Oktavián Kinský Memorial
„Kde všechno začalo“
Po stopách Oktaviána Kinského za historií Velké pardubické
Kladruby nad Labem, Chlumec nad Cidlinou, Pardubice
9. - 11. října 2020
Pátek 9. října
Tématický den v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem
www.nhkladruby.cz
Sobota 10. října
Tématický den na zámku Karlova Koruna, Chlumec nad Cidlinou
www.karlovakoruna-zamek.cz
10:00
Historické prohlídky s Oktaviánem Kinským a Latou Brandisovou
(v každou celou hodinu od 10:00 do 16:00 hod.)
11:00
Odjezd na parforsní hon „Memoriál Oktaviána Kinského“
14:00
Výstava koní Kinských v zámeckém parku
cca 15:00
Návrat z parforsního honu s loveckými fanfárami
16:00
Ukázka póla v zámeckém parku (Aviator Polo Club)
Neděle 11. října
130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou
www.zavodistepardubice.cz

Oktavián Kinský Memorial
“Where it all began”
In the footsteps of Oktavián Kinský
A ride through the history of the Velka Pardubicka
Kladruby nad Labem, Chlumec nad Cidlinou, Pardubice
9th - 11th October 2020
Friday 9th October
Theme day at the National Stud, Kladruby nad Labem
www.nhkladruby.cz
18:00
Gala dinner at Karlova Koruna Chateau
Saturday 10th October
Theme day at Karlova Koruna Chateau, Chlumec nad Cidlinou
www.karlovakoruna-zamek.cz
10:00
Guided tours with Octavian Kinský and Lata Brandis
(every hour from 10:00 am to 4:00 pm)
11:00
Departure for the parfors hunt “Oktavián Kinský Memorial”
14:00
Kinsky horse exhibition in the castle park
cca 15:00
Return from the parfors hunt with hunting fanfares
16:00
Demonstration of polo in castle park (Aviator Polo Club)
Sunday 11th October
130 edition of the Velká pardubická steeplechase
www.zavodistepardubice.cz
th

Oktavián Kinský Memorial
“Where it all began”

Gala Dinner at Karlova Koruna Castle
9th October 2020
Chlumec nad Cidlinou
18:00

Welcome drink at Karlova Koruna castle

19:30

Dinner (seated)

21:00

Charity auction in favor of Maltézská Pomoc o.p.s.

21:30

Live music, wine tasting, charity casino

00:00

Closing of the evening

Information
The CZK 2,500 ticket per person includes a welcome drink, a three-course dinner and
entertainment program. Tasting of selected wines is sponsored by Via del Vino. The
proceeds from the Charity auction and Charity Casino will be donated to the volunteer
organization Maltezská Pomoc, o.p.s.
Entrance to Karlova Koruna chateau from Zámecká street, free parking. For more information and ticket reservations: oktavianmemorial@gmail.com

Oktavián Kinský Memorial
„Kde všechno začalo“

Galavecere na zámku Karlova Koruna
9. října 2020
Chlumec nad Cidlinou
18:00

Welcome drink (přivítání) na zámku Karlova Koruna

19:30

Servírovaná večeře

21:00

Charitativní aukce ve prospěch Maltézská pomoc, o.p.s.

21:30

Živá hudba, degustace vín, charitativní kasino

00:00

Oficiální ukončení akce

Informace
Vstupenka v ceně 2.500 Kč na osobu zahrnuje welcome drink, večeři o třech chodech
a zábavný program. Ochutnávka vybraných vín je sponzorována firmou Via del Vino.
Výnosy z charitativní aukce a kasina budou věnovány charitě prostřednictvím Maltézské
pomoci, o.p.s.
Vjezd na zámek Karlova Koruna ze Zámecké ulice, parkování zdarma. Více informací
a rezervace vstupenek na oktavianmemorial@gmail.com

Po oficiálním obnovení činnosti Českého velkopřevorství
řádu maltézských rytířů po roce 1989 se nejprve rozvíjela
dobrovolnická činnost, ale zcela neformálně a zejména jako
pomoc při církevních akcích. V roce 2002 byla řádem
založena obecně prospěšná organizace Maltézská pomoc.
její první velkou akcí byla dobrovolnická pomoc při obrovských povodních v létě 2002 na Mělníku. Po vydání zákona
o sociálních službách byly registrovány první sociální
služby, a to doprava dětí s kombinovaným postižením do
speciální školy na Mělníku a osobní asistence na Mělníku
a v Praze.
V současnosti máme registrovaných 10 sociálních služeb
v pěti krajích republiky. Jsou to osobní asistence, které tvoří
přibližně 80 % naší činnosti, dále doprava dětí s kombinovaným postižením, pomoc lidem ohroženým sociálním
vyloučením a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi. Maltézská pomoc je v současnosti druhou největší
právnickou osobou v republice poskytující osobní asistenci
pro seniory.
Vedle toho máme sedm dobrovolnických programů, a to od
pomoci seniorům až po dopisování s vězni. Dobrovolníci
Maltézské pomoci neuklízení, nenatírají ploty, nevykonávají žádné fyzické služby, ale poskytují především psychickou
podporu. To je výrazně obtížnější než běžná dobrovolnická
služba, jak ji lidé znají. Navštěvujeme opuštěné seniory
a přinášíme jim změnu do všedního života, navštěvujeme
děti v dětských domovech či v sociálně vyloučených
rodinách, navštěvujeme nemocné v nemocnicích a hospicích, dopisujeme si s vězni.
Nyní je módní slovo pastorační péče. My ji poskytujeme, ale
nikoliv vždy v církevním výkladu slova. Dokážeme vyhovět
i věřícím klientům kteří si přejí hovory o víře či pomoc
s návštěvou kostela, neboť řada dobrovolníků je věřících.
Zde však máme obrovský finanční problém. Dotace na
dobrovolnictví jsou malé a stále klesají.
Dobrovolník sice pracuje zdarma, ale musí mít ke své práci
prostředky, musí jej vést kvalifikovaný pracovník, musí být
pojištěn, musí procházet vzděláváním, a tak nás stocí
přibližně 3 tisíce Kč ročně. Máme jich přibližně 400... Jediný
způsob, jak naši činnost udržet jsou finanční dary od
fyzických a právnických osob.

After 1989, when the Granpriory of Bohemia was
re-established, the main activity was the voluntary help
(completely informal) during the big church events. In
2002, the Maltézská pomoc o. p. s. was founded by the
Order of Malta. The first important activity was the voluntary help during the floods in Mělník in summer 2002. First
social services were officially registered after publishing the
law about this problematic. It was the transport of handicapped children to a special school in Mělník and personal
assistance in Mělník and Prague.
Today, we have ten services registered in five regions of the
Czech Republic. It is personal assistance (which is about
80% of our activity), transport of handicapped children,
help to people threatened by social excluding and the last in
social-activity services for families with children. The
Maltézská pomoc o.p.s. is the second biggest legal person in
the Czech Republic providing the personal assistance for
senior citizens.
Apart from this we have seven voluntary programmes (help
for seniors, writing to prisoners etc.). Our volunteers do not
clean, paint fences, do any physical services, but they offer
mainly psychological support. This is much more difficult
than a normal voluntary help as people know from their
daily life. They come to see lonely people and they bring
something new to their lives, they visit children from
children’s home or in some families excluded from society,
they write letters to prisoners.
Nowadays is very popular to say – the pastor care. We provide it, but not only in a Christian meaning. But we can also
offer this care to faithful people who want to speak about
the faith or go to church, because many of our volunteers
are the Christians, too.
But we have a big financial problem. The endowment for
volunteers is too small and it is still decreasing. The only
possibility how to keep this activity is dotation from natural
and legal persons. The volunteer works for free, but hi/she
must be led by a qualified person, must be insured, educated and we pay for all this CZK 3.000 p.a./person. And we
have 400 volunteers…

