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Vážené dámy, vážení pánové,

chci pod kovat:

církvi – poskytla budovu a pozemky, ale též neustálou duchovní podporu, slova út chy a povzbuzení
v nelehkých chvílích, kterých bylo vpravd nemálo

státu – bez dotace z MZ by nebylo možné stavbu za ít

Jiho eskému kraji a M stu Prachatice – za morální i finan ní podporu

politik m – zde bych se rád mali ko zastavil. Hodn se ší í názor, že politika je darebnost a tím i
politici, které viditelná ást spole nosti vidí a vnímá výhradn negativn . Já mám zkušenost jinou. Bez
osobní angažovanosti a nezištné pomoci nap . poslanc ing. Kalouska a ing. Bauera nebo vicehejtmana
pro zdravotnictví dr. Pavelky bychom toto dílo nezvládli

gen. dodavateli firm Metrostav – která v p edstihu p edala kvalitn zbudované dílo a též finan n
z stává v rna své velkorysé firemní filantropii

všem len m sdružení, dobrovolník m, zdejším eholním sestrám boromejkám, dlouhé plejád dárc a
sponzor po ínaje adou nadací, firmou Linet aj. z nichž nejvýzna n jší jsou uvedeni ve vestibulu
budovy, kon e dárci anonymními i t mi, kte í si nep áli být nikde uvád ni

d kuji i všem závistivc m a škarohlíd m, kte í nám nep áli – byli jste nám motorem vše navzdory Vám
dokázat.

Stojíme – cht lo by se íci – na konci. Ve skute nosti však na samém za átku. Za átku služby trpícím
bližním.

Vysp lost spole nosti, domnívám se, se m í tím, jak je postaráno o její nejslabší jedince. V tomto
smyslu si p ed práv zbudovaným hospicem troufám tvrdit, že stojíme jako rovný mezi rovnými v ad
nejvysp lejších stát sv ta.

Dnes otevíráme v R desáté takovéto za ízení - desátý rok po otev ení toho prvního ( . Kostelec).
Cht lo by se íci: zázrak! A je to zázrak! Vždy v eské legislativ podnes není jediné zmínky o hospicích. P esto
se je poda ilo a da í budovat – díky lov ku, díky lidem, jako jste Vy.

A jednu myšlenku záv rem:

M žeme si koupit d m, ale ne domov
p íze , ale ne p átelství
zábavu, ale ne radost

lék, ale ne zdraví
knihu, ale ne moudrost

bibli, ale ne víru
výhody, ale ne požehnání.

Ješt jednou díky Vám všem a prosím neopoušt jte - nás hospicáky - svoji p ízní ani do budoucna,
abychom mohli sloužit a pomáhat v tom, co nelze koupit.

(projev Mgr. Roberta Huneše, p edsedy ob anského sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna
u p íležitosti slavnostního otev ení hospice dne 24. íjna 2005)
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Co je hospic?

Hospic - není lé ebnou dlouhodob nemocných
Hospic - není domovem d chodc
Hospic - není nemocnicí
Hospic - není sanatoriem

Hospic je za ízením, jež pe uje o pacienty v terminální fázi jejich onemocn ní. Poskytuje paliativní
léka skou pé i t m, u nichž vít zná medicína vy erpala všechny své možnosti. Sv tová zdravotnická organizace
(WHO) definuje tuto pé i jako „aktivní komplexní pé i o pacienty, jejichž onemocn ní již nereaguje na kurativní
lé bu. St žejní je kontrola bolesti a dalších symptom , psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem
paliativní pé e je dosažení nejlepší možné kvality života pacient a jejich rodin.

Zakladatelka hospicového hnutí u nás, MUDr. Marie Svatošová výstižn uvádí že hospic je „um ní
doprovázet“.

P i p ijímání pacienta je mu garantováno, že:

 nebude trp t nesnesitelnou bolestí
 v posledních chvílích nez stane osamocen
 za každých okolností z stane zachována jeho lidská d stojnost

Jsme p esv d eni, že lov k by m l trávit poslední chvíle mezi svými blízkými, kde je mu nejlépe.
Hospic p ichází na adu ve chvíli, kdy medicína vy erpala veškeré možnosti a neposta uje, i není možná pé e
v domácím prost edí. Tu preferujeme a podporujeme p j ováním pom cek a poradenskou službou.
Zdravotnická pé e, kterou hospic poskytuje, se ozna uje termínem paliativní medicína. Jejím cílem je dosažení
nejlepší možné kvality života nejen pacient , ale i jejich rodin. Zajiš uje, aby lov k mohl co nejpln ji
a nejaktivn ji prožít poslední chvíle, pokud možno s blízkými.

K tomu p sobí v hospici kvalifikovaný tým léka , zdravotních sester a ošet ovatel . A také - pokud si
pacient p eje - psycholog nebo duchovní r zných církví. Orientujeme se nejen na zdravotnickou
a ošet ovatelskou innost v úzkém slova smyslu, ale snažíme se vhodn napl ovat volný as pacienta nap .
etbou, rozhovorem a možno-li vycházkami. Rovn ž hmotné zázemí vychází vst íc vysokým nárok m. A se již

jedná o pln automatická polohovací l žka, televizor nebo možnost p ipojení k internetu na každém pokoji,
spole enská místnost, bohoslužby, r zné kulturní akce a tvo ivé práce s klienty. Každý pokoj je také vybaven
p istýlkou pro blízkou osobu. Její pobyt je vítán a umožn n kdykoliv. Režim návšt v je p izp soben pot ebám
pacienta 24 hodin denn 365 dní v roce. Kapacita Hospice sv. Jana N. Neumanna je 30 l žek. Z toho je 22
pokoj jednol žkových a 4 dvoul žkové.

Vycházíme z úcty k lov ku jako neopakovatelné lidské bytosti, z k es anského pohledu na n j. Proto
u nás není a nikdy nebude umožn na euthanázie.

Poskytované služby:

 30 odborn specializovaných hospicových
l žek (22 jednol žkových a 4 dvoul žkové
pokoje) pro pacienty z jižních ech, pop .
z dalších oblastí eské republiky je p ipraveno
sloužit každému lov ku bez ohledu na barvu
pleti, vyznání, pohlaví, v k, vzd lání,
majetkové pom ry, ili každému pot ebnému.

 p istýlky pro doprovázející
 p j ovna pom cek
 poradenské služby
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O z izovateli

Z izovatelem hospice je ob anské sdružení „Hospic sv. Jana N. Neumanna“ založené podle Zákona .
83/1990 Sb. v roce 2000 – tehdy ješt pod názvem Sdružení svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

V souvislosti s dokon ováním stavby se
v pr b hu roku m nilo složení orgán sdružení tak,
aby lépe odpovídalo budoucím provozním pot ebám
sdružení i hospice samotného. Na tomto míst je
nezbytné vyjád it veliký dík a pod kování
zakladatel m ob anského sdružení, kte í stáli u zrodu
díla. Zejména SM Sebastian SCB, MUDr. Petru
Koptíkovi, Ing. Václavu Kozlerovi a Šárce Hodinové.
A také všem dalším, kte í se v pr b hu let podíleli na
úsp šné realizaci, dokon ení výstavby hospice a
zahájení jeho provozu, stávajícím i bývalým len m
sdružení, všem kte í se ú astnili innosti výboru
sdružení, revizní komise a jednotlivých pracovních
skupin, a také všem, kte í jejich innost podpo ili
mimo lenství ve sdružení.

Orgány sdružení

výbor:

do 9.6. 2005

p edseda: Mgr. Josef Luda ka
místop edseda: MUDr. Petr Koptík

lenové: Ing. Jana Holá, S.M. Sebastiana Veselská, SCB, Josef Hora

od 9.6. 2005

p edseda: neobsazen
místop edseda: MUDr. Petr Koptík

lenové: Ing. Jana Holá, S.M. Sebastiana Veselská, SCB, Josef Hora, Mgr. Robert Huneš

od 13.9. 2005

p edseda: Mgr. Robert Huneš
místop edseda: Ing. Václav Kozler

len: MUDr. Petr Koptík

revizní komise:

do 13.9.

p edseda: RNDr. Ludvík Zíma,
lenové: Mgr. Magdalena Adéeová, Ing. Václav Kozler

od 13.9. 2005

p edseda: RNDr. Ludvík Zíma,
lenové: Ing. Antonín Adée, Zdena K sová, Josef Hora, S.M. Sebastiana Veselská, SCB
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Slovo editele

Rok 2005 p inesl zlomové zm ny v osudech hospice. Jestliže na jeho po átku byla ješt jen hrubá
stavba, tak na konci roku bylo možné konstatovat existenci hotové budovy, která již zcela slouží pacient m.

Tíživé bylo hospic nejen stavebn vybudovat, ale též právn zakotvit. Prob hla vleklá jednání a
nezbytnost splnit náro né podmínky nad z ízením subjektu hospice jako nestátního zdravotnického za ízení. To
se stalo 1. 6. 2005 registrací na Krajském ú ad Jiho eského kraje. Dalším nezbytným krokem bylo uzav ít
smlouvy se zdravotními pojiš ovnami. Naše za ízení prošlo úsp šn výb rovým ízením na Ministerstvu
zdravotnictví. Ministryn zdravotnictví 6. zá í doporu ila zdravotním pojiš ovnám uzav ení smlouvy
s Hospicem sv. Jana N. Neumanna. Následn byla navázána jednání s pojiš ovnami a vše se zdálo být na dobré
cest . Krátce na to ovšem došlo k vým n na pozici ministra zdravotnictví, což sebou p ineslo nejen zm nu
klimatu v resortu, nýbrž i zm nu v postojích ministra ve vztahu k pojiš ovnám a v d sledku toho pojiš oven
k poskytovatel m zdravotní pé e. D sledkem bylo, že ani p es enormní snahu se nepoda ilo do konce
kalendá ního roku uzav ít se Všeobecnou zdravotní pojiš ovnou smluvní vztah (natož s ostatními, které tuto
skute nost podmi ovaly práv existencí smlouvy s VZP).

V této situaci jsme byli nuceni zahájit provoz 1. listopadu bez smlouvy se zdravotními pojiš ovnami.
Odkázáni v d v e na pomoc dobrodinc , kte í nám pomáhali a pomáhají. A v d v e v Toho, jehož pomoc stále
cítíme na každém kroku. (V dob psaní t chto ádek je již situace jiná – smlouvy se dv ma pojiš ovnami jsou
uzav ené a další jsou na cest .) Jak p ízna ná je v této souvislosti skute nost, že náš první pacient byl léka ,
k t ný Jan Nepomuk...

Otev ení hospice a zahájení provozu neznamenalo jen dobudovat stavbu – rekonstrukce a p ístavba
budovy bývalého kláštera Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kdy skute n milosrdné sestry boromejky
ob anskému sdružení nemovitosti dlouhodob pronajaly za symbolickou cenu 1,- K a i jinak stále pomáhají.
Neznamenalo jen spln ní všech formálních nezbytností nutných pro Ministerstvo zdravotnictví, Krajský ú ad
Jiho eského kraje, Krajskou hygienickou stanici, zdravotní pojiš ovny a adu dalších institucí. To nejd ležit jší
bylo i nejt žší – vybrat v pr b hu roku dobrý personál. Odborn zdatný, mravn vyzrálý, smí ený s vlastní
kone ností p i každodenním setkávání s umíráním, pracovitý, ochotný pracovat za podpr m rnou mzdu, mající
rád bližního. To se k prosp chu pacient a naší vzájemné radosti snad poda ilo. Malý zázrak. I ten k životu pat í.

Hospic sv. Jana N. Neumanna je benjamínkem mezi eskými hospici. Zahájil provoz 1. listopadu 2005
jako desátý v R, desátý rok po otev ení prvního eského hospice. Jako i u starších hospicových sourozenc , by
ten náš nemohl vzniknout bez pomoci dlouhé ady p íznivc hospicové myšlenky. Ob tavých len sdružení,
kte í roky(!) trávili as a síly nad dílem, které jim bylo jen zdrojem starostí a namáhavé práce bez nijaké
odm ny. Dobrovolník , budoucích zam stnanc , kte í adu m síc  p ed zahájením provozu chodili „do práce“
zdarma. Dále dobrých duší na ú adech, které leckdy svojí ma etou zkušeností prosekávali cestu v džungli
paragraf aniž by musely. Pod kování pat í též politik m a již krajským i na celorepublikové úrovni, o nichž
zdaleka neplatí jen slova neúcty ve spole nosti nyní velmi rozší ená – naopak, bez jejich pomoci a dobré v le by
hospic nevznikl. Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která poskytla budovu, finan ní
prost edky, úsm vy, modlitby a jinou podporu v t žkých chvílích. Pod kovat se sluší i generálnímu dodavateli
stavby firm Metrostav, a.s., která s p edstihem a kvalitn se zhostila díla v etn finan ní podpory ve prosp ch
hospice. Nelze zapomenout ani na Diecézní charitu v eských Bud jovicích, M sto Prachatice, Jiho eský kraj,
adu nadací, právnických a fyzických osob. Konkrétní drobní dárci nestojí zdaleka na konci. Velmi emocionáln

p sobí oby ejní lidé, kte í p išli a v mozolnaté ruce t ímali bankovku, kterou p išli „dát na hospic“. Dary
vpravd obrovské, nebo jejich výše se nem í jejich nominální hodnotou, ale tím, kolik dárci zbude...

Pod kování pat í všem zam stnanc m, ale i pacient m a jejich blízkým, kte í s nimi v hospici tráví
v jejich nemoci mnoho asu. Jsme si vzájemn obohacením a povzbuzením v tom, co by m l hospic p inášet:
úlevu od bolesti. Od bolesti fyzické, psychické, sociální a spirituální. Ideálem je, aby lov k umíral
v pospolitosti rodiny a ošet ujícího personálu, bez bolesti a s vd ností za život, který mu byl dán. Aby si
nemocný a jeho blízký dokázali p ed odchodem do nebe íci nejd ležit jších p t slov: d kuji ti, odpus mi,
odpouštím ti, mám t rád, m žeš jít...

Mgr. Robert Huneš
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Slovo léka e

Indikace k p ijetí do hospice:

 nemocný trpí nevylé itelnou nemocí a nelze již žádnými léka skými metodami pacienta vylé it (ve
smyslu uzdravení)

 nemocný trpí projevy nemoci, které jej velmi zužují a to zejména krutou bolestí
 pé i o nemocného nelze poskytovat v domácím prost edí

V období od 2.11.05 do 28.12.05 bylo do Hospice sv. Jana N. Neumanna p ijato:

20 nemocných (z toho 10 žen a 10 muž )

 z celkového po tu: 2 nemocní s chronickou nenádorovou bolestí
 z celkového po tu: 2 nemocní propušt ni do domácího ošet ování, 17 nemocných zem elo

Doba pobytu v hospici:

rozptyl: 3 – 54 dn
pr m r: 19,6 dne

V k nemocných:

rozptyl: 43 let – 97 let
pr m r: 74,4 let

Diagnózy nemocných:

 maligní onemocn ní trávicího traktu 8
 maligní onemocn ní mo opohlavního ústrojí 5
 maligní onemocn ní k že 2
 maligní onemocn ní plic 3
 nenádorová onemocn ní 2

Výše uvedený rozbor m že napov d t mnohé, ale p i statistickém pohledu je nutné upozornit na chybu
malých ísel. P esto je patrné, že se ísla dotýkají statistických dat korespondujících s rozložením nemocných
v jiných hospicích.

Dominantní obtíží nemocných a také d vod hospitalizace byla bolest. Z ostatních, a to zejména
vyjád ených až za pobytu v hospici, lze zmínit dušnost, zvracení, zácpa a depresivní stav. Bolestivý stav se
poda ilo zvládnout u všech nemocných v etn jednoho s projevy neuropatické bolesti.

Záv rem si dovoluji malé poohlédnutí. Poskytování paliativní pé e skýtá pro léka e ohromné množství
možností, jak uplatnit své léka ské um ní. P estože se nejedná o pé i o nemocného na jednotce intenzivní pé e i
jakkoli je paliativní medicína um le odsouvána na okraj pov domí zdravotnické ve ejnosti, je úžasným
prost edkem k obohacení duše léka e. Kontakt s nevylé iteln nemocným je pro léka e p íležitostí jak se blíže
seznámit s „hloubkou“ nemoci, kam až mimo lidský organismus nemoc zasahuje, jak pochopit, že nemoc
nerovná se podat lék, jak se smí ením p ijmout i smrt svého pacienta. Sám za sebe mohu íci, že za roky práce
v nemocnici a v ambulanci jsem neslyšel tolikrát slovo „d kuji“ jako za poslední dva m síce práce v hospici.

MUDr. Petr Koptík
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Slovo vrchní sestry

Rok 2005 kladl na zam stnance našeho za ízení nelehký úkol – p ipravit a zahájit provoz hospice.
Provoz se za al p ipravovat jak po stránce personální a organiza ní, tak po stránce vybavení hospice.

Na výb r personálu byl kladen velký d raz. V ervnu prob hly pohovory se zájemci o práci, z nichž
vzešlo 14 st edních a nižších zdravotnických pracovník tvo ících základ, kámen úhelný ošet ovatelské pé e.
Jedná se o tým lidsky kvalitních a odborn vzd laných lidí, což dokazuje fakt, že všichni v etn nižších
zdravotnických pracovník jsou st edoškolsky vzd laní, 4 sestry absolvovaly pomaturitní specializa ní studium
v oborech onkologie, interna, geriatrie, 2 absolvovaly VOŠ, 1 sestra studuje VŠ, 1 ošet ovatelka VOŠ. Všechny
zdravotní sestry jsou registrované.

O nadšení pro službu našim pacient m a touhu pracovat v hospici sv d í i fakt, že 3 sestry se z nemalé
dálky p est hovaly, 4 opustily práci ve státním sektoru a 6 pracovnic již absolvovalo stáž v jiném hospici ješt
p ed vstupními pohovory.

Po výb ru personálu pokra ovalo intenzivní školení formou stáží, kurz a exkurzí. Stáže v roce 2005
prob hly 3x v Hospici sv. Št pána v Litom icích (6 SZP a NZP) a 1x v Hospici sv. Lazara v Plzni (2 SZP).
Velmi p ínosné byly stáže v Hospici Citadela ve Valašském Mezi í í a v Hospici sv. Kope ek u Olomouce, jichž
se zú astnili 3 pracovníci. Exkurze v Hospici sv. Lazara v Plzni se zú astnily 3 pracovnice.

Kurz Speciální p ípravy – práce sestry v hospici, po ádaný Národním centrem ošet ovatelství a
neléka ských zdravotnických obor v Brn a zakon ený záv re nou zkouškou za p ítomnosti MUDr. Marie
Svatošové, absolvovaly 2 sestry.

Odborné konference Den paliativní medicíny v Brn se zú astnili 4 pracovníci a Litom ického Dne
hospice rovn ž 4 pracovníci.

Z organiza ních p íprav lze vyjmenovat tvorbu zdravotnické dokumentace, výb r zdravotnického
softwaru, nastavení spolupráce s lékárnou, nemocni ní prádelnou a centrální sterilizací, s kuchyní, úklidovou
firmou. Nemalá energie byla v nována tvorb propaga ních materiál hospice.

B hem léta probíhalo vybavování hospice nábytkem, nutnou technikou, p ístroji a zdravotnickými
pom ckami. Velmi pe liv byly vybrány komfortní polohovací l žka pro pacienty. Dále byla zakoupena
hydraulická vana, 2 koncentrátory kyslíku, 3 lineární dávkova e, 2 odsáva ky, toaletní a jídelní vozík a vozík na
odpady. Byla provedena první objednávka lék a spot ebního zdravotnického materiálu. Po izovaly se
l žkoviny, uniformy a obuv pro personál. Nemalé finan ní prost edky nám ušet ily sestry boromejky, které
hospici zprost edkovaly zdarma tak ka veškeré nádobí a další pom cky.

8.zá í 2005 se konala bohoslužba za hospic v klášterní kapli sv. Jana N. Neumanna. Mši celebroval P.
Josef Slá ík a poprvé se tímto zp sobem setkala v tšina tehdy budoucího personálu.
Další spole nou a úsp šnou akcí byl výlet na Pálavu s exkurzí do hospice v Rajhrad u Brna, rovn ž s ú astí
v tšiny personálu. V záv ru roku se uskute nilo váno ní setkání všech pracovník i p íznivc hospice.

T sn  p ed slavnostním otev ením byl uspo ádán Den otev ených dve í pro léka e, jehož se zú astnilo
30 praktických léka z Jiho eského kraje. Obrovský zájem vzbudil Den otev ených dve í pro ve ejnost,  p i
kterém hospic navštívily stovky lidí nejen z Prachaticka. Uskute n ny byly rovn ž exkurze studentek ZSF JU,
u itelek VZŠ eské Bud jovice, zam stnanc Nemocnice eské Bud jovice, obyvatel a zam stnanc Domova
senior Prachatice a DD Máj eské Bud jovice. Prob hla prezentace našeho za ízení v rámci zdravotnického
seminá e na JU v eských Bud jovicích.

2.11.2005 jsme p ivítali prvního pacienta, díky n muž jsme mohli za ít napl ovat myšlenku hospicové
pé e v konkrétní služb . Za 2 m síce provozu jsme p ijali 20 pacient . U 5 z nich využil rodinný p íslušník
možnost ubytování na p istýlce na pokoji s nemocným.

Za ali jsme se u it zmír ovat utrpení našich nemocných tak, aby i na konci svého života mohli d lat
vše, co mohou. Stali jsme se sv dky lidských p íb h , bolestných, ale i krásných.

Za všechny jeden p íklad :
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Naši pacientku doprovázela v hospici dcera. V práci si vzala volno na n kolik týdn , aby mohla být své
mamince nablízku. Když se p iblížily váno ní svátky, rozhodla se uspo ádat št drove erní ve e i pro svou
rodinu v hospici, u maminky na pokoji. Manžel a 3 d ti - vnou ata -  p ijeli oslavit vánoce s babi kou naprosto
samoz ejm . Hospic je um ní doprovázet…

Naším cílem je naplnit v praxi slova zakladatelky hospicového hnutí Cecily Saundersové : „Hospic je až
do chvíle, než zem ete, o život , a ten m že být delší a leh í, než ekáte.“

Bc. Eva Luda ková

Slovo sociální pracovnice

V t chto n kolika následujících ádcích bych se alespo z ásti cht la pod lit o zkušenosti z prvních
m síc fungování hospice z pohledu sociálního pracovníka.

P estože hospicové hnutí má v eské republice za sebou již deset let svého fungování, p esv d ila jsem
se, že pojem „hospic“ není stále ješt správn chápán a to jak mezi laickou, tak n kdy i mezi odbornou
ve ejností. Dokladem toho byly práv v prvních m sících po zahájení provozu ady telefonát , ale i písemných
žádosti o p ijetí, které musela indika ní komise ( editel, léka , vrchní sestra, soc. pracovník) odmítat. Žadatelé si
hospic pletli s lepší LDN, domovem d chodc i penzionem.

Za átek provozu mám spojený i s tou radostn jší stránkou. Z celkového po tu 20 klient , které jsme do
konce roku 2005 p ijali (8 z domova, 12 z nemocnice), doprovázelo na p istýlce 5 rodinných p íslušník . Mé
prvotní obavy o nevyužití p istýlek na pokojích se tak nepotvrdily.

A má zkušenost z prvních m síc mé služby? N kdy sta í opravdu málo – pohled do o í, úsm v, držet
za ruku, aby bylo e eno vše: „Nejste sami, po té cest jdeme s vámi.“

Iva Turková, DiS.

Slovo vedoucího provozu

Na za átku provozu za ízení se všichni zam stnanci postupn seznamovali s technickými záležitostmi a
v tšina se postarala o bezproblémový denní chod s pacienty. Bylo t eba pracovat i nad rámec svých povinností a
ešit i takové problémy, které p i zahájení provozu nešlo p edpokládat.

D tské nemoci v podob  n kterých závad po uvedení za ízení do provozu byly aktuáln ešeny ke
spokojenosti pacient i ošet ujícího personálu. A se již jednalo o regulaci topení, poruchy na elektroinstalaci,
výtazích aj. Vždy tak, aby situace nenarušila komfort a lé bu pacienta.

Náro né rovn ž bylo p i letošní nadílce sn hu zajistit úklid sn hu a zachovat bezproblémovou
dostupnost pro chodce i automobily v areálu hospice.

Ji í Vaší ek
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Slovo duchovní

N kdy je t žké vložit do slov to, co prožíváme ve svém srdci. Chceme se o to alespo pokusit.

Každé dobré dílo je provázeno mnoha t žkostmi, zvlášt , když se jedná o službu lásky a v c Boží. O
tom se p esv d ují i všichni ti, kte í slouží v našem hospici. Jak je d ležité neztratit d v ru i v nejistot a
nep estat se vzájemn povzbuzovat! Motivace víry a lásky je silná a máme možnost erpat nad ji i odvahu u
„studánky“, svatostánku v naší nové kapli, která byla nedávno vysv cena. Tam zakoušíme dotek Nebe a n žné
Boží Proz etelnosti.

Tyto velké, hluboké hodnoty vnímají naši pacienti i ti, kte í jim slouží – jsou zdrojem vzájemného
obdarování a pomáhají budovat i lé it vzájemné vztahy a vytvá et hezké prost edí. Mnozí pacienti jsou otev ení
a vd ní za duchovní službu a doprovázení.

Kéž jsou tyto ádky i projevem vd nosti všem našim dobrodinc m.

S.M. Angela a S.M. Anežka, KMsKB
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P ehled hospoda ení za rok 2005
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P edb žná zpráva auditora
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Statistika provozu a investic

Veškeré uvedené údaje jsou vztaženy ke dni 31.12.2005.
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Pacienti podle v ku
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P ehled investi ních náklad dle doby výstavby [mil. K ]
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Vybavení budovy, p ístroje a pom cky

Injektomat

Koncentrátor kyslíku

Komunika ní úst edna na sestern

Sesterna a p ípravna lék

Vybavení koupelen na pokojích pacient
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Vybavení pokoj pacient

Vybavení spole né koupelny pacient
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Otev ení budovy a zahájení provozu

Dne 24.10.2005 prob hlo slavnostní otev ení budovy hospice za ú asti významných církevních
p edstavitel , zástupc státní správy a místní samosprávy a vzácných host z ad sponzor a p íznivc
hospicového hnutí.

Slavnosti byli ú astni: mons. PhDr. Miloslav kardinál Vlk, mons. Ji í Pa our, OFMCap., biskup
eskobud jovický, SM Bohuslava Kuba áková SCB, generální p edstavená KMsKB, Ing. Miloslav Kalousek,

poslanec PS P R, JUDr. Radovan Suchánek Ph.D., nám stek ministra zdravotnictví, Ing. Tomáš Jirsa, senátor
P R, Ing. Josef Kalbá , senátor P R, RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jiho eského kraje, MUDr. Vladimír
Pavelka, nám stek hejtmana Jiho eského kraje, Ing. Jan Bauer, starosta m sta Prachatice a poslanec PS P R,
Ing. Ji í B lohlav, generální editel METROSTAV a.s., jako zástupce zhotovitele stavby a hlavního sponzora a
další.

Pr b h slavnosti moderoval RNDr. Lud k Zíma, p edseda revizní komise sdružení, o hudební doprovod
se postaral vokální soubor MARAVEJA z Prachatic.
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Benefice, setkání

 dny otev ených dve í – 6. kv tna, 10. zá í, 24. zá í, 26. íjna
 koncert pro hospic v M stském divadle v Prachaticích – 12. kv tna
 koncert pro hospic v hotelu Park v Prachaticích – 4. ervna
 koncert pro hospic v parkánu v Prachaticích – 18. ervna
 koncert pro hospic v kostele sv. Jakuba v Prachaticích – 30. íjna
 koncert pro hospic na Piaristickém nám stí v eských Bud jovicích
 4 p ednášky na VOŠS v Prachaticích – listopad a prosinec
 ve ejná sbírka v rámci velikono ní výstavy ZŠ Vod anská v Prachaticích
 prezentace hospice u p íležitosti oslav Slavností Zlaté stezky v Prachaticích – 24.-25. ervna
 mikulášská oslava pro klienty hospice
 p edváno ní setkání s d tmi z MŠ Skalka v Prachaticích
 oslava váno ních svátk
 t íkrálová slavnost
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Sponzo i

D kujeme všem dárc m, sponzor m a p íznivc m, kte í nám pomohli v roce 2005. Bez Vaší pomoci
bychom nemohli dokon it stavbu a zabezpe it provoz hospice a jeho službu pot ebným. Bude-li na sv t více
takových jako Vy, ekají jej lepší zít ky. D kujeme!

Seznam sponzor za rok 2005

Fyzické osoby

Andrea Ládová, Václav Švarc st., Jaroslav Bracha, Josef Ž rek, Ing. Antonín Adée, Ing. Adolf Pleská ,
Aleš Novotný, Marie Lesetická, Zuzana Nepustilová, Ivana Kornatovská, Jana andová, Jana Rabenhauptová,

Lukáš Novák, RNDr. Aleš ehula, Vlasta Dostálová, Anna Št pánská, Jana Smetanová, Jan Zeman,
Jaroslava Jírová, Jaroslav Beneš, V ra Mannová, Ladislav anda, Ji í Dušek, Alena Jelínková, pí. Pla ková,

Václav Lexa, Secký Josef, Klára Kavanová - Mušková, Ing. Miroslav Kalousek, Miloslava Ortová,
pí Vojtovi ová, pí. Bušková, pí. Krepsová, Lukáš Novák, Helena Fišerová, Zden k Sternberg, František

Pavlásek, Michal Šusták, Jaroslava Eliášová, Eva Kot šovcová, Dana Tesa ová, Aleš Novotný,
Ing. Vladimír Cais, Jaroslava Králová, pí. Šiffnerová, Pavel Švancar, Antonín R ži ka, František Bartoš,

Antonín R ži ka, Gejša Gajdoš, Pí. Bušková, Lukáš Novák, Eliška Hanušová, V ra Mannová, Václav Lexa,
Lenka Hanžlová, Sebastiana Veselská, František Jení ek, Jind iška Nováková, Lubor Kn žek,

MUDr. V ra Prokešová, Anastazie Krepsová, Ing. Václav Tomášek, Renata Kubelbecková, Jana Lískovcová,
Josef Zíka, MUDr. Jitka Housková, Bed ich Leffler, František Raušer, Marie Wojtowiczová, Jaroslav Havrda,
Petr Vošahlík, MUDr. Helena Krtoušová, MUDr. Noži ková, MUDr. Ludmila Šímová, Jaroslava Hanzlová,

Milada Pouzarová, Martina Bohá ová, RNDr. František Peleška, Pavel Píša, Petr B ichá ek, Jana Noži ková,
Juraj K ižan, Patrik Pech, MUDr. Vít Waldhauser, Radovan Vlk, Miroslav Hrouda, Ludmila Nováková,

Josef Kordík, Ivana Blažková, Božena Krotká, Kv toslava K e ková, Ing. Petr Fencl, Zde ka Smetanová,
Zde ka Trnková, Helena Opatrná, Pavla Ku erová, Božena Šindelí ová, Ing. Josef Zbo il, Pavla Ond ichová,

Milan Picka, PhDr. Eliška Slámová, Ing. Št pán Krynický, Ji ina Janíková, František Sartner, Barbora Sládková,
Ing. Jan Havelka, Jan a Marie Turkovi, Ladislava Partajová, Pavla Wágnerová, Adolf Krátký, R žena Visková,

Ing. Jan Šimek, MUDr. Julie Pekárková, Jaroslava Hauptmanová, Jaroslav Marek, R žena Vopatková,
Ing. Dalimil Barto , Ji í Jarušek, R žena Chvátalová, Ludmila Podlešáková, Pavla Lovetinská,
Michal Kretschmer, Josef epi ka, Helena Padourková, František Pich, Ing. Ludmila Vl ková,

Tamara Lehoczka, Eliška Markytánová, Marie Dvo áková, Ludmila Tomková, Radomil Ko í, Jan Holec,
Karel Zeman, Marie Sandanusová, Ladislav Lutovský, Marie Kazdová, František Hlavni ka, Felix Amort,

Jaroslava Švejdová, Dana Cílková, František Pavlí ek, V ra Machová, Ludmila Fixová, Vladimír Feldmann,
Zde ka Hrušková, Vladislav Sobotka, Milena Machartová, Anna Melková, MUDr. Petr Koptík,

And la Martanová, Zden k Cikler, Jaroslava Švejdová, Marie Oušková, František Hlavni ka, Zde ka Hrušková,
Ludmila Fixová, František Pavlí ek, Jan Mrá ek, Josef Kuka ka, Ludmila Halounová, Anna Kostalová,

R žena Bínová, Ji í Lejsek, Eduard Krumpolc, Polina Vaculíková, Josef Hejda, Božena Pýchová, Ji í Myšák,
V ra Dvo áková, Jitka T mová, Jan Fran k, R žena Bláhová, Jaroslav Pospíchal, Ing. Jan Pavlík,

Karl Schlagenhaufen, Radek Trtílek, Bohuslava Klimešová, Eva Matoušová, František Jirsa, Josef Kolá ,
Jan Sidun, V ra Sidunová, Marie Klimešová, František Kopecký, JUDr. Ivo Danielowit, Eva Raušerová,

Jan Neužil, Zde ka Dobešová, Marie Šáchová, Marie Hodková, Alena Antošová, Aleš Novotný, Eva Voldánová,
Libuše Šrámková, MUDr. Ludmila Kopecká, Jan Malík, Jaroslava Lašáková, Stanislav ízký, Ing. Jan Korab,
RNDr. Milan Vrána, Eva Jandová, MUDr. Josef Janoušek, Milan Krátký, Jaroslav Beneš, Ing. Zden k Zbo il,
Zde ka Lipoldová, Josef Secký, Jaroslav Brácha, Marie Králová, Marie Dvo áková, Reverend Robert Miller,

Fyzické osoby – finan ní dary v hodnot nad 10.000,- K

V ra Sládková, Ludmila Dolejšová, Ing. Jan Bauer, MUDr. Hana Pužejová, Ing. Ond ej Bernot, Karel
Schwarzenberg, MUDr. Ludmila Bernotová,
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Právnické osoby

Dr. Peithner Prag, s.r.o., Dr. Popov, s.r.o., Stavební podnik Klatovy, Lékárna U nemocnice,
Mgr. Bocek Old ich - Lékárna U Bílého lva, Elektrolux s.r.o., Oceán export - import, Brno,

Klášter sv. Petra a Pavla, N.Hrady, SOB Alipex, Kámen a písek .K., Apotex R. s.r.o., Praha,
Jiho eská hospodá ská komora, Alipex, Praha, Lékárna U zlatého lva, Plze , Lékárna U Nemocnice,

Tabá nictví Vachtová, GE Money Bank, a.s., ROSA, Fa PRINC s.r.o., Obchodservis Prachatice,
Vimperská masna,a.s., MePro Trading s.r.o., Lekárna Harmonie, Agropol Group a.s., Jan Oubram - O.E.A.,
Phoenix Lékárenský velkoobchod, STS Prachatice a.s., Ekobio Šumava, spol.s.r.o., PRO.MED.CS Praha a.s.,

Smíšené zboží - Jan Pícha, Zem d lské zásobování a výkup Prachatice,a.s., Nadace Preciosa, Život 90,
NF Most nad je, Olivova nadace, Konto bariéry, Nadace Divoké husy, M sto Prachatice,

Statutární m sto eské Bud jovice, Obec Vlachovo B ezí, Obec Hrd jovice, K farnost Vacov,
Cisterciácké opatství, Linet, s.r.o., Nada ní fond Zlatá Praha, Nadace Divoké husy,

Nadace Charty 77- konto Bariéry, Nadace D.D.sester sv. K.B., Praha,
Sestry Boromejky Praha- epy, KF Lukavec, Farní charita Vimperk, Farní charita Prachatice,

Farní charita Písek, Farní charita Vlachovo B ezí, K farnost Vod any, Charita Malenice,
Sestry Vincentky - Klášter v Kájov , M sto Vyšší Brod, M sto Borovany, M sto Volary, M sto Velešín,

Obec Husinec, Obec Nebahovy

Právnické osoby – finan ní dary v hodnot nad 100.000,- K

Diecézní charita - Renovabis, VDV Nadace Olgy Havlové, M sto Prachatice, Jiho eský kraj, Liga proti
rakovin , Metrostav, a.s., Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Kongregace Milosrdných sester sv.

Karla Boromejského, Fond Pomoci Siemens, Kvint Vlachovo B ezí, s.r.o., Sestry ádu sv. Vincence

Nefinan ní dary

Data-Plan Bohemia, s.r.o., Electrolux, PERSEID CZ, s.r.o., G-PROJECT, s.r.o., WIP Reklama spol. s r. o., Petr
Totín

D kujeme též všem anonymním dárc m, t m, jejichž jméno bylo ne itelné i t m které jsme
p ípadn nedopat ením neuvedli.
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Ohlasy
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Spolupráce

Zdravotn sociální fakulta Jiho eské university
(hospic je klinickým pracovišt m)

Teologická fakulta Jiho eské university

Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích

Diecézní charita v eských Bud jovicích

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

lenství hospice v jiných organizacích

Asociace poskytovatel hospicové paliativní pé e

Asociace eských a moravských nemocnic
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Organiza ní struktura

editel
Mgr. Robert Huneš

léka i
MUDr. Pavel Sádlo – primá

MUDr. Anna Schánilcová
MUDr. Eva Diepoldová
MUDr. Pavla Adéeová

MUDr. Petr Koptík
MUDr. František Diepold

vrchní sestra
Bc. Eva Luda ková

zdravotní sestry
S.M. Anežka, SCB – stani ní sestra

Lada erná
Klára Kn žková
Marie Lívancová
Vlasta Mašková

S.M. Dominga, SCB

pe ovatelé/ky
Helena Eichlerová

Jitka Furišová
Jitka Koubová
Andrea Ládová

So a Langová, DiS.
Iva Mlýnková

František Luda ka

technicko-hospodá ští pracovníci
Iva Turková, DiS. - sociální pracovnice

Ji í Vaší ek - vedoucí provozu
Bc. Michaela Koldová - asistentka

Pavlína Bártíková - ú etní
Renata Kübelbecková - recep ní

externisté
PhDr. Ing. Marie Lhotová – klinický psycholog

P. Josef Slá ik - duchovní
P. Petr Antoš - duchovní

estná odborná rada hospice
Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., d kan ZSF JU

Doc. ThDr. Ji í Kašný, Th.D, d kan TF JU
Doc. MUDr. Zden k Susa, CSc.
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Základní údaje

název
Hospic sv. Jana N. Neumanna

status
nestátní neziskové zdravotnické za ízení

z izovatel
ob anské sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna

adresa
Neumannova 144, 383 01 Prachatice

statutární zástupce
Mgr. Robert Huneš

telefon
388 311 726

email
info@hospicpt.cz

web
www.hospicpt.cz

I
70553517

I Z
37106000

rozhodnutí o registraci
Krajský ú ad Jiho eského kraje – po . . 164, .j. KUJCK 12954/2005

bankovní spojení
171 157 619 / 0600, GE Money Bank

datum zahájení provozu
1. 11. 2005

mailto:info@hospicpt.cz
http://www.hospicpt.cz

