s pomocí 
města Jičína a dalších organizací a církví 
22. července 2006. Od otevření zajišťuje 
OS také správu kaple. Za více než dva-
náctiletou historii sdružení se jako jeho 
hosté v Jičíně objevili např. Aleš Bluma, 
Zdeněk Susa, Ivan štampach, Luboš Kro-
páček, Václav Malý, Jan Sokol, Svatopluk 
Karásek, Tomáš Halík, Tomáš Butta, 
Vladimír Merta, Jaroslav Hutka, Stani-
slav Klecandr, Miroslav Částek a mnohé 
další osobnosti, vědci i umělci. Činnost 
OS je úzce vázána na spolupráci s jičín-
skými církvemi, městem Jičín a dalšími 
organizacemi. 

Několik slov o současném královéhradeckém biskupovi Janu 
Vokálovi a stručná zmínka o historii královéhradecké diecéze.

Jan Vokál se narodil 25. 9. 1958 v Hlinsku 
jako druhý ze tří dětí Jana a Anny Vokálo-
vých. Vystudoval Střední průmyslovou ško-
lu elektrotechnickou v Pardubicích. V roce 
1983 absolvoval Fakultu elektrotechnickou 
ČVUT v Praze, obor technická kyberneti-
ka, kde získal titul ing. Téhož roku emigro-
val do Říma, kde pobýval v papežské koleji 

Nepomucenum a na papežské Lateránské 
univerzitě studoval filozofii a teologii. Je 
jazykově vybaven, hovoří anglicky a ital-
sky a disponuje i znalostí němčiny, polštiny 
a ruštiny.  Po vysvěcení na kněze (vysvětil 
jej osobně papež Jan Pavel II. 28. 5. 1989 
v basilice sv. Petra V Římě) působil v USA 
a od 1. října 1991 ve státním sekretariátu ve 

Vatikánu. Na papežské univerzitě vystu-
doval právo a získal titul JUdr. Jako králo-
véhradecký biskup byl intronizován 14. 5. 
2011. Jeho plný titul je Msgre JUdr. Ing. Jan 
Vokál, JU.d.

RH
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Naše zařízení poskytuje od r. 1994 kom-
plexní vzdělávací a zdravotně sociální 
služby klientům od 2 do 26 let s tělesným, 
kombinovaným či mentálním zdravotním 
postižením a chronickým onemocněním, 
z toho 46 klientům denně a cca 350 am-
bulantům. Cílem služeb je minimalizovat 
dopad zdravotního postižení na klienta 
i jeho rodinu a podporovat tak jejich při-
rozený způsob života.

Nacházíme se v klidné části města v bez-
bariérovém objektu, který je obklopen 
velkou zahradou. Rozloha objektu je 
600 m2, celková plocha je 1 200 m2. V ce-
lém prostoru jsou odstraněny architekto-
nické bariéry. Budova zahrnuje učebny, 

ateliér, keramickou dílnu, tělocvičnu, 
jídelnu, relaxační místnost, fyzioterape-
utické pracovny, logopedické a psycholo-
gické pracoviště, šatny, WC a koupelnu, 
sklady, administrativní pracovny. Vše 
je vybaveno speciálním nábytkem a po-
můckami.

Hlavní náplní práce jsou výchovně vzdě-
lávací činnosti, služby sociální péče 
– osobní asistence a zdravotní služby – 
rehabilitace, psychologie, logopedie a er-
goterapie. 
Tuto ojedinělou komplexní péči zajišťuje tým 
odborných pracovníků – speciální pedago-
gové, psycholog, fyzioterapeuté, logoped, so-
ciální pracovník, asistenti a další terapeuti. 

Součástí aktivizačních činností pro klienty 
je canisterapie, arteterapie, relaxační tech-
niky, muzikoterapie a hiporehabilitace.
Spolupracují s námi externí odborníci – 
dětský neurolog, dětský ortoped a rehabi-
litační lékař.
Samozřejmostí je individuální přístup ve 
vyučování a výchovně vzdělávacím pro-
cesu.
Účastníme se kulturních, společenských, 
sportovních a vzdělávacích akcí, organi-
zujeme rehabilitační plavání, rehabilitač-
ní pobyty v ČR i zahraničí, výlety a další 
aktivity.

Výchovně vzdělávací program realizuje 
Základní a Mateřská škola Prointepo 
s.r.o. Žáci se vzdělávají podle osnov zá-
kladní, praktické nebo speciální školy 
(nový obor vzdělání podle RVP, který 
nahradí obor vzdělání pomocná ško-
la). V každé třídě je maximálně osm 
až devět žáků, což umožňuje zcela in-
dividuální přístup ke každému žákovi. 
Většina z nich je vzdělávána podle In-
dividuálního vzdělávacího plánu, který 
zcela vychází z individuality a potřeb 
konkrétního žáka. V každé třídě je kro-
mě pedagoga také pedagogický asistent. 
Speciálně pedagogické centrum, které 
poskytuje poradenskou a metodickou 
pomoc žákům s tělesným postižením 
i pedagogickým pracovníkům, je další 
nabízenou službou. Tuto službu nabízí-
me pro celý Královéhradecký kraj.

Východočeská komenda podporuje Základní školu PROINTEPO v Hradci Králové. Ředitelka školy, PhDr. Jarmila Karpašová, je 
postulantkou našeho Řádu.

(poznámka redakce)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROINTEPO 

Domov seniorů Nové Strašecí

V loňském roce byl za pracovní podpory 
našeho spolubratra Jaroslava Terče z Pl-
zeňské komendy, který v civilním životě 
pracuje i jako koordinátor bezpečnosti 
práce na staveništi, postaven a dokončen 
vedle stávajícího domova pro seniory 
i domov pro osoby se zvláštním režimem 
– Alzheimercentrum Pohoda.

Nový pavilon je umístěn v rozlehlé zahra-
dě asi 200 m od centra města Nové Stra-
šecí.
Město se nachází v překrásné oblasti kři-
voklátských lesů a toku řeky Berounky. 
Je křižovatkou mezi Prahou a Karlovými 
Vary.

Nově postavený pavilon je určen pro oso-
by s Alzheimerovou chorobou a jinými 
formami demence, kteří jsou mobilní, pří-
padně se pohybují pomocí kompenzačních 
pomůcek. 
Celkem je služba určena pro 26 klientů, 
kteří jsou ubytováni na dvoulůžkových 
a třílůžkových pokojích. V případě, že 
se zdravotní stav, pohyb těchto klientů 
zhorší, nebo přestanou chodit, zůstanou 
i nadále v péči tohoto zařízení, nebo bu-
dou v odůvodněných případech přeloženi 
na pečovatelské pokoje domova seniorů. 
Nejsou překládáni do jiných zařízení ani 
propouštěni domů.
Kleintům je k dispozici Reminiscenční za-
hrada. V rozlehlé zahradě mohou klienti 
pečovat o vlastní záhonek. Mezi oblíbené 
činnosti patří výlety, zahradní posezení 
s hudbou, opékání vuřtů, účast na spor-
tovních akcích jiných domovů, návštěvy 
kulturních akcí města, muzea.
Jednou měsíčně je v multifunkční místnos-
ti Alzheimercentra Pohoda bohoslužba, 
kterou slouží P. Mariusz Walczak. Boho-
služby jsou přístupné i občanům města.
I taková činnost patří do náplně práce čle-
nů Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského.

Domov seniorů Nové Strašecí. 
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Zdaleka viditelná kaple svaté Marie 
Magdaleny na Zebíně, charakteristická 
dominanta Jičína a okolí, původně řím-
skokatolická kaple patřící ke komplexu 
valdické kartouzy začala od roku 2006 
sloužit veřejnosti coby ekumenická kaple. 
Občanské sdružení Zebín již delší dobu 
usilovalo o návrat náboženského a kul-
turního života do dlouho nevyužívaného 
objektu. V současné době je kaple kom-

pletně zrekonstruována a stylově vyzdo-
bena a vybavena. Stavební práce zajištěné 
Městským úřadem v Jičíně, které probí-
haly již od roku 2004, byly úspěšně do-
končeny. Kaple získala zdaleka viditelnou 
bílou fasádu, novou střechu, byla static-
ky zajištěna a byla obnovena i původní 
okna. Interiér zdobí socha patronky kaple 
Marie Magdaleny, dílo sochařky a ke-
ramičky Marie Žákové z Písku. Biblické 

poselství této postavy vhodně inspiruje 
ekumenickou spolupráci církví. Na eku-
menickém aktu posvěcení se podíleli do-
minik duka, Pavel Černý, štěpán Klásek, 
Joel Ruml a další představitelé křesťan-
ských církví, zástupci města Jičína a dal-
ší reprezentanti společenského života. 
Program doprovodil recitál hudebníka 
Stanislava Klecandra. Kaple Marie Mag-
daleny je díky své romantické poloze na 
vrcholu Zebínu uprostřed lokality vzácné 
přírodní památky perlou našeho kraje, 
vyhledávaným cílem vycházek a místem 
odpočinku. Snahou všech, kteří se na 
projektu ekumenické kaple podíleli, je, 
aby se toto nezaměnitelné místo stalo 
všem návštěvníkům především symbolem 
tolerance a smíření, pomyslným, zdaleka 
viditelným majákem uprostřed všedních 
dní. Využití kaple není omezeno pouze na 
bohoslužby křesťanských církví. Občan-
ské sdružení Zebín, správce a koordinátor 
provozu kaple, nabízí objekt širší veřejnos-
ti jako místo kulturních a vzdělávacích 
aktivit, při plném zachování respektu ke 
křesťanským hodnotám a přírodní pa-
mátce. Bližší informace poskytují všem 
zájemcům internetové stránky OS Zebín 
na adrese www.zebin.ic.cz.

DK 
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Zdravotní program realizuje nestátní zdra-
votnické zařízení. Odbornou péči zajišťují 
fyzioterapeutky, klinický logoped, psycho-
log a ergoterapeut, pravidelně k nám do-
chází ortoped, neurolog a rehabilitační 
lékař. Podle individuálních potřeb klientů 
probíhá intenzivní rehabilitace, ergote-
rapie a logopedická péče. Pro klienty je 
k dispozici podpora a pomoc psychologa. 
Všechny nabízené odborné služby máme 
hrazené zdravotními pojišťovnami a pro 
klienty jsou zdarma.
Služba osobní asistence je pro klienty 
s tělesným postižením a kombinovanými 
vadami, kteří navštěvují naši školu, nena-
hraditelná. dítěti umožňuje plně se zapo-
jit do všech činností školy, společenských 
a volnočasových aktivit. Propojení osobní 
asistence se školou napomáhá celé rodině 
vyrovnat se s postižením dítěte a zároveň 
ho co nejdéle nechat v přirozeném prostře-
dí. Zároveň mu umožní zprostředkovat 
životní zkušenosti, které jsou pro zdravou 
populaci každodenní samozřejmostí. 
Každý asistent pomáhá rozvíjet schopnos-
ti, dovednosti a poznání dítěte. Podporuje 
a posiluje jeho sebevědomí, samostatnost 
a péči o vlastní osobu. Jeho práce pomáhá 
kompenzovat postižení dítěte a je důleži-
tým přínosem pro všechny zúčastněné.
díky systematické a soustavné práci všech 
zaměstnanců je znatelné zlepšení sociál-
ních dovedností dětí se zdravotním po-
stižením – začínají být méně závislé na 
pomoci druhé osoby, jsou sebevědomější, 
samostatněji realizují své potřeby a zájmy, 
lépe se orientují ve vnitřním i vnějším pro-
středí (Hradec Králové).

Nabyté zkušenosti a získaná vyšší míra sa-
mostatnosti usnadňuje sociální integraci 
těchto dětí i co se týče budoucnosti, pomá-
há jim snadněji se odpoutat od rodiny a za-
pojit se do života společnosti s ohledem na 
druh a míru postižení. Tím, že je v našem 
zařízení zajištěna komplexní péče, umožní 
to zákonným zástupcům se ve větší míře 
uplatnit na trhu práce.

Provoz zajišťujeme v pracovní dny (pondě-
lí–pátek) v době od 6:30 do 16:00 hodin.
Najdete nás v bezbariérovém objektu na 
adrese: Hrubínova 1458, Hradec Králové 
(zastávka autobusů MHd č. 12 a 14 – Me-
tuje).

Kontakty: 
tel., fax:  495 538 989       
mob.: 777 127 239
e- mail: prointepo@prointepo.org
www.prointepo.org 

Řecko katolický melchitský 
patriarchát Antiochie a celého 

Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma
Prot. 250/2013R                                                                                       Raboueh, 15. 5. 2013

Milí přátelé,
přijměte srdečné díky za Váš dar pro uprchlíky, nemocné, děti, rukojmí a pomoc po-
třebující. 
Váš dar je ve výši 2 350 euro, za což Vám děkujeme ve jménu všech, jimž tento dar po-
může. Všechny naše dárce, dobrodince a přátele zahrneme do našich modliteb, zvláště 
pak při liturgii mše svaté v pátek a sobotu.

Modlete se za mír a usmíření v Sýrii!
S láskou a požehnáním

+ Gregorios
patriarcha


