Tisková zpráva – Vernisáž spojená s aukcí na podporu jediného hospice pro děti u nás
Sedlčany. V době od 3. 6. 2004 do 24. 6. 2004 se v Městské knihovně Sedlčany bude konat již tradiční Červnová výstavička dětí ze Základní umělecké školy v Sedlčanech. Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 3. 6. 2004 v 17:00 hod. Součástí vernisáže bude i 
AUKCE  NA  PODPORU  DĚTSKÉHO  HOSPICE  V MALEJOVICÍCH (www.klicek.org)
Výtvarná díla věnovali sedlčanští amatérští výtvarníci a samotnou aukci budou řídit děti ze ZUŠ. Na regulérnost bude dohlížet i ředitelka dětského hospice paní Markéta Královcová s manželem Jiřím, kteří si po ukončení aukce výtěžek odvezou do Malejovic, kde bude použit k užitku a radosti rodin, které naši pomoc potřebují.
Městská knihovna v Sedlčanech se tak připojuje k celostátní akci knihoven, která se snaží pomoci na svět jedinému podobnému zařízení u nás. Hospic je určen pro děti, kterým byla diagnostikována život ohrožující choroba a pro jejich rodiny. Těžištěm jeho práce však není terminální péče, ale péče respitní (odlehčovací). Doba mezi stanovením diagnózy a případnou smrtí dítěte bývá různě dlouhá. U některých onemocnění může jít o řadu let i několik desetiletí – a děti a jejich blízcí přijíždějí spíše na zotavovací pobyty. Hospic se jim snaží nabídnout praktickou pomoc a bezpečné a povzbuzující zázemí. 
Dětské hospice se začínají budovat v mnoha zemích po celém světě. Jsou to místa, kde panuje rodinná atmosféra a kde mohou nemocné děti a jejich blízcí najít praktickou pomoc a podporu. Tuto skutečnost poměrně přesně vystihují slova Jiřího Královce v dokumentu Můj čas mi měří déšť, kde říká, že v jejich domě byste si měli připadat jako na návštěvě u zajímavého strýčka, který vám na čas dovolil dům užívat.
Když se ukáže, že se nemoc už dál nedá léčit, nastává pro celou rodinu velice těžká doba – každý den, každá hodina, každá minuta či vteřina prožitá společně dostává najednou jiný význam a rozměr…
Nikdo z nás neslyší rád o umírání – i když k životu neodmyslitelně patří. A zvláště mluvit o umírání dětí nám připadá jaksi nepatřičné. Mnohdy nevíme, jak se máme chovat k člověku, kterému právě dítě zemřelo – a v tomto všem se snaží svou existencí malejovický hospic pomoci i nám.
Velmi si vážím všech, kteří věnovali svá umělecká díla do této aukce. Dokazují tím, že mají srdce na pravém místě. A doufám, že přijde hodně zájemců, kteří si budou chtít tato díla koupit a přispět tak na správnou věc.
V době, kdy skloňujeme slovo dítě opravdu snad ve všech pádech a oslavujeme Mezinárodní den dětí, máme tak všichni možnost společně pomoci a zamyslet se. Při naší aukci se budou právě děti snažit získat co nejvíce peněz pro své nemocné kamarády!
Tiskovou zprávu zpracovala: Blanka Tauberová (tauberova@knihovna-se.cz), vedoucí Městské knihovny Sedlčany (www.knihovna-se.cz)
   


