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Co je hospic?

Hospic je nestátním neziskovým zdravotnickým 
zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi 
jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou 
péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala 
všechny své možnosti. Světová zdravotnická or-
ganizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní 
komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již 
nereaguje na kurativní léčbu. 

Stěžejní je léčba bolesti a dalších symptomů, 
psychologických, sociálních a duchovních potíží. 
Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné 
kvality života pacientů a jejich rodin“. 
 
Pacientovi garantujeme, že:

• nebude trpět nesnesitelnou bolestí 
• v posledních chvílích nezůstane osamocen
• za každých okolností zůstane zachována jeho 

lidská důstojnost

Podmínky pro přijetí:
• nemoc ohrožuje pacienta na životě
• „vítězná“ medicína vyčerpala veškeré možnosti 

vedoucí k vyléčení
• není možná či nepostačuje domácí péče. 

Každý pokoj je vybaven přistýlkou pro blízkou 
osobu. Její pobyt je vítán a umožněn kdykoliv. Re-
žim návštěv je přizpůsoben potřebám pacienta 24 
hodin denně 365 dní v roce. Kapacita Hospice sv. 
Jana N. Neumanna je 30 lůžek. Z toho je 22 pokojů 
jednolůžkových a 4 dvoulůžkové.

Upřímně si klademe za cíl vysokou kvalitu života 
nám svěřeného pacienta až do jeho přirozeného 
konce. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fy-
zické, psychické, sociální a spirituální a s vděčností 
za život, který mu byl dán.
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O zřizovateli

Zřizovatelem hospice je občanské sdružení
„Hospic sv. Jana N. Neumanna“

založené podle Zákona č. 83/1990 Sb.
v roce 1990 - tehdy ještě pod názvem

Sdružení svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.
V období mezi valnými hromadami je výbor nejvyšším orgánem sdružení. 

V roce 2006 se k jednání sešel celkem šestnáctkrát k projednání
nejdůležitějších věcí v chodu hospice.

Orgány sdružení
 výbor:
 předseda: Mgr. Robert Huneš
 místopředseda: Ing. Václav Kozler
 člen: MUDr. Petr Koptík

 revizní komise:
 předseda: Mgr. Josef Ludačka
 členové: Ing. Jana Holá
  S.M. Sebastiana Veselská SCB
  Tomáš Turek
   Josef Hora
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Očima ředitele a předsedy sdružení

 Vážení čtenáři, jestliže rok 2005 byl rokem dokončení stavby a zahájení 
provozu, pak uplynulý rok 2006 se nesl ve znamení rozvoje naší služby, etab-
lování na mapě zdravotnických zařízení v ČR a zajištění provozu v nelehké 
době legislativních a politických změn ve zdravotnictví. 

 Podařilo se uzavřít smluvní vztahy s největšími zdravotními pojišťovna-
mi a díky tomu poskytnout léčbu tělu i duši 130 těžce nemocným bližním 
na jejich nelehké pouti podzimem života. Většinu z nich jsme doprovodili na 
věčnost, někteří mohli být po zaléčení bolesti a stabilizaci stavu propuštěni do 
domácího ošetřování.

 V celostátním měřítku lze hovořit o velkém zlomu. Jedenáct let po ote-
vření prvního hospice v ČR byly hospice konečně včleněny do zdravotnické 
legislativy. Novelou Zákona č. 48/1997 byla kodifikována tzv. „zvláštní ústavní 
péče – péče paliativní lůžková“. Tím se ČR zařadila po bok vyspělých států 
světa, neboť začala naplňovat Listinu základních lidských práv a svobod 
a Chartu práv umírajících.

 K tomu, aby se pacienti cítili v našem zařízení co nejlépe, aby jejich pobyt 
měl maximální možný komfort a kvalitu péče, jsme uskutečnili řadu počinů. 
Mezi nimi k nejvýznamnějším patří zbudování Kaple Jana Pavla II. v přízemí 
hospice, která byla slavnostně posvěcena otcem biskupem Jiřím Paďourem 
29. března. Od té doby slouží pacientům, doprovázejícím, personálu i veřej-
nosti pravidelnými bohoslužbami nebo příležitostí ke ztišení, přemýšlení. 

 Dalším významným krokem bylo rozsáhlé budování parku. Bývalá kláš-
terní zahrada se od konce léta postupně začala měnit v novodobý renesanční 
park. Velké díky na tomto místě patří občanskému sdružení Dřípatka, jehož 
členové a příznivci zdarma strávili na tomto díle stovky hodin podle plánů 
zahradní architektky paní Terezy Včelákové. Na konci roku byl park z větší 
části hotový, připravený k jarnímu dokončení a slavnostnímu otevření. V této 
souvislosti musím poděkovat řadě dárců, kteří vznik parku v hodnotě více než 
1 mil. Kč finančně podpořili – Jihočeský kraj, Nadace DD sester boromejek, 
Dobročinný fond Phillip Morris a řada drobných dárců, kteří zakoupili jednotli-
vé stromy a lavičky.

 Podařilo se finančně doplatit stavbu generálnímu dodavateli firmě Me-
trostav, a.s., jež se více jak velkoryse stavěla k našim finančním obtížím... 
Kromě jiného Metrostav na návrh našeho hospice obdržel 19. září z rukou 
amerického velvyslance W. Cabanisse v jeho rezidenci hlavní cenu Nadace 
Via Bona pro nejlepší filantropický podnik v ČR.

 Bylo nezbytné se dále vybavovat potřebným přístrojovým a jiným vyba-
vením. Kvalitu života našich pacientů nyní nově zlepšují aktivní antidekubitní 
matrace, koncentrátory kyslíku, automatické dávkovače analgetik, odsávačky 
aj.

 Součástí našeho poslání je rovněž péče o pozůstalé. Skládá se z různých 
aktivit, kdy nejviditelnější z nich je „Setkání pozůstalých“. Několikrát ročně se 
scházíme v kapli k bohoslužbě, jež je sloužena za naše zemřelé. Je spojena 
též se zápisem našich zemřelých pacientů do Knihy živých. Po té následuje 
agappé u občerstvení - společně s personálem se vzpomíná na vše pěkné, 
co jsme směli společně prožít.

 Naši pacienti se během roku mohli zúčastnit řady kulturních akcí. Přede-
vším hudební a recitační vystoupení žáků prachatických škol. Pokud to jejich 
stav umožňuje, věnují se také tvořivým činnostem ve formě výtvarných prací 
– práce s keramikou, dekupáž, malování a pod. 

 V uplynulém roce se nám přes velké osvětové úsilí nepodařilo zaplnit 
všechna volná lůžka. Strach, neznalost, neinformovanost a předsudky laické, 
ale i odborné zdravotnické veřejnosti jsou hlubší, než se může zdát. Tabuizace 
smrti a umírání je v posttotalitní společnosti pevně zakořeněna. Jen s velikým 
úsilím a pomalu se daří prolamovat zmíněné ledy. Totiž, že umírání nemusí 
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být spojeno s bolestí a osaměním, ale naopak může přinést intenzivně pro-
žité dny, slzy radosti z odpuštění mezi pacientem a jeho blízkým, prožívanou 
radost ze zdánlivých maličkostí. Že paliativní medicína není pouhé „držení za 
ruku“, ale vysoce specializovaný druh léčby. Že u nás v hospici dochází napl-
nění předsevzetí, kdy pacientovi při přijetí slibujeme, že nebude trpět nesne-
sitelnou bolestí, za každých okolností bude zachována jeho lidská důstojnost 
a v posledních chvílích nezůstane osamocen. Že jediné léčivo, kterého nikdy 
nebude dost a které se snažíme podávat v neomezeném množství je vitamín 
L – vitamín lidskosti. Že...

 Děkuji na tomto místě všem našim zaměstnancům za to, že jsou a jací 
jsou. Dobrovolníkům, kteří v hospici konají tolik dobrého a zároveň poznali, 
že nejvíc člověk dostává když dává. Rovněž dárcům z řad nadací i podnika-
telských subjektů a jejich finanční či materiální pomoci bez níž bychom letoš-
ní rok ekonomicky nezvládli. Všem členům našeho občanského sdružení za 
jejich pomoc. Návštěvníkům hospice – příbuzným pacientů, politikům, exkur-
zím studentů, stážistům i zvědavcům – za jejich ostýchavé obličeje při vejití 
a užaslé při loučení. Sestrám boromejkám, které nás viditelně i neviditelně 
mnoho podporují. Děkuji zvlášť představitelům Jihočeského kraje a města 
Prachatice za účinnou pomoc. Děkuji všem, na něž se v těchto řádcích nedo-
stalo – také bez vás by hospic nebyl hospicem.

 Mgr. Robert Huneš
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Očima lékaře

Předchozí rok byl pro hospic rokem specifickým, „rozbíhacím“. Na uplynulé 
období se pokusím podívat tedy trochu jinýma očima než minulého roku.

Přesto je ale vhodné uvést na začátek několik čísel. V období od 1.ledna do 
31. prosince 2006 bylo do hospice přijato 124 pacientů, z toho 54 mužů a 70 
žen. Onkologické diagnózy se objevily v 96 případech, z toho:

Ret, dutina ústní, hltan 6
Trávicí ústrojí 27
Dýchací a nitrohrudní orgány 14
Kost a kloubní chrupavka -
Kůže 3
Mezoteliální a měkká tkáň 2
Prs 9
Ženské pohlavní orgány 12
Mužské pohlavní orgány 6
Močové ústrojí 6
Oko, mozek a jiné části centrální nervové soustavy 3
Štítná žláza a jiné žlázy s vnitřní sekrecí -
Zhoubné novotvary nepřesně určených lokalizací 7
Zhoubné novotvary krevní a mízní 1
Mnohočetné zhoubné novotvary -
(posuzována etiologie primárního ložiska při stanovení diagnózy)

Praktičtí lékaři odeslali do hospice 52 pacientů, ostatní ze 124 přijatých byli 
doporučeni jiným způsobem. Nejčastěji překladem z jiných lůžkových zařízení, 
ale také z domova či od lékaře záchranné služby.

Nyní avizované odbočení. Jako lékař jsem se v posledním roce v souvislosti 
s hospicem setkal s několika „problémy“, o kterých se krátce zmíním.

1.  Pacient je do hospice odesílán příliš pozdě
2. Je snaha umístit do hospice neindikované pacienty
3. Existuje mýtus, že hospic slouží jen pro onkologické pacienty

ad 1)
Hospicová myšlenka je v ČR zatím dle mého názoru ještě ve velké míře dosti 

nepochopena odbornou veřejností. Budu-li se soustředit na hospic jako na bu-
dovu, jedná se o zdravotnické zařízení s možností poskytovat specializovanou 
péči se zaměřením na problematiku tlumení obtíží provázejících nejen období 
umírání, ale i období preterminální. Toto období trvá různě dlouhou dobu u růz-
ných onemocnění. 

Možná proto, že takového pacienta díky povaze onemocnění nelze vyléčit, 
možná proto, že odborná zdravotnická veřejnost nemá odvahu řešit danou situa-
ci, možná i proto, že jí chybí dostatek informací, přiklání se v mysli k soustrastné 
odevzdanosti dané situace a diagnózy. Zapomínáme, že takového pacienta se 
specifickými obtížemi léčit lze! Obtíže jsou samozřejmě podmíněny především 
onemocněním vlastním, ale vzniká zde celá řada vazeb, které zatím nejsme jako 
lékaři většinou schopni připustit... Totiž to, že pacient potřebuje jen zlomek do-
savadní, mnohdy heroické medikace, naopak někdy „vysoké“ dávky léku, které 
nejsme ochotni připustit v běžné praxi, specifický lidský přístup s důrazem na 
respektování přání pacienta, možnosti neomezeného přístupu ke svým blízkým, 
zvířecím miláčkům apod. Závěrem: „Hospic není jen místo dobré pro umírání, je 
to i místo, kde se dá kvalitně žít.“
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Ad 2)
Přestože v ČR zatím není dostatečně propracovaná záchytná síť zdra-

votnických zařízení následné péče, nelze hospicem nahrazovat domovy 
důchodců, domovy s pečovatelskou službou, léčebny dlouhodobě nemoc-
ných atd. Závěrem: „Hospic je určen všem, kteří potřebují specializovanou 
péči hospicového typu, nemá místo tam, kde chceme naše blízké odsu-
nout z dosahu našeho zorného pole.“

Ad 3)
V našem hospici máme zkušenost s pacienty v terminálním stadiu ne-

onkologických plicních, srdečních i neurologických onemocnění (například 
rychle progredující demence pravděpodobně J-Creuzfeldova typu, těžká 
oboustranná srdeční slabost, těžké stadium chronické obstrukční plicní 
nemoci...). Je vhodné zamyslet se tedy nad tím, zdali pacient potřebuje 
péči akutního lůžka v nemocnici s veškerou problematikou s tím spojenou 
(převoz, „ruch“ kolem akutního lůžka, nedostatečné soukromí, invazivní 
vstupy s pravidelnými odběry atd.), nebo stavu odpovídající péči s mož-
ností využít přítomnosti blízkého člověka 24 hodin u lůžka. Závěrem: 
„Někdy je pro praktické lékaře či lékaře v nemocnici nejlepší volbou najít 
v sobě odvahu doporučit a poskytnout svému pacientovi odbornou pomoc 
v hospici, která bude na bázi jeho erudice odrážet odvahu respektovat 
lidskou důstojnost a přání svěřeného pacienta před alibistickou obavou 
z forenzních dopadů.“

Jako poslední úvahu se dotknu otázky: „Jak je možné, že jsme v posled-
ním roce nepocítili v hospici významný tlak na lůžko stejně jako v ostatních 
hospicích?“. Jistě si nepomohu odpovědí, že hospic není v Jihočeském 
kraji potřebný. Z řady setkání s odbornou i laickou veřejností, a to i s opo-
rou ve statistických údajích, vyplývá, že pacienti, kteří potřebují hospico-
vou péči, jsou mezi námi. Ale proč nejsou tam, kde mají být? Jeden názor 
se kryje s myšlenkou, že existují skryté obavy před umístěním pacienta do 
hospice, strach z neznáma, z umírání.... Rád bych všem Vám poskytl tu 
možnost pobývat s námi v hospici několik dní a pečovat o naše pacienty, 
kteří Vám dokáží oplácet ne stejnou měrou, ale dokáží Vás obohatit mno-
hokrát více, než jsme schopni dát my jim. Mnoho příbuzných našich pa-
cientů se k nám opakovaně ještě po dlouhé době vrací na kávu nebo čaj, 
přijedou si popovídat a zavzpomínat. Předpokládám tedy, že onen „blok“ je 
dalším mýtem či falešnou představou a lze jej řešit jen osobní zkušeností. 
V dalším roce si tedy přeji ne pro sebe, ale pro naše pacienty dostatek 
„odvážných“ lékařů, kteří se nebojí pomoci svým pacientům.

 MUDr. Petr Koptík

Staniční sestra s lékařkou.

Vrchní sestra s primářem.
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Očima vrchní sestry

Rok 2006 byl pro hospic důležitým rokem. Díky službě u lůžka našich ne-
mocných jsme mohli získat mnoho cenných zkušeností a na vlastní kůži jsme si 
ověřili, že největšími učiteli jsou nám přímo naši pacienti. Péče, na níž jsme se 
roky těšili, konečně dostala praktický rozměr.

Jsem nesmírně ráda, že díky obětavé službě všech zdravotníků jsou pacienti 
v hospici spokojeni. Svědčí o tom dlouhá řada děkovných dopisů a osobních 
opakovaných návštěv příbuzných našich nemocných, s nimiž jsme mohli v hos-
pici prožít důležité dny jejich života.

Personál byl v průběhu roku posílen o 3 ošetřovatele, 2 sestry, 1 lékaře a pas-
toračního asistenta.

Počátkem roku 2006 zakončily 3 sestry specializační kurz hospicové péče 
v NCO NZO v Brně, v rámci něhož se zúčastnily stáže v Hospici sv. Lazara v Plz-
ni. Další stáže v Hospici na sv. Kopečku u Olomouce se zúčastnila 1 sestra a 1 
ošetřovatelka a stáž v Hospici sv. Anežky České v Červeném Kostelci absolvo-
vala 1 lékařka a 1 ošetřovatel.

V červenci byla započata realizace projektu Vzdělávání zdravotníků 1. jiho-
českého hospice, jež je hrazen z prostředků Evropských strukturálních fondů. 
Proběhlo prvních 5 kurzů – v nemocnici v Českých Budějovicích, NCO NZO v Br-
ně, v edukačním centru Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě 
u Brna a ve Špindlerově Mlýně. Celkem se kurzů v roce 2006 zúčastnilo 5 sester 
a 5 ošetřovatelek.

V říjnu hospic pořádal 1. odbornou konferenci věnovanou paliativní péči s ná-
zvem Hospic a jeho potřeba v dnešním světě za účasti MUDr. Marie Svatošové. 
Této akce se zúčastnilo 160 sester z celého Jihočeského kraje.

 V závěru roku byl kolektiv hospice oceněn v anketě Pečovatel s kytičkou, 
vyhlášené Městem Prachatice, VOŠS a jihočeským střediskem sociální pomoci 
a služeb.

Přestože je naše služba po všech stránkách náročná, v prvním roce provozu 
nikdo z personálu neodešel. Tam, kde je dobrý kolektiv, se i těžká práce stává 
snadnější.

Za vytrvalou dobrou službu, nadšení pro hospicové ideály a úžasnou soudrž-
nost kolektivu patří všem zdravotníkům velký dík.

 Bc. Eva Ludačková

Na vycházce s pacienty
v parku.
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Očima sociální pracovnice

O uspokojování jednotlivých potřeb našich pacientů se stará multidisci-
plinární tým, jehož členem je i sociální pracovnice. Její kontakt s pacientem 
a rodinnými příslušníky popř. ošetřujícím lékařem začíná již před přijetím. 
U telefonických dotazů na podmínky přijetí lze někdy z hlasu vyčíst nejistotu, 
strach z neznámého, nerozhodnost. Pokud následuje i osobní návštěva hos-
pice, ve sto procentech tyto negativní emoce mizí. Při rozhovoru s rodinou je 
důležité navodit atmosféru důvěry, dát najevo svoji spoluúčast na těžkostech, 
podpořit, dát najevo pochopení.

Žádosti posuzuje indikační komise ve složení ředitel, lékař, vrchní sestra 
a sociální pracovnice. Na základě informací uvedených v žádosti rozhodne 
o přijetí či zamítnutí. Někdy je třeba další šetření ke zjištění aktuálních infor-
mací. Rozhodnutí oznamuje sociální pracovnice příbuzným pacienta. Nein-
dikovaným pacientům jsou nabídnuta jiná řešení jejich tíživé sociální situace 
např. v podobě kontaktů na jiná sociální a zdravotnická zařízení.

V případě kladného vyřízení žádosti domlouvá sociální pracovnice již kon-
krétní termín nástupu. Po formálním přijetí nemocného do hospice následuje 
vstupní rozhovor s pacientem a jeho příbuznými. Zde je vždy důležité vidět 
člověka v jeho celistvosti, protože vlivem závažného onemocnění se nemoc-
ný ocitá v sociální izolaci, mění se jeho životní role, mění se priority životních 
hodnot, bilancuje svůj život.

V průběhu hospitalizace spočívá konkrétní sociální pomoc nemocnému 
především v jednání s institucemi, v pomoci při řešení bytových a finančních 
otázek, v asistenci při vyřízení závěti a jiných právních úkonů atp.

Jak již bylo zmíněno v předešlých řádcích, sociální pracovnice pracuje 
s rodinou pacienta. Podílí se např. na urovnání napjatých vztahů, na sblížení 
rodiny s pacientem. Toto je obzvlášť důležité pro chvíli, kdy pacient odchází 
z tohoto světa. Smíření se s nemocným umožňuje zbavit se pocitu viny a vy-
rovnat se se ztrátou blízkého člověka.

Náplní sociálního pracovníka je i pomoc pozůstalým rodinám (emocionální 
podpora, konkrétní pomoc a asistence v administrativních záležitostech a ta-
ké pomoc při prožívání truchlení). Jednou z akcí, které hospic pro pozůstalé 
pořádá, je „Setkání pozůstalých rodin se slavnostním zápisem do Knihy ži-
vých“. V roce 2006 se tato setkání uskutečnila dvě za hojné účasti pozvaných 
rodin.

Statistické údaje
V roce 2006 bylo podáno 166 žádostí k hospitalizaci klientů v našem zaří-

zení, ve 146 případech bylo žádosti vyhověno. Pobytu na přistýlce využilo 40 
rodinných příslušníků.

Poradna a půjčovna pomůcek
Naší snahou je, umožnit nemocným, aby mohli co nejdelší dobu své ne-

moci trávit v domácím prostředí.
Rodinám, které se rozhodly pečovat o své blízké v domácím prostředí, 

jsme zapůjčili polohovací lůžko, antidekubitní matraci, chodítko a toaletní 
křeslo. K zapůjčení je též koncentrátor kyslíku a lineární dávkovač.

Poradna je bezplatná, za zapůjčení pomůcek hradí rodina poplatek.

Dobrovolnické centrum
Dobrovolníci tvoří nedílnou součást pracovního týmu hospice. Mají na 

výběr různý okruh činností. Mohou být společníky našich pacientů, mohou 
vypomáhat při administrativních činnostech, v péči o květiny, spolupracují při 
kulturních akcích pořádaných hospicem.

Zájemci o dobrovolnickou činnost nejprve absolvují vstupní rozhovor s ko-
ordinátorem dobrovolníků a vyplní dotazník. Obojí má za úkol zjistit motivaci. 
Následuje prohlídka hospice. Při další návštěvě dobrovolník podepisuje doho-
du o dobrovolnické činnosti a je představen našim pacientům.

8

Výroční zpráva 2006

9

Výroční zpráva 2006

Dobrovolník si sám může stanovit den i čas, kdy se různým činnostem v hos-
pici chce věnovat.

V uplynulém roce vypomáhalo v hospici 8 dobrovolníků, kteří v součtu odpra-
covali stovky hodin. Svojí službou tak dobrovolníci dotváří rodinnou atmosféru 
hospice.

Dobrovolníci se v roce 2006 podíleli na těchto akcích: 
 3. června Den pro Hospic 
 26. října Seminář pro zdravotníky
 11. listopadu Setkání pozůstalých rodin
 22. prosince Nošení Jezulátka

Exkurze, stáže
Je naší snahou neustále zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti 

o hospicové péči. Byla navázána spolupráce s Jihočeskou univerzitou, konkrét-
ně s Teologickou fakultou a Zdravotně sociální fakultou, jejímž jsme klinickým 
pracovištěm.

Probíhaly výměnné stáže našich zaměstnanců se zaměstnanci jiných hospi-
ců.

V uplynulém roce absolvovalo stáž 23 studentů ze středních, vyšších odbor-
ných a vysokých škol.

 Iva Turková, DiS.

I hudba léčí ...

... i malá květina potěší.
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Očima pastoračního asistenta

Člověk, který chce naplno prožít daný okamžik, a tím i svůj život, po-
užívá své vlohy a schopnosti k obohacení sebe i ostatních. Často tak na-
ráží na svá omezení, která vedou k zamyšlení o své smrtelnosti. A niterně 
připouští, že jednoho dne všechno, na čem na světě pracoval a co velmi 
tvrdě budoval, bude muset opustit – a to nejen majetek, ale i vztahy a lidi, 
které nyní nadevše miluje. Mnohem více si člověk připouští a uvědomuje 
smrt v krajních situacích. Je to událost, která člověkem „zatřese“, kdy si 
uvědomí svoji bezmocnost, malost a ztracenost. Takové prožívání vede 
k hlubším úvahám o duchovní složce člověka a o vnitřní situaci, ve které 
se ocitá. Takto chápaný pohled je v posledku určujícím motivem jednání 
člověka i v terminální fázi života.

Pastorální činnost má právě za úkol zmapovat rozpoložení pacienta, 
který do hospice přichází, a jeho vztah k otázce umírání a smrti. Takový 
člověk se může cítit zmateně a vystrašeně, nese dvojí tíhu - tíhu nemoci 
a tíhu časté beznaděje, která pramení z duchovního nenaplnění. Poskyto-
vaná (pastorační služba) navigace je mnohostranná. Začíná rozhovorem 
o místě, kde pacient žil, přes rodinu až k pocitům z daného okamžiku. Na 
první pohled to vypadá, že lze člověka doprovázet po psychické stránce 
k přijmutí nemoci nebo stavu, ve kterém se nachází. Toto je však začátek. 
Člověk, který se nachází mezi životem a smrtí, hodnotí nejen svou mo-
mentální situaci, která je samozřejmě důležitá, ale i celý svůj život, vše, co 
v něm prožil a co si nese po celou tu dobu až sem. Zde se začíná opírat 
o duchovní stránky svého života, které mu pomáhají nést skutečnost smrti. 
Duchovní činnost v hospici je proto doprovázení celým prožitým životem, 
kde se pacient setkává s hodnotou svého „já“. Tak se otevírají další oblasti, 
kde dochází k usmíření a k přijetí smrti.

Tato duchovní služba je nabízena všem bez rozdílu náboženského vy-
znání a zahrnuje samozřejmě zprostředkování kontaktu i s duchovním jiné 
církve. V hospicové kapli je jednou týdně sloužena katolická mše svatá, 
které se mohou účastnit nejen nemocní (často se účastní mše svaté vleže 
na lůžku), ale také veřejnost. Jestliže zdravotní stav neumožňuje pobyt 
v kapli, může pacient mši svatou poslouchat ze sluchátka na lůžku ve 
svém pokoji. Také je zde možnost požádat o individuální rozhovor s kně-
zem. Pro katolické věřící je velikou oporou přijetí svátostí, které poskytují 
duchovní povzbuzení.

 
Za celý rok zde bylo uděleno:
 1 x svátost manželství
 71 x pomazání nemocných
 43 x svátost smíření
 57 x podání eucharistie (na lůžku) - ze 115 pacientů

Statistika sama o sobě by byla mrtvá, kdyby nevedla k úvaze o důleži-
tosti duchovního života v lidském životě.

 Mgr. Josef Ludačka

Svatba v hospici.

Z předvánočních
roztomilostí.
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Očima matky představené

Naši mi lovaní v hospici,  
toužím napsat těchto pár vět, ve kterých chci vyjádřit vděčnost za sebe i za své 
spolusestry.

 Děkujeme NĚŽNÉ BOŽÍ PROZŘETELNOSTI, že naše sestra LEONA, směla 
dokončit svojí životní pouť právě u Vás - v láskyplné péči všech...

Jako první sestra boromejka - neteř MATKY VOJTĚCHY, která několik let 
v Prachaticích zastávala službu představené a umírala v pověsti svatosti - (v Ří-
mě už se pracuje na procesu blahořečení).

Když jsem zde v Prachaticích nastoupila tuto službu ve zdejší komunitě - 
v prosinci 2004, bylo to období, kdy se dílo hospice ještě rodilo. Byla jsem svěd-
kem toho, s jakým zájmem a radostí sledovala sestra LEONA toto dění - tehdy 
ještě ve svěžím zdravotním stavu a humorné formě. 

Opravdu „dýchala“ pro náš hospic a své přibývající zdravotní potíže překoná-
vala s motivací - že vše obětovala za hospic!!!

Bůh jí dopřál i tu milost, že se směla dožít dne, kdy bylo toto nádherné dílo po-
svěceno a uvedeno do provozu. V té době ještě netušila, že bude první z našich 
řad, kdo dodýchá v těchto útulných prostorách.

Směla jsem ji doprovázet - její duše odcházela tiše a pokojně. Pro mne to byl 
opravdu hluboký, mystický zážitek, kdy přímo hmatatelně vnímáte Boha a jen 
s pokornou odevzdaností prožíváte tuto mimořádnou atmosféru.

Byl to úsměv VÍTĚZE, který prozařoval její tvář a věřím, že máme v NEBI 
velkou přímluvkyni...

 S.M. ANGELA, SCB

Staniční sestra s pacienty. Z výletu zaměstnanců na Šumavě.
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Očima recepce

Pokaždé pochopím realitu a podstatu lidského života. Pokaždé mě do-
jímá člověk, který, coby nově příchozí do našeho hospice, nese obrovské 
břímě na svých bedrech, obrovské břímě v podobě nevyléčitelné nemoci. 
Pokaždé často s hrdinským pohledem, s důstojností, také samozřejmě 
s notnou, často málo viditelnou, dávkou strachu. Vždyť neví, co ho v příš-
tích dnech či měsících čeká. Nikdo nevíme, ale můžeme tohle čekání do 
jiného světa trochu zpříjemnit. Ne trochu, hodně, co nejvíc. Nejde se ne-
usmát, nepohladit. Takto vysílený člověk připomíná dítě, zaslouží si tedy, 
aby byl v jeho těžkých dnech hýčkán a rozmazlován právě jako dítě. Právě 
proto, že jistě nebyl člověčí život pouze o krásách a radostech, byl určitě 
zaplněn starostmi, obavami a někdy smutkem. Přejeme si, aby se u nás 
takový člověk cítil hezky. To je náš cíl, a to už u prvních dveří. 

Mám radost, že ředitelův výběr zaměstnanců byl víc než šťastný, ne-
chybí úsměvy, legrace, plné nasazení všech, zkrátka že v domě smutku, 
jak okolí o nás smýšlí, panuje často dobrá nálada, především však ku 
prospěchu našich nemocných klientů. Mám radost z pevných pout rodin, 
když se dokáží vyřešit všechny rodinné neshody a nepochopení, když do-
chází k odpuštění. Je mi líto, když si někdo nedokáže uvědomit, co musí 
člověk na konci své životní cesty prožívat, je mi obzvlášť líto, když je to 
vlastní rodina. I to se občas očima recepce vidí, slyší...... naštěstí.... je to 
spíše výjimečné. Mám radost z lidí, kteří ve svém zármutku dokáží i mě, 
dá se říct cizímu člověku někde tam v recepci, rozehřát srdce, vnuknout 
myšlenku, proč si vážit života, uvědomit si, že cestu v jistém období máme 
všichni stejnou. A právě díky těmto lidem si uvědomuji, že každý nový den 
je v podstatě zázrak, každý den je potřeba dosyta si užít se svými blízkými, 
užít si dosyta životních radostí, bojovat se smutkem, nenechat ho vítězit, 
a za takové pocity moc děkuji.

Kdo by řekl, že zrovna v hospici se dá načerpat pozitivní myšlení. Vá-
žím si lidí, kteří dokáží s noblesou a grácií zvládat nejtěžší životní chvíle, 
bylo a je mi ctí potkat takové osobnosti, jakými jsou naši klienti a jejich 
nejbližší.

 Renata Kübelbecková

Ve víru dění.

Příjem pacienta.

Chvilka na kávu.
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Hospodaření

Financování provozu se skládá z více zdrojů. Na ztrátě se kromě odpisů 
významně podílejí zdravotní pojišťovny, které neplatily v plné výši vystavené 
faktury, navíc platily s časovou prodlevou. Na nákladové stránce je poměrně vy-
soká spotřeba materiálu a služby. Zde jsou však mj. zahrnuty takové počiny jako 
oprava bašty, dovybavování přístroji nebo budování parku pro pacienty.

Na příjmové stránce je nezbytné zmínit obrovskou pomoc nadací, nadačních 
fondů a dárců z řad fyzických a právnických osob. Jejich velkorysost pomohla 
zabezpečit provoz a investice i proti „nepřejícnosti osudu“...

v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM 16 006
spotřeba materiálu 4 724
energie 852
prodané zboží (recepce) 11
služby celkem 2 881
mzdové náklady včetně OON 3 201
zákonné odvody z mezd 1 081
ostatní sociální náklady 93
poplatky, úroky, pojistky 116
odpisy 3 039
členské příspěvky 8

v tis. Kč
VÝNOSY CELKEM 13 127
platby pojišťoven 2 822
platby pacientů 911
platby doprovodu 24
pronájem kuchyně 42
pronájem ordinace 54
tržby za prodané zboží (recepce) 11
úroky 11
dary a příspěvky nadací, firem, občanů 6 309
dotace (kraj a obce) 2 675
příspěvky z úřadů práce 174
ostatní tržby (obědy zaměstnanců aj.) 94

Hospodářský výsledek (včetně odpisů): - 2 879 tis. Kč

Celkem ošetřovacích dnů za rok 2006: 3932

Celkové náklady na 1 obsazené lůžko:
(včetně dovybavování, investic do stavby a parku a odpisů)  4 070,- Kč/den

Provozní náklady na 1 obsazené lůžko:
(bez dovybavování a investic do stavby a parku)  2 887,- Kč/den
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podíl výnosů v % na provozních nákladech

zdravotní pojišťovny

platba pacienta (vč.
doprovodu)
vlastní činnost

úřad práce

dary a příspěvky

dotace

zdravotní pojišťovny 24,9
platba pacienta (vč. doprovodu) 8,2
vlastní činnost 1,9
úřad práce 1,5
dary a příspěvky 43,9
dotace 19,6

14

Výroční zpráva 2006

15

Výroční zpráva 2006

Statistické údaje
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Pacienti podle diagnóz
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Investice

Kaple Jana Pavla II.

Osazení loga hospice na fasádě

Datum realizace: březen - květen 2006
Výše investice: cca 450.000,- Kč

Datum realizace: červen 2006
Výše investice: cca 30.000,- Kč
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Park sv. Jana N. Neumanna

Datum realizace: září 2006 - květen 2007
Výše investice: cca 1.286.000,- Kč

Datum realizace: srpen 2006 - prosinec 2007
Výše investice: cca 330.000,- Kč

Kulturní a informační centrum sv. Jana N. Neumanna 
- rekonstrukce bašty
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Benefice, setkání, jiné akce

• Benefiční koncert pěveckého sboru Česká píseň v prachatickém kostele
 sv. Jakuba - 26.1. 
• Ples pro hospic - leden
• Benefiční koncert prachatických škol pro hospic v městském divadle - 15.3.
• Posvěcení kaple Jana Pavla II. v hospici diecézním biskupem
 mons. Jiřím  Paďourem, OFMCap. - 29.3.
• Setkání s premiérem Jiřím Paroubkem - 4.4.
• Valná hromada sdružení - 20.4.
• Setkání pozůstalých - 29.4.
• Návštěva senátora Ing. Josefa Kalbáče ze Senátu PČR
• Návštěva starosty města Prachatice a poslance PS PČR
 Ing. Jana Bauera - 4.5.
• Benefiční koncert v Českých Budějovicích pod záštitou poslance PS PČR 

M.Kalouska - 26.5.
• Návštěva senátora Ing. Tomáše Jirsy ze Senátu PČR - 30.5.
• Převzetí ceny Nadace Via / Dobročinný Fond Phillip Morris na Střeleckém 

ostrově v Praze - 14.6.
• Návštěva manželky prezidenta republiky Ing. Livie Klausové v hospici - 25.6.
• Odborná konference „Hospic a jeho potřeba v dnešním světě“ pro 

zdravotnickou veřejnost v aule prachatického gymnázia (160 účastníků) - 26.10.
• Vikariátní konference kněží z jižních Čech v hospici - Prachatice, Tábor 3.10., 

Strakonice 7.11., Český Krumlov 28.11.
• Mikulášská v hospici - 6.12.
• Vystoupení dětí ZŠ Zlatá stezka - 13.12.
• Vystoupení dětí z mateřské školy - 15. 12.
• Vystoupení dětí ZŠ Národní - 21.12.
• „Nošení Jezulátka“ - předvánoční roztomilosti pro pacienty - 22.12.

Ples pro hospic

Posvěcení kaple Jana Pavla II.
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Setkání s předsedou vlády ČR Jiřím Paroubkem.

Zleva:
• Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (předseda České onkologické
 společnosti),
• Mgr. Eva Černá (gen. Sekretář APHPP),
• Mgr. Robert Huneš (ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna,
 viceprezident APHPP),
• Ing. Jiří Paroubek (předseda vlády ČR),
• Ing. Josef Heller MBA (ředitel Hospice Štrasburk, viceprezident APHPP),
• Ing. Miroslav Běťák (ředitel Hospice Citadela, viceprezident APHPP)

Setkání pozůstalých ...

Návštěva senátora Ing. Josefa
Kalbáče ze Senátu PČR.

Převzetí ceny Nadace Via / Dobročinný
Fond Phillip Morris.

Návštěva manželky prezidenta České republiky Ing. Livie Klausové.
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„Den pro hospic“. Výlet zaměstnanců na Antýgl.

Předvánoční „nošení Jezulátka“.

Mikulášská v hospici.

Odborná konference „Hospic a jeho potřeba v dnešním světě“. Převzetí ceny nadace Via Bona.

Vystoupení dětí.
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Exkurze v hospici
• 10.01. studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
• 12.01. lékaři Onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice
• 24.01. studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
• 30.01. vedení Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra v Jihočeském kraji
• 08.02. vedení nemocnice Český Krumlov
• 27.02. vedení Nemocnice Sušice
• 28.02. zdravotníci LDN České Budějovice
• 20.03. vedení Vojenské zdravotní pojišťovny v Jihočeském kraji
• 24.04. vedení Nemocnice ve Vimperku
• 11.05. studenti Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích
• 19.05. studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
• 13.09. lékaři z Nemocnice Tábor
• 08.11. lékaři z Nemocnice Pod Petřínem v Praze
• 28.11. studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity
• 08.12. studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

Přednášky a konference uspořádané hospicem
• 09.02. Písek - lékaři
• 14.02. České Budějovice - Český červený kříž
• 07.03. Praha - Helas klub
• 25.05. Praha - vysílání ČRo
• 06.06. Milevsko - Kulturní dům
• 10.06. Vlachovo Březí - festival mládeže
• 13.06. Tábor - Česká křesťanská akademie
• 27.06. Strakonice - lékaři
• 21.10. Praha - vysílání ČRo
• 26.10. odborná konference „Hospic a jeho potřeba v dnešním světě“ pro 

zdravotnickou veřejnost v aule prachatického gymnázia
  (160 účastníků)
• 16.11. České Budějovice - lékaři, sestry v nemocnici
• 22.11. České Budějovice - Teologická fakulta Jihočeské univerzity
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Naši dárci

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili. Bez Vás bychom 
nemohli konat naši náročnou službu, neboť příspěvky ze zdravotního pojištění 
tvořily cca jen polovinu potřebných prostředků...

Fyzické osoby
Věra Sládková, Petr Stulík, Ludmila Moravcová, Ludmila Dolejšová, Petr Mirvald, Eva Šimečková, 
Petr Koller, Richard Fiala, K. Trojan, MUDr. Jiří Marek, MUDr. Ludmila Bernotová, Milan Flíček, 
Jindřich Fiedler, Ctirad Čadil, Petr Stulík, Ing. Jan Bauer, Pascal Kissling-Štajer, Adolf Šimeček, 
Ing. Antonín Adeé, Eduard Adámek, Jan Anderle, Menberu a Hana Aberovi, Jaroslava Ambrožová, 
Monika Andělová, Jitka Aksamitová, Milena Brožová, Martina Boháčová, Ilona Bahulová, Alena 
Borůvková, Jaroslav Bína, Ing. Marek Bedřich, Christina Brabencová, Marie Brnková, Ludmila 
Bártů, Iva Barešová, Růžena Bláhová, Miroslav Bašta, Věra Baštová, Eva Bicková, Stanislav 
Bambule, František Bumba, Jiří Bartůšek, Milena Babková, Marie Bartošová, Marta Bezděková, 
Václav Beneš, Marta Blumentrittová, Pavel Bušek, Petr Břicháček, Růžena Bízková, Václav Bubník, 
Růžena Bočková, Jiřina Blažková, Milan Babor, Dagmar Brašničková, Radomila Bělohubá, Josef 
Bambásek, Zdeněk Bednář, Baborovi, Ing. Josef Bednářik, René Boháč, Marie Benderová, 
Drahomíra Bendová, Ing. Dalimil Bartoň, Josef Binka, Milan Bezděka, Vojtěch Beneš, Jiří Cihelna, 
Patrik Coufal, Josef Cepák, Zdeněk Caba, František Cais, Zdeňka Cíchová, Josef Čech, Vlaďka 
Čapková a spol., Alois Češka, Ivo Čech, Ing. Vladimír Čech, Milada Čermáková, Marie Černá, 
Svatopluk Čepelka, Marcel Čížek, Josef Dvořák, Josef Duba, Marie Dudková, Tomáš Dierze, Jiří 
Divíšek, Věra Dvořáková, Miloslav Drábek, Eva Drštková, Miluše Dubská, Ing. Jiří Dvořák, Libuše 
Darmovzalová, Danielovi, Jitka Dušková, Arnošt Douda, Helena Doubková, Marie Dolejšová, 
Květoslava Drápalová, Pavel Differenc, Jitka Dvořáková, Anna Dudáková, Danuše Deanová, Jana 
Dvořáková, Stanislava Egyedová, Jaroslav Eichinger, Pavla Fialová, P. Fencl, Marie Flašarová, 
MVDr. Josef Formánek, A. Farkotová, Milena Frolíková, Ludmila Frischová, Karel Fischer, Václav 
Frühauf, Jan Franta, Vojtěch Frdlík, Helena Fišerová, Milan Flíček Jindřich Fixa, Fussfellová, 
Miroslav Fuka, Pavel Fosum, E. Grillingerová, Jan Gdovin, Felix Gill, Jiří Grygar, Vlastimil Grünert, 
Gejša Gajdoš, Irena Greinerová, Marie Hrubcová, František Holman, Bedřich Hrtoň, Lubomír 
Hovorka, Jana Hollanová, Jan Hřídel, Jaroslava Hanzlová, Ondřej Hoffman, Věra Holá, Miroslav 
Hybl, Jan Hejpetr, Marcela Husáková, Marie Heřmanová, MUDr. Štěpán Harant, Ludmila Hladavová, 
Ludmila Hynková, Miroslav Heřmánek, František Hrneček, František Hošek, Ing. Jaroslav Horváth, 
Jiří Hruška, Josef Hermann, Dagmar Havlíčková, Jana Herbstová, Antonie Hrdinová, Ludmila 
Hanzalová, Josef Hrouda, Jaroslava Hanoušková, Zuzana Hemmerová, Jiří Hájek, Hanuš, Eliška 
Hanušová, Milan Holý, Irena Havlíčková, Heuschling-Moravcová, Robert Huneš, Alena Chromá, 
Vendula Chromá, Milan Churáň, Bohuslav Chaloupka, Roman Irmis, Magdaléna Jaklová, Hilda 
Jarolímová, Ing. Jiří Janovský, Jaroslav Janovský, Jana Janů, Jitka Janáčková, Alena Jelínková, 
Naděžda Jakschová, Ing. Ludmila Jandová, Josef Jelínek, Zdeněk Jurovčík, Iva Jírovcová, Libuše 
Jakešová, Václav Jarolímek, Jaroslava Janů, Marie Jelínková, Dagmar Janoušková, Ing. Petr 
Ježek, Josef Jirák, Václav Junek, Irena Jaserová, Ing. Emanuel Jiroušek, MUDr. Y. Kocourková, 
Miroslav Kozel, Josef Kukačka, Jiří Kraus, Jiří Klempera, Hana Kristová, Marta Kojanová, Jitka 
Kubíková, Marie Kročáková, Ivan Karbus, Marie Kašková, Marie Kratochvílová, Jiřina Koubová, 
P. Kopp, Věra Kafková, Ing. Zdeněk Kamaryt, Ing. Štěpán Krynický, Ludmila Kinkorová, Hana 
Kurková, Vlastislav Kroupa, Dagmar Kurzová, Milan Kudláček, Pavla Kučerová, Dana Košnařová, 
Vlasta Kamlachová, Blanka Kolačková, Věruška Křížová, Josef Kolář, Ing. Jana Kubová, Jiří Kodad, 
Pavel Kutlák, Jan Kořenský, Martin Klapetek, Petr Kalina, Jan Kalíšek, Pavla Kulišová, Vlastislav 
Kroupa, Marie Klepařníková, Vladimír Křížek, Václav Kaňka, Marie Kapustová, Marie Kaparová, 
Miroslav Kouba, Růžena Kolářová, Marie Knotková, Marie Kaštánková, Jan Koblih, Miloš Kysela, 
Milan Kubek, Anna Krátká, Martina Kudrličková, Jaroslava Korandová, František Kyrian, Josef 
Kozák, Marie Kalalová, Marie Kazdová, Angela Kovačičinová, Jiří Kolouch, Josef Kocourek, Vladimír 
Kříž, Václav Konigsmark, Daniela Kubičková, MUDr. Jana Koranová, Jan Krejčí, Jiřina Koubová, 
Aleš Korbela, Lubomír Kohout, Kocourková, Libuše Kameničková, Pavla Kulišová, Jaroslav Kašpar, 
Martina Kučerová, Marie Kojtrounová, Šárka Kubinová, Jiří Kučera, Marie Kotrbová, Jan Lachkovič, 
Ladislav Lutovský, MUDr. Olga Lašková, Tamara Lehoczká, Jaroslava Lašáková, Jana Likarová, Jiří 
Lev, Václav Liebl, Helena Lukášová, Jiří Lesetický, Lachtovičová, Eva Langová, Josef Lehečka, 
Ladislav Lhota, Ladislava Ledecká, František Legat, Bedřich Liška, Milan Lewinger, Lopatová, 
Bedřich Leffler, Milada Maříková, Karel Mottl, Milena Machartová, Bohdanka Marešová, V. Machová, 
Josef Moltaš, Stanislav Maruna, Jana Mikolášková, František Maršák, Miroslav Matuška, Ing. Milan 
Mach, Bohumil Maňhal, MUDr. Karel Mikas, MUDr. Eva Mrázová, Tomáš Machula, Ludmila 
Moravcová, Iva Musilová, Ing. Rudolf Minařík, Zbyněk Mikeš, Kateřina Mládková, J. Maroušek, 
Marie Motejzíková, Naděžda Muziková, Ivana Malecová, Anděla Martanová, Jitka Matějčková, 
Bedřich Myslík, Helena Matějčková, manželé Markovi, Jana Mindlová, Marie Meškanová, Růžena 
Melicharová, Stanislav Mrchal, Josef Matějka, Helena Michalová, Hana Matoušková, Anna 
Mayerová, František Michálko, PhDr. Petr Mazanec, Jana Musilová, Milena Maršáková, Ing. Josef 
Matějka, MUDr. Jiří Mareš, Božena Malafová, Marcela Novotná, Jana Novotná, Katarína Nováková, 
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Aleš Novotný, Lukáš Novák, Jana Nožičková, Nožičková Dagmar, Petr Novák, Petr Novotný, 
Neumannovi, Marie Novotná, Jan Němeček, Hana Novotná, Marie Neuhoferová, Novotná B., Vlasta 
Novrková, Eva Nosková, Eleonora Nováková, Ing. Kamila Oušková, Hana Ondráčková, manželé 
Ortovi, MUDr. Jiřina Oberpfalzerová, Radoslava. Procházková, Jiří Pašek, Vlasta Prajerová, Zdeněk 
Pech, Marie Páralová, Ing. Věra Pázlerová, Zdeňka Polatová, Jaroslav Patcelt, Štefana Pavlatová, 
Jiřina Procházková, Jiří Papež, Václav Pacourek, Milan Picka, Věra Pešková, Petr Petr, Vendulka 
Pozniaková, Petr Pozniak, Marie Páralová, Partiková, Petra Pýchová, Jitka Plundrichová, Helena 
Paďourková, Alois Polanka, Alena Pavlíková, Jaroslav Pražma, Vlastimil Popelák, Jaroslava 
Polednová, Eva Prošková, Marta Pražná, Marie Pánková, Milada Pešková, Jiřina Polívková, 
Vlastimil Prášek, Šárka Pochová, Jan Polák, Tomáš Pánek, Pí. Prenerová, Josef Pomije, Vladimíra 
Piklová, Anna Poksteflová, Václav Pikeš , Jiřina Poláčková, Václav Partyl, Josef Prášek, Marie 
Riantová, Jiří Růžička, Waldemar Rangl, Luděk Rambousek, Ing. Karel Rozhoň, Zdeňka Riedlová, 
Irena Ratajová, Marie Růžičková, Ludmila Řeháčková, RNDr. Aleš Řehula, MUDr. Petr Řehoušek, 
Hedvika Říhová, Marta Řezábková, Věra Suchánková, Anna Sokolová, Jan Steinbauer, Jana 
Stouracová, Jiří Staněk, Rudolf Schneedorfler, Marcela Soukupová, František Sartner, Josef 
Svatek, Oldřich Souček, František Samek, Naděžda Strašíková, Bartoloměj Savrda, Jaroslav Seidl, 
Emil Svoboda, Jaroslava Syrovátková, Anna Soukupová, Jana Slancová, Eva Součková, Jaroslava 
Schmitzová, Jiří Smrčina, Eva Svobodová, Anna Smetanová, Marie Suchánová, Jarmila Slaninová, 
Jana Sazimová, Zdeňka Síglová, Zdeňka Slepičková, Josef Slavík, Mgr. Eva Svobodová, Ivo 
Sklenář, Suchanová, Lucie Schwarzová, František Spulak, František Stochl, Jiřina Sunová, Růžena 
Saffrová, Věra Sidunová, Jan Sidun, Vlastimil Sitar, Ladislav Solc, Helena Sasková, Slavík, 
MUDr. Anna Schánilcová, Jiřina Soukupová, Magdalena Starczewská, Anna Škrňová, Marie Široká, 
Marie Šílená, Blanka Šedivá, Šimková-Kotrcová, Jana Šůmová, Božena Šejdová, Alena Šimková, 
Jitka Šefčíková, Karel Šimajchl, Bohuslava Škopová, František Štastný, Ing. Jan Šimek, Zdeněk 
Šverák, Vlastimil Šmída, Iva Šlégrová, Martina Šindelářová, Jan Šída, Naděžda Štefková, Jana 
Šebová, Milan Šebesta, Václav Šustr, Libuše Šrámková, Věra Šimáková, Marie Šteflová, Václav 
Švarc, Marie Šáchová, Růžena Šandová, Růžena Štemberková, Jan Šmrha, Ing. Pavel Talich, 
PhDr. Václav Trojan, JUDr. Ivana Thótová, Vlastimír Taták, Jitka Tůmová, Vladimír Turk, 
MUDr. P. Tyll, Ing. Jaromír Trojan, Petr Toufar, Josef Titzl, Jana Trčková, Vítězslav Tručka, Zdeněk 
Turek, Jan Tisler, Olga Trčková, Jaroslava Trsová, PhDr. Petra Urbanová, Iveta Uhlíková, Iveta 
Urbánková, Josef Vlášek, Jiří Vašíček, Milada Vonesová, Vlasta Vlnová, Michal Valenta, Božena 
Víchová, František Vávra, Jitka Vochosková, Stanislav Voráč, Libuše Voříšková, Věra Večerková, 
Petr Vítů, Marie Valentová, Eva Velková, Václav Víšek, Jitka Voldřichová, Miroslav Veverka, 
Stanislav Vrablík, Ing. Bohuslav Vít, Karel Vozáb, MUDr. Miroslav Verne, Ing. Jiří Včelák, MVDr. Jana 
Vurmová, Iveta Voborská, Slavomil Vaněk, Ing. Michal Varaus, Petr Valenta, Marie Vítovcová, Polina 
Vaculíková, Jan Vochozka, Petr Vrba, Anna Vocílková, Miloslava Vastová, Ing. Jan Volf, Jiří 
Venkrbec, Jana Vorlová, Jana Voldřichová, Pavla Wagnerová, Jiří Wehle, Karel Zeman, Marie 
Zlunková, Zdeněk Zayml, Vojtěch Zíka, Vlasta Zoubková, Hana Zobalová, Marta Zburníková, Václav 
Záruba, Marie Zvárová, Josef Zíka, Zaměstnanci odboru soc. věcí a odboru životního prostředí MěÚ 
Prachatice

Právnické osoby
Metrostav, a.s., ČEPS, a.s., Jihočeský kraj, Město Prachatice, Lesy České republiky, s.p., Úřad 
práce Prachatice, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Výbor dobré vůle Olgy 
Havlové, Nadace Charty 77 - konto Bariéry, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, 
Nadace Občanského fóra, Nadace Via/Phillip Morris, Liga proti rakovině, Nadační fond J&T ,Nadace 
Preciosa, Nadace Pro Futuro, NF Most naděje, Nadace Divoké Husy, Nadační fond manželů Livie 
a Václava Klausových, NF Život 90, Nadace Dětský mozek, Jan Oubram - O.E.A., EKOHRON, Velux 
CR s.r.o., Jihočeská rozvojová, SELENE spol. s r.o., AVECO spol.s r.o., PULSATILLA PHARMACY, 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., BELI Base Copany s.r.o., PRIMA, a.s. Strakonice, Vinotéka 
Kočan, BEST s.r.o., Motor Jikov, Lékárna Harmonie, Nora a.s., NIKA 2000 s.r.o., Karmel sv. Josefa, 
Obchodservis Kaprál, PVT a.s., PRO.MED.CZ Praha a.s., Obec Stachy, Okresní soud Prachatice, 
Smíšený sbor Česká píseň, Obec Strunkovice nad Blanicí, Eli Lilly ČR, s.r.o., Agentura HELAS, 
s.r.o., Motor Jikov, Agropol Group, a.s., Farní charita Prachatice, Školské sestry DE NOTRE DAME, 
Lékárna u Bílého lva - Mgr.Bocek Oldřich, Petarda Production, Město Netolice, JHP Bohemia s.r.o., 
Římskokatolická farnost Štěpánovice, Vincencké společenství, RWE Transgas, Město Tábor, 
SPgŠ Prachatice, Středoškolský klub ASK, Farnost Bernartice, Obec Vlachovo Březí, Město 
Milevsko, Národní památkový ústav, Obec Husinec, Město Bavorov, Město Beroun, Klášter sv. 
Petra a Pavla řádů servitů, Farní charita Boršov, Římskokatolická farnost Vodňany, Českobratrská 
církev evangelická, Biskupství českobudějovické, Firma Kraus, Agentura - Kohoutová, Město České 
Budějovice, Evropský sociální fond

24

Výroční zpráva 2006

25

Výroční zpráva 2006

Nefinanční dary

Jolava s.r.o., Data-Plan Bohemia, s.r.o., PERSEID CZ, s.r.o., WIP Reklama spol. s r.o., Petr Lukáš 
Racek, Petr Totín, František Raušer, Olympus C&S s.r.o., Rudolf Kraml, MUDr. Janštová Ivana, 
Zbyněk Mikeš, SM Anežka, Milan Holý, Hedvika Říhová, ESTHÉ s.r.o., Milan Kučera, Elektro 
Kadlec, PhDr. Ing. M. Lhotová, Elektrolux, NGO Dřípatka Prachatice

Děkujeme též všem anonymním dárcům, těm, jejichž jméno bylo nečitelné i těm které jsme 
případně nedopatřením neuvedli.

Město
Prachatice



26

Výroční zpráva 2006

27

Výroční zpráva 2006

Očima příbuzných

Vážení přátelé, 
dovoluji si Vás takto důvěrně oslovit, protože i když jsem měla možnost 

Vás poznat jen krátce, cítila jsem se jako mezi svými dobrými přáteli. 
Ještě jednou Vám chci moc poděkovat za vše, co jste udělali pro mou ma-

minku v posledních dnech jejího života. Je mi líto, že těch dnů nebylo víc, ale 
děkuji za každou hodinu, kterou mohla strávit ve Vaší laskavé profesionální 
péči, kde zároveň nechybí dobré slovo, pohlazení a kousek srdce. Ještě nikdy 
jsem nepotkala pohromadě tolik dobrých lidí s krásnou duší.

Strávila jsem u Vás s maminkou jen jeden víkend, bylo to pro mě i pro ni 
velmi důležité, protože lékař v nemocnici tvrdil, že už nic nechápe, nikoho 
nepozná apod., přesvědčila jsem se, že když jsem u ní, docela dobře se s ní 
dá mluvit,  i když jí to dost namáhalo, věděla o čem. Zřejmě už ztratila zrak, 
ale poznala,  kdo jsem. Když jsem odjížděla, věděla jsem, že je v těch nejlep-
ších rukou a doufala, že se její stav trochu zlepší, neboť z českokrumlovské 
nemocnice byla převezena v dost žalostném stavu.

Přes všechnu Vaši péči se to bohužel nepodařilo, ale i tak jsem byla ráda, 
že z tohoto světa mohla odejít jako člověk, na němž těm ostatním záleží až 
do poslední chvíle. Díky Vám maminka odešla v klidu a bez bolesti a bylo 
nám umožněno být u ní a držet ji za ruku tak, jak si to vždycky přála. Byla 
jsem ráda, že mi nepřišla jen zpráva z nemocnice a nikdy Vám nepřestanu 
být vděčná.

Je dobré vědět, že existují zařízení, kde je až do poslední chvíle zacho-
vána lidská důstojnost a úcta k člověku, kde má člověk pocit, že jste tu právě 
jen pro něj. Ještě jednou děkuji všem a zvlášť sestře Anežce, s níž jsem byla 
v kontaktu celou dobu než byla maminka do hospice přijata,  a i v té pro mě 
zoufalé situaci a pocitu bezmoci mi dodávala naději.

 
 Přeji Vám veselé prožití svátků jara a  určitě někdy na viděnou.

Hana Baláková
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Spolupráce

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university 
(hospic je jejím klinickým pracovištěm)

Teologická fakulta Jihočeské university

Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích

Diecézní charita v Českých Budějovicích

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Členství hospice v jiných organizacích

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Asociace českých a moravských nemocnic




