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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 organizace (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 duchov-
ních 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. Režim 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 fyzic-
ké, psychické, sociální a spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán.

Pod letní pergolou.
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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 2007 se k jednání sešel celkem dvanáctkrát 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



4

Výroční zpráva 2007

5

Výroční zpráva 2007

Pohledem ředitele

Milí příznivci hospice, 
držíte v rukou výroční zprávu za rok 2007. Vydáváme v ní počet z toho, 

co jsme vykonali, co se nám podařilo, ale i z toho, co nás trápí a kde je co 
zlepšovat.  

Po celý rok nám bylo dopřáno pečovat o těžce nevyléčitelně nemocné. 
Oproti roku 2006 došlo k 30% nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů. 
Rovněž průměrná délka hospitalizace se prodloužila z 30,5 na 34 dní, ze-
jména ve druhé polovině roku došlo ke znatelnému navýšení obložnosti. 
Přes tyto pozitivní posuny nebyl hospic zcela zaplněn a stále disponoval 
několika volnými lůžky. Tváří v tvář statistickým předpokladům, kdy by ka-
pacita jediného jihočeského hospice neměla postačovat zájmu... 

Nejde v této chvíli jen o ekonomické ukazatele, jakkoli jsou důležité. 
Je škoda, že stále veliký počet těžce nemocných v celém jihočeském kraji 
zbytečně trpí, přestože - při dobré léčbě a péči - nemusejí. Ať již doma či 
na takovém oddělení v nemocnici, které není jejich stavu přiměřené. Příči-
ny jsou několikeré. Především neinformovanost, strach a předsudky.

Neinformovanost. Mnoho z nás se za svého aktivního a zdravého ži-
vota příliš nezabývá myšlenkou, co nejvhodnějšího má udělat, pokud náš 
blízký, či dokonce my sami, bychom byli zasaženi progredující těžkou cho-
robou (např. nádorovým onemocněním), kde by se zjistilo, že není naděje 
na vyléčení. Vždy se najde mnoho důvodů si říci: mě se to netýká, nebo: 
na to je času dost apod. A tak si velká část veřejnosti informace nevyhle-
dává, neví že je a co je hospic, kdy je nejvhodnější volbou léčby takové 
zařízení. Též zdravotnická veřejnost se soustřeďuje spíše na vítězství nad 
nemocí, na uzdravení, na vyléčení... a témata mimo toto vidění bývají 
mnohdy stranou zájmu lékařů. 

Strach. Souvisí s nadějí v nejistotě. Přirozeně. Někdy ovšem falešnou 
nadějí, jindy doprovázenou vědomou lží blízké osoby nebo lékaře. Kdo by 
se pak hrnul do hospice? Často k nám přicházejí pacienti, kteří mají zby-
tečné velké až kruté bolesti, od nichž umějí hospicoví lékaři rychle a efek-
tivně ulevit a stabilizovat celkový stav pacienta. Nebo přicházejí pacienti 
v hygienické zanedbanosti, s proleženinami, kdy dosavadní pobyt doma 
či v nemocnici vůbec neodpovídal jejich potřebám náročné ošetřovatelské 
péče poskytované v hospici. 

Předsudky. „Přece nedáme maminku (tatínka, manželku, dceru, syna...) 
do hospice, tam by mohl(a) zemřít!“ Jakoby člověk vně hospice byl nesmr-
telný... „V nemocnici ji (jej) třeba dají dohromady, na nejhorší přece ne-
můžeme myslet“, jsou časté úvahy v rodinách těžce nemocného člověka. 
Zde narážíme na více předsudků, než je na první pohled vidět. Především 
hospic není poslední štací. Zhruba pětina pacientů se po nastavení léčby, 
po stabilizaci stavu nebo po ukončení respitního pobytu vrací zpět domů 
nebo do zařízení sociální péče. Často však pečujeme o ty, jejichž čas se 
nachyluje. Pak ovšem hospic není poslední štací, ale spíše poslední na-
dějí. Totiž kde „vítězná“ medicína vyčerpala všechny své možnosti, tam 
je nejvhodnější volbou právě hospic. Tam, kde „běžný“ lékař končí, tam 
my teprve začínáme... Zde leží velká tíha odpovědnosti na praktických či 
ošetřujících lékařích v nemocnici, aby uměli včas, vhodně a citlivě nabíd-
nout pacientovi a jeho rodině hospic. To je velká bolest. Řada lékařů toto 
neumí, jiní nechtějí, další se tohoto tématu bojí i jen dotknout. Mnozí z nich 
před tázavými pohledy či otázkami pacienta/rodiny - ať již skrytými nebo 
vyslovenými - uhýbají či mlží, někteří dokonce říkají vědomou nepravdu. 
Jiní dávají falešnou naději aplikováním zbytečné a pacienta zatěžující léč-
by, jež kromě strádání skrze nepříjemné vedlejší účinky nepřináší nic, ba 
ani krátké prodloužení života. Lež má vskutku krátké nohy. Kdo lže, ten 
krade - říkávala babička. A tak výsledkem je vždy krádež, byť i tzv. „dobře“ 
míněná. Pacientovi je totiž ukraden zbývající čas. Jednak řada pacientů 
díky nepřiměřené nebo nadbytečné léčbě často trpí zbytečnou bolestí. 
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Pak také je pacientu ukraden zbývající omezený čas na sebe, na blízké - usmířit 
se, omluvit se tam, kde to nestihl (neuměl, bál se...), čas potěšit druhého, čas 
vyrovnat dluhy ve vztazích duše, ale i ty hmotné. Užít si z rozmyslem zbylý čas, 
radovat se z drobností, které byly doposud přehlíženy, protože čas zdravého 
člověka mnohdy bývá prožíván spíše inflačně. Na konci dní naopak to nastřá-
dané dobré vydává své úroky v podobě velké krásy. Jen je potřeba mít čas. Čas 
na to, aby hospicoví lékaři a sestřičky zajistili těžce nemocnému bezbolestnost 
a jasnou mysl, ošetřovatelky hygienu a komfort těla, přistýlky na pokoji prostor 
pro blízkou doprovázející osobu, přilehlý park ke vnímání krásy přírody, sociální 
pracovník ve spolupráci s pastoračním asistentem či duchovním nebo psycholo-
gem na umenšení obav nehmotného rázu. Pak má nemocný blízko k tomu nalézt 
co hledá, dosíci dobrého završení své pozemské pouti. Pak je blízko k tomu říci 
si s blízkými pět nejdůležitějších slov v životě: Děkuji ti. Odpusť mi. Odpouštím ti. 
Mám tě rád. Můžeš jít... Pak je velká šance, aby člověk odcházel z tohoto světa 
bez bolesti fyzické, psychické, sociální i spirituální a s vděčností za život, který 
mu byl dán. Toto samo o sobě je krásné. Oč krásnější, je-li toho svědkem rodina 
doprovázející nemocného. Je-li jí to příkladem, poučením a povzbuzením - vidí 
a zakouší absenci strachu, že by těžce nemocní odcházeli na druhý břeh v osa-
mění a trápení. To je předsudek, který je v hospici posílán do dějin.

Na tomto místě musím poděkovat všem zaměstnancům. Jsou to krásní lidé, 
kteří svou náročnou prací činí svět hezčím, než býval. Bez nich by veškerý hmot-
ný komfort v hospici nebyl nic než prázdné pozlátko. Hospic není budova, hospic 
jsou lidé v ní - jejich odborná erudice, něha, laskavost, dobrota a nezištnost. 
K tomu významně napomáhala řada dětí a studentů prachatických mateřských, 
základních i středních škol, kteří pod vedením svých učitelů a učitelek obveselo-
vali srdce a povzbuzovali mysl pacientů.

Bez pomoci dárců a dalších dobrodinců, kteří jsou uvedeni na konci této 
výroční zprávy, bychom nedokázali udržet a rozvíjet naše služby. Platby zdravot-
ních pojišťoven, přes drobné letošní navýšení, ani zdaleka nepokrývaly veškerou 
péči, kterou jsme pacientům poskytovali. Kéž by se v jejich představitelích začala 
více probouzet úcta k lidskému životu na sklonku jeho dní v těžké nemoci. Kéž by 
pochopili, že ve prospěch hospiců stačí málo vydat navíc, ale pak hodně sklidit. 
Kéž by pochopili, že i oni...

V uplynulém roce došlo k personální stabilizaci. S rostoucím počtem pacientů 
přibývalo nových zaměstnanců. Kromě nich se na péči o naše klienty významnou 
měrou podíleli i dobrovolníci, kteří jsou nám příkladem opravdové dobroty a lid-
ské nezištnosti. 

Uskutečnilo se více jak pět desítek nejrůznějších osvětových a vzdělávacích 
akcí ve formě přednášek, exkursí a kulturních počinů. Na jaře byl v areálu hospi-
ce dobudován a slavnostně otevřen Park sv. Jana Neumanna, jenž slouží nejen 
pacientům, ale je přístupný i veřejnosti. V ústřední části parku je umístěna socha 
velkého prachatického rodáka sv. Jana N. Neumanna, jenž se v budovách dneš-
ního hospice narodil.

Interiér doznal také některé změny. O něco hezčí je hospicová kaple, již v ok-
nech zdobí krásné nové vitráže. Dokončili jsme vybavování potřebnými přístroji, 
byla rozšířena nabídka v půjčovně pomůcek o dvě plně automatická polohova-
cí lůžka. Na konci roku jsme započali s budováním atria. V čase psaní těchto 
řádek je již hotové a pacienti mohou užívat nového prostoru, obklopeni zelení, 
akváriem a pohledem na blankytně modré nebe. Před dokončením stojí bašta 
v zahradě, jež bude sloužit jako zázemí pro nově otevírané vzdělávací centrum 
a domácí péči.

Naše plány nekončí. Veřejnost, zdravotnická i laická, je stále nedostatečně 
informována o významu a možnostech hospicové péče. I proto předpokládáme 
v následujícím roce přístavbu k baště, jež by měla sloužit jako přednáškový sál 
za těmito účely. 

V hospici - kromě vysoké míry uspokojení ze smyslu naší práce a vzájemné 
radosti, již je nám dovoleno prožívat - narážíme i na smutek. A to tehdy, když ne-
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můžeme pomoci těm, kteří se na nás obracejí o pomoc a jež, s lítostí, musíme 
odmítat. Mám na mysli četné žádosti o pobyt pro osoby s Alzheimerovou ne-
mocí. Lidé stiženi touto chorobou zpravidla nejsou indikováni pro hospicovou 
péči a nemohou tak být přijímáni. Tato zkušenost nás motivuje k touze zbudo-
vat zařízení, které by lidem stiženým touto nemocí dopřálo odpovídající péči. 
Na konci parkového areálu disponujeme starou budovou. Bude-li nám přáno 
a získáme-li prostředky ze strukturálních fondů EU (kam již v tomto čase je 
podána projektová žádost), pak objekt přebudujeme na specializované zaří-
zení právě pro osoby s Alzheimerovou demencí. Ponese jméno dalšího vel-
kého prachatického obyvatele. Řadu let v době totality v prostorách dnešního 
hospice působila pozdější generální představená kongregace sester borome-
jek Vojtěcha Hasmandová, která za své statečné postoje byla roky žalářována 
v komunistických věznicích... Ono zařízení, bude-li přáno, se bude jmenovat 
Domov Matky Vojtěchy.

Více z uplynulého roku a naší činnosti se dozvíte z řádek a fotografií na 
následujících stránkách.

 
Mgr. Robert Huneš

S úsměvem jde všechno lépe.
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Pohledem lékaře

Pro letošní rok jsem si zvolil opět poněkud ožehavé téma, které mne provázelo 
zejména uplynulý rok, kdy se poprvé „hospic naplnil“ téměř zcela - a to: sdělování 
pravdy...  

Jak jsem již uvedl, uplynulý rok došlo v několika krátkých obdobích ke stavu, 
kdy se náš hospic téměř naplnil. Ne snad, že by nemocných bylo v české spo-
lečnosti proti minulosti více, ale věřím, že hospicová myšlenka „péče o našeho 
blízkého v (pre)terminálních obdobích nemoci“ pronikla více do myslí odborné 
i laické veřejnosti a také si náš hospic již „našel své místo pod sluncem“, za co 
jsem opravdu rád. Přesto si dovolím jednu malou poznámku - dle mého mínění 
je stále poměrně vysoké procento pacientů z „nespádové“ oblasti, tedy mimo 
Jihočeský kraj (že bychom měli takové dobré renomé ve Středočeském kraji 
a v Praze?)...

Tedy k aktuálnímu tématu, které je samozřejmě velmi složité, nebudu ale na 
tomto místě poskytovat hluboký filozofický rozbor. Se zvyšujícím se počtem paci-
entů došlo k zajímavé situaci, kdy lékař v hospici musí řešit velmi časově nároč-
nou problematiku s pacientem a zejména pak s rodinou, tedy otázku sdělování 
pravdy, a jakoby na řešení somatických obtíží nezbývalo dostatek času. Lépe 
řečeno, není tak složité řešit otázku sdělení pravdy s pacienty - převážná většina 
je mnohem silnější než jsme my sami a „sdělení pravdy“ přijímají s úlevou a mno-
ho z nich mi po rozhovoru řeklo, že jsem za celou dobu jejich onemocnění první 
upřímný člověk (tím často zahrnují nejen lékaře, ale i blízké v rodině a přátele) 
a že si toho váží. 

S pacientem „který ví“, je pak mnohem lepší spolupráce a to i při terapii boles-
ti atd. Největší barierou jsou ale v tomto případě často příbuzní, kteří přeci vědí 
co je pro jejich blízkého „nejlepší“... Kde ale berou takovou jistotu, kde se bere 
tato bohorovnost rozhodovat o tom co druhý člověk chce nebo nechce... Vím 
a slyším mnoho těch, kteří si říkají: „Kdyby věděl jak je to obtížné!“ Jistě, „sdělení 
pravdy“ není téma na posezení na 5-10 minut, ale složitá práce na někdy i něko-
lik hodin a často se k tématu vracíme všichni pečující o pacienta ještě po několik 
dní. Nemluvím zde o těch, kteří jsou v této věci bezradní a nedokáží se svému 
blízkému podívat do očí bez slz - v tomto případě jsme ku pomoci tím spíš a je, 
věřte mi, krásné, když mohu při tomto rozhovoru sedět s oběma partnery, kteří si 
poté padnou kolem krku s upřímným projevem lásky, která do té doby nemohla 
„vyplout na povrch“ bráněna strachem a obavami. Mluvím však o těch, kteří se 
snaží pravdu o nemoci aktivně skrývat a záměrně upravovat. Člověk, který dia-
gnózu nezná a je mu sdělována milosrdná lež, se může zdát z našeho pohledu 
oproštěn od starostí a „břemene nemoci“. Ale není tomu tak. Věřte, že jsem často 
vedl tyto rozhovory a přestože to není jednoduché, je na konci takového setkání 
velká úleva. 
Obracím se tímto tedy 

• k nám lékařům: nechceme-li našim pacientům pravdu o jejich onemocnění 
sdělovat, nelžeme a nestavme tím prosím bariéry, které později jde jen 
obtížně bourat

• k nám příbuzným: nestavme bariéry mezi námi a našim blízkým, kterého, jak 
říkáme, milujeme a které se nám již nikdy zbourat nepodaří.

MUDr. Petr Koptík
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Pohledem sociální pracovnice

 Naše zařízení se po malých krůčcích dostává do podvědomí laické i od-
borné veřejnosti. Svědčí o tom zvyšující se zájem o naše služby ze strany 
nemocnic, rodin nemocných a také médií. 

Díky novému zákonu o sociálních službách, který vstoupil v platnost
1.1. 2007, jsme mohli rozšířit své služby o tzv. odlehčovací služby. Tyto jsou 
určeny pro krátkodobý pobyt klienta, jehož zdravotní stav je stabilizovaný, ale 
rodina z objektivních důvodů nemůže po určitou omezenou dobu zajistit péči 
v domácím prostředí. Cílem je podpořit dosud pečující rodinu či blízké nemoc-
ného. Tohoto pobytu využilo 9 klientů.

Chtěla bych se též zmínit o změnách týkajících se finanční spoluúčasti 
pacienta. Do konce června 2007 byla pro všechny stejná. Od 1. července byl 
schválen nový způsob úhrady, došlo k diferenciaci plateb za služby nezdra-
votního charakteru. Výše příspěvku je nyní čtyřstupňová a odvíjí se od výše 
příjmu pacienta. 

Stáže v hospici. Stáží v hospici se účastnilo celkem 26 studentů z násle-
dujících škol:
Vysoké školy - Jihočeská univerzita České Budějovice (Zdravotně sociální 
fakulta, Teologická fakulta), Univerzita Karlova Praha (2. lékařská fakulta)
Vyšší odborné školy - VOZŠ České Budějovice, VOZŠ Bílá Vločka České 
Budějovice, VOŠ Prachatice
Střední školy - SZŠ Písek, SOŠ Sušice (obor Sociální péče - pečovatelská 
činnost)

Jak je patrno z fotodokumentace provázející tuto výroční zprávu, život 
v hospici není jen uspokojováním biologických potřeb nám svěřených pa-
cientů. V průběhu celého roku zpestřují dny v hospici svými vystoupeními 
žáci mateřských i základních škol, umožňují tak našim pacientům žít aktivně 
i v posledních chvílích života. Také činnostní terapie vedená paní Ivou Tesár-
kovou dává pacientům zažít pocit uspokojení, radosti a naplnění.

Pevné místo v řadě aktivit pořádaných hospicem mají již Vzpomínková 
setkání. V uplynulém roce proběhla tato setkání tři. Díky personálu a dobro-
volníkům, kteří se také účastní, mohou pozůstalé rodiny zažít, že na svůj žal, 
bolest a smutek nejsou sami. Býváme svědky vřelé korespondence, osobních 
návštěv i po řadě měsíců po „odchodu“ pacienta. Toto vše je nám velkou po-
silou a hnací silou do další služby. 

Ne všichni se dokáží vyrovnat se ztrátou blízkého, v takových případech 
může hospic zprostředkovat konzultaci s odborníkem (psycholog, duchovní). 

Každý pacient si do hospice přináší svůj životní příběh, o který se někdy 
více, někdy méně podělí. Důležité je pochopení a zázemí rodiny, která má 
možnost svého blízkého v hospici doprovázet, sdílet s ním pokoj na přistýlce. 
Této možnosti využilo 26 rodinných příslušníků nebo přátel. 

Práce v hospici vyžaduje psychickou odolnost, smysl pro zodpovědnost, 
schopnost týmové spolupráce. Někteří pečují více o nemocné tělo, někteří 
o duši nemocných. Důležitá je rovnováha mezi všemi dimenzemi člověka a to 
se, myslím, hospici daří.

Iva Turková, DiS.
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Pohledem vrchní sestry

Rok 2007 byl pro život hospice velmi významný především tím, že se podařilo 
navázat spolupráci s lékařskou veřejností. Naši péči jsme mohli nabídnout větší-
mu počtu nemocných. Naplno byly otevřeny obě stanice a zdravotnický personál 
byl doplněn o 3 sestry a 5 ošetřovatelek na plný úvazek.  

V oblasti edukace bylo velkým přínosem pokračování projektu Odborné 
vzdělávání personálu 1. jihočeského hospice, financovaného z prostředků ESF. 
Hodnotných kurzů pořádaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdra-
votnictví, Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických obo-
rů, Edukačním centrem Hospice sv. Josefa v Rajhradě u Brna a dalšími organi-
zacemi se zúčastnil 1 lékař, 7 sester, 9 ošetřovatelek, sociální pracovnice a další 
zaměstnanci. Velká část personálu byla proškolena v prožitkovém kurzu Bazální 
stimulace, díky němuž jsme mohli výrazně zkvalitnit péči o naše nemocné.

Zdařilou akcí byla odborná konference II. den hospicové a paliativní péče, jíž 
se zúčastnila řada lékařů z celého Jihočeského kraje. Proběhly rovněž interní 
semináře zaměřené na léčbu bolesti a dalších příznaků, péče o chronické rány 
a kurz věnovaný dobrovolnictví. Služba u lůžka našich nemocných v nepřetrži-
tém provozu kladla na personál leckdy zvlášť vysoké nároky. Doprovázení pa-
cientů středního a mladšího věku a zejména nemocných maminek dětí školního 
i předškolního věku pro nás bylo velmi bolestné. Snažili jsme se ze všech sil 
poskytnout nemocným a jejich blízkým tu nejlepší péči. Nemalé úsilí stálo zajiště-
ní maximálního komfortu pacientů i v období malování a stavebních úprav atria. 
Díky profesionalitě personálu a trpělivosti všech stran se nutné zásahy úspěšně 
zvládly a odměnou je všem krásné odpočinkové zákoutí v atriu, bohatě využíva-
né pacienty a jejich rodinami.  

Hodně se podařilo v oblasti péče o zaměstnance. Vynikající přednášky 
doc. Maxe Kašparů a PhDr. Kateřiny Lachmanové nám přinesly občerstvující 
posilu v okamžicích, kdy jsme ji nejvíce potřebovali. Velmi hodnotnou akcí byla 
duchovní obnova pro zaměstnance hospiců, pořádaná v prostředí karmelitán-
ského kláštera v Kostelním Vydří. Zúčastnily se jí 3 ošetřovatelky. 11 zdravotníků 
zotavilo své síly na 4 rekondičních pobytech v krásné přírodě Krkonoš. Velmi 
zdařilý byl rovněž podzimní víkendový pobyt v šumavském Stožci, jehož se zú-
častnili takřka všichni zaměstnanci hospice.  

Díky zkušenostem a nadšení personálu mohla být pacientům nabídnuta kre-
ativní rukodělná činnost formou výtvarných technik. Řada našich nemocných se 
mohla i v závěru svého života těšit z vlastní tvorby. Nejoblíbenější byla zejména 
práce s keramickou hlínou, ubrousková technika, malba na hedvábí a další.

Pokračuje úspěšná spolupráce s dobrovolníky, kteří věnují svůj čas našim 
nemocným bez nároku na odměnu. Jsme velice rádi, že v rámci udílení cen 
Křesadlo, jež každoročně vyhlašuje národní dobrovolnické centrum Hestia, byli 
hospicem nominovaní studenti oceněni v kategorii dobrovolnických týmů cenou 
Dobrá parta roku. Tuto cenu obdrželi za svou vytrvalou a nezištnou dobrovolnic-
kou činnost v hospici, kdy svůj volný čas a energii věnovali ve prospěch nevylé-
čitelně nemocných pacientů.

 
Bc. Eva Ludačková
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Pohledem Matky představené

Naši milovaní...
 
„...těm, kteří milují Boha,
všecko napomáhá k dobrému...“    / Řím 8,28 /
 
Stále znovu si uvědomujeme pravdivost těchto moudrých slov - jen je asi 

důležité, zaujmout k nim ten správný postoj víry. Toužím znovu vyjádřit velikou 
vděčnost za celou naši malou komunitu sester, že jste nám vyšli vstříc v péči 
o naši nemocnou spolusestru Viktimu. Děkujeme, že o ni s láskou pečujete 
a statečně nesete všechny těžkosti s tím spojené... Děkujeme celému kolek-
tivu sestřiček, za lásku a pochopení i pro naši sestru Domingu... Bůh někdy 
dopouští věci, nám třeba v tuto chvíli nepochopitelné, ale z každé situace 
můžeme získat nejen poučení, ale i možnost přesvědčit se o ušlechtilosti 
a charakteru těch, kteří jsou nám nablízku... Díky za pomoc a podporu.

Jinak nemusím zdůrazňovat, že pro náš milovaný hospic dýcháme a pro-
vázíme Vás modlitbou. 

vděčná S.M. Angela, SCB

Hospicová kaple Jana Pavla II.
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Pohledem koordinátora dobrovolníků

Hospic velice rád využívá zájmu dobrovolníků, neboť jejich služba je velice 
důležitá. Naši pacienti potřebují společníka, nechtějí zůstávat osamoceni. Proto 
si velmi vážíme studentů - dobrovolníků i dalších, kteří za nimi docházejí.

Tím, že spolu rozmlouvají, chodí na procházky do parku, v létě na zmrzlinu do 
cukrárny, čtou jim z knih a časopisů, doprovodí na mši svatou, která je v hospici 
každé pondělí, jim zpříjemňují den a dají jim tak na chvíli zapomenout na jejich 
nemoc.

Pravidelně každý týden k nám dochází skupina studentů a studentek pra-
chatické SPgŠ pod vedením paní vychovatelky H.Hanušové. Jsou rozděleny 
na 4 skupinky, které se pravidelně střídají. Každá skupinka si připravuje takový 
program, do kterého se mohou zapojovat pacienti.

Hospic však nemá dobrovolníky jen mezi studenty. Pravidelně k nám také 
přijíždí 68letý pán z Jihlavy, který kromě obveselování pacientů vypomůže s ad-
ministrativou a na recepci. Péče o květiny se ujala paní, která se této činnosti 
věnuje již od otevření hospice. Externí dobrovolnice paní z Volyně se postarala 
o vánoční výzdobu. I jim patří veliký dík a náš obdiv. V listopadu byla započata 
spolupráce s místním Seniorským občanským sdružením. Dobrovolníci také spo-
lupracují při kulturních akcích pořádaných hospicem. 

V uplynulém roce našim pacientům přinášelo radost 10 dobrovolníků, kteří 
odpracovali stovky hodin, odměnou jim byl „úsměv“ našich pacientů, který je po-
zval na cestu hlubších poznání... 

Martina Boháčová

Naši dobrovolníci obdrželi cenu
Dobrá parta roku 2007.
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Pohledem vedoucího provozu

Hospic. Slovo a místo, které je nevyhnutelně a od své podstaty spojené se 
smrtí člověka. Místo, které je bohužel stále ještě širokou veřejností považová-
no za „dům smutku“, ačkoli právě tím by měl být hospic nejméně. 

Každá práce se dá vykonávat dobře nebo špatně. U mnohých profesí se 
nad špatným výkonem přivírají oči. Svoji práci v hospici ale neberu jen jako 
pouhé zaměstnání, ale také jako poslání. Hospic je místem, kde, na rozdíl od 
jiných zdravotnických zařízení podobného charakteru, je brán každý člověk 
jako samostatná individualita, a jako k takovým se snažíme k našim pacien-
tům chovat. Každý člověk má jiné potřeby a jiná přání, a každému se všichni 
zaměstnanci snaží tato přání vyplnit, jak jen je v jejich silách. Že se tento úkol 
daří naplňovat potvrzují dopisy od pozůstalých, kteří děkují za péči, věno-
vanou v posledních chvílích jejich nejbližších. Tyto ohlasy jsou asi největší 
odměnou za vykonanou práci a při jejich čtení se cítím nejvíc hrdý na to, že 
se na hospic mohu dívat zevnitř jako součást kolektivu.

Hospic je v provozu třetím rokem, bez zásadních technicko-provozních 
problémů. Z technických úprav je nutné zmínit instalaci nového chladícího 
zařízení na infekční odpad nebo dovybavení elektrospotřebiči či nábytkem 
na nově otevřené stanici v souvislosti s rozšířením provozu. Přál bych si, aby 
stejně jako časem porostou stromy v zahradě, rostla i důvěra veřejnosti v hos-
pic jako instituci a aby jeho poslání bylo naplňováno i v budoucnu.

Karel Pawlitschko
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Pohledem pozůstalých

... moc vám děkuji za velmi obětavou péči, kterou jste od prvního do posled-
ního dne věnovali mé celoživotní kamarádce Janě Pánkové. Byly jsme kama-
rádkami od 10 let a za ta léta jsme o sobě věděly vše. Věděla jsem, že se smrtí 
je smířená, jen se bála umírání. Velmi vám všem děkuji, že mohla své poslední 
dny prožít ve vaší péči, kdy jste ji denně dávali najevo, že jste tady pro ni. Že 
jste udělali vše pro to, aby netrpěla - ani fyzicky, ani duševně. Svou vůlí, pokorou 
a statečností se jistě i vám zapsala do srdcí. Všechno zlé je pro něco dobré - už 
se slova hospic tak nebojím, nemám předsudky, ale myslím, že mnoho rodin 
i nemocných lidí se na vás neobrátí právě proto, že mají problém přijmout fakt, 
na co hospic slouží, aby je třeba lidé okolo neodsoudili, že sem odložili svého 
rodinného příslušníka atd. Budu se snažit, abych v co nejširším mém okolí lidem 
předala svou zkušenost, aby vaší péče využíval maximální počet lidí, na to se 
můžete spolehnout a to bude mé velké díky vám všem.

 Se srdečným pozdravem pro vás všechny a s úctou

Alena Gurčíková

... ještě jednou bych chtěla jménem celé naší rodiny mockrát poděkovat za 
péči a především až neuvěřitelně lidský a empatický přístup sestřiček ze 3. patra 
k naší, nyní již zemřelé babičce, paní Miladě Fenclové. Paní Fenclová byla přijata 
ve středu 26.9. a ještě tentýž den nás všechny opustila. Bylo nám umožněno být 
s babičkou až do úplného konce a to v krásném tichém a důstojném prostředí. 
Sestřičky i zbytek zdravotního personálu pro nás byli něco jako „andělé“. Ani 
neumím popsat, jak moc nám všem v těchto těžkých chvílích pomohly. Připadali 
jsme si jako kdyby jsme se sestřičkami byli jedna velká rodina. Tedy, tisíceré 
díky za vše. Já sama jsem zdravotní sestřička a kdyby mne od Vás nedělilo 50 
kilometrů, ráda bych se stala součástí Vašeho personálu a zároveň oporou pro 
pacienty a jejich rodiny. Byla bych moc hrdá, kdybych se mohla stát sestřičkou 
právě ve Vašem hospici.

 S úctou a pozdravením pro všechny

 Martina Lefanová a zbytek rodiny.
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Hospodaření

Jestliže v roce 2006 zdravotní pojišťovny hradily naši péči ve zřetelně menši-
nové části, tak v roce 2007 došlo k určitému pozitivnímu zlepšení, kdy úhrady ZP 
tvořily téměř polovinu potřebných finančních zdrojů. Důvodem je nové legislativní 
zakotvení hospiců a zejména nové úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
jež od 1.1.2007 přiznávají hospicům samostatný tzv. „ošetřovací den“, jenž je 
finančně o něco příznivější ve srovnání s dosavadními úhradami. Leč ani toto 
zlepšení nepokrývá celé provozní potřeby. Proto jsme ve zbylé polovině prostřed-
ků odkázáni na dotace a částečnou spoluúčast pacienta. A v neposlední řadě na 
dobré srdce příznivců hospicové myšlenky ve formě darů, sbírek a jiných alter-
nativních zdrojů, bez nichž bychom nemohli poskytovat našim klientům vysokou 
kvalitu péče.

Oproti předchozímu roku došlo k několika dalším proměnám. Přes nárůst 
počtu klientů a rozšíření provozu hospice a přes zdražování energií došlo 
k poklesu výdajů právě za tyto položky. Jedním z důvodů je pokles spotřeby 
energie na vytápění, neboť zdivo novostavby již úplně vyschlo a zlepšily se tak
tepelně-izolační vlastnosti budovy. Zároveň v celém objektu byla všechna svítidla 
nově vybavena úspornými zářivkami, což mělo za následek další úsporu elektric-
ké energie. To vše, spolu se zvýšením počtu pacientů (tzn. příznivější rozložení 
nákladů) vedlo ke snížení celkových nákladů na 1 lůžkoden o více než 500 korun 
oproti předcházejícímu roku.

Jak je vidět z tabulky, skončilo provozní financování dokonce v určitém pře-
bytku. Jedná se ovšem ve velké míře o vázané prostředky na investiční počiny 
v souvislosti s probíhající rekonstrukcí bašty a přístavby k ní v podobě Vzdě-
lávacího centra, jež bude sloužit široké zdravotnické veřejnosti. Některé další 
prostředky jsou vázané nadační příspěvky na dovybavení hospice pomůckami 
a přístroji. Menší část prostředků byla ponechána jako rozpočtová rezerva na 
rok 2008 do prvního čtvrtletí, abychom mohli přečkat ekonomicky nejrizikovější 
období, kdy se rozdělují dotace na daný kalendářní rok - obvykle se značným 
zpožděním. (V čase psaní těchto řádek dal vývoj situace za pravdu tomuto před-
pokladu, neboť první část státní dotace přišla až v březnu, přestože za námi byly 
dva měsíce značných výdajů - výplaty, energie, léky...)

Hospodaření za rok 2007 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM 15 233
spotřeba materiálu 1 831
spotřeba energie 770
prodané zboží (recepce) 18
opravy a údržba 416
cestovné, ubytování, stravné, reprezentace 137
služby 2 323
mzdové náklady včetně OON 5 636
odvody z mezd 1 761
ostatní sociální náklady 185
poplatky, úroky, pojistky 141
odpisy 2 015
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Celkem ošetřovacích dnů za rok 2007 6 414,- Kč

Celkové náklady na 1 obsazené lůžko a den 2 375,- Kč

Hospodaření za rok 2007 v tis. Kč
VÝNOSY CELKEM 16 667
platby zdravotních pojišťoven 7 141
platby pacientů 1 302
platby doprovodů za ubytování 18
pronájem kuchyně 94
pronájem ordinace 64
půjčovné za pomůcky 7
tržby z prodeje služeb (včetně sociálních pobytů) 271
tržby za prodané zboží 21
úroky 15
pojistná plnění 11
dary nadací a dalších fyzických a právnických osob 3 784
sbírky 830
členské příspěvky 6
dotace MPSV 2 050
dotace Jihočeského kraje 356
dotace Ministerstva zdravotnictví 250
dotace úřadu práce 392
dotace měst a obcí 55
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Statistické údaje
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nejkratší hospitalizace: 1 den
nejdelší hospitalizace: 365 dní
nejmladší pacient 34 let
nejstarší pacient 102 let
průměrná délka hospitalizace 34 dní
průměrný věk pacientů 71,6 let
průměrný věk žen 73,6 let
průměrný věk mužů 69,9 let
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Název investice Výše investice
Atrium / zimní zahrada cca 450 000,- Kč
Společenská místnost cca 150 000,- Kč
Rekonstrukce bašty (II. etapa) - vznik budoucího
Vzdělávacího centra a střediska domácí péče cca 500 000,- Kč

Vitráže v hospicové kapli Jana Pavla II. 77 000,- Kč
Dokončení Parku Jana N.Neumanna v areálu hospice cca 300 000,- Kč

Investice

• Zdravotnické zaměstnankyně hospice 
  v atriu.
• Chvíle v atriu jsou osvěžující.

• Společenská místnost s nainstalovanou
  výstavou fotografií.

• Rekonstrukce bašty (II. etapa) - vznik
  budoucího vzdělávacího centra a střediska
  domácí péče.

• Vitráže v hospicové kapli Jana Pavla II.
• Slavnostní otevření Parku Jana
  N.Neumanna v areálu hospice.
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Naši dárci

Děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili. Bez Vás bychom ne-
mohli sloužit nejpotřebnějším z potřebných, neboť příspěvky z veřejného zdra-
votního pojištění tvořily cca jen polovinu potřebných prostředků...

Dárci nad 10.000,-Kč

Město
Prachatice

Statutární město
České Budějovice
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Ing. Milan Flíček, Ludmila Dolejšová, Jindřich Fiedler, JUDr. Karel Trojan, Martina Ku-
tišová, Ing. Jan Bauer, PharmDr. Roman Kejzlar, František Jirsa, Mgr. Oldřich Bocek, 
JHP Bohemia s.r.o.,  Biskupství českobudějovické, Helvít s.r.o.,  BELI-BASE Company 
s.r.o., Šárka Dittrichová, Farní charita Prachatice, římskokatolická farnost Vodňany, 
NF města Prachatice, Agropol group a.s.,  Obec Dolní Dvořiště, Polysoft s.r.o., Věra 
Hájková, MUDr. Rudolf Tyll, MUDr. Oldřich Mašek,  Ludmila Čepeláková, manželé 
Bernotovi, Johanna Posset, Miroslava Zmeková, Richard Fiala, MČ Praha 7, PVT, a.s., 
Nadace Preciosa,  Nadační fond Zlatá Praha,  Nadace Pro Futuro,  Nadační fond Most 
naděje,  Nadační fond Umění doprovázet, Karel Bauer – výroba oken, P. ThDr. Patrik 
Maturkanič, Ph.D, Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka na Lomci

Dárci do 10.000,-Kč
Vacková Marcela, Vajter Jaromír, Havlíčková Marie, Poláková Libuše, Zedníková Věra, Polívková 
Danuše, Klíma František, Barešová Milena, Hlavnička František, Couf Miroslav, Plza Jiří, Novot-
ná Marcela, Matejčková Helena, Kubát Jan, Štveráková Marie, Filípková Marie, Vithová Marie, 
MUDr. Eva Harcubová, Václav Vokáč, Martin Škoda, Vlasta Konzalová, Alena Kutláková, Zdeňka 
Sojková, Anna Pumprová, Ludmila Ráhová, Jaroslava Švejdová, Blumentrittová Marta, Šalát 
Václav, Vošahlíková Vlasta, Pisacka Pavel, Matušková Vladimíra, Ing. Kalbáč Josef, Běhunek 
Jan, Dvořáková Marie, Blažek Antonín, Šedivá Blanka, pan Peckl, Hanzal Zdenek, Lampa Evžen, 
Krejčí Miroslav, Šebestová Blanka, Bergler Jiří, Veselková Dana, Bláhová Zdenka, Stejskalová 
Jana, Fischer Karel, MUDr. Ludmila Bernotová, Anna Klecková, Kylbergerová Vlasta, Beranová 
Zdena, MUDr. V. Burian, Josef Maurenc, Ing. Jiří Varenka, Handlová Iva, Bartůnková Jana, Jan 
Beyer, Vladimír Turk, Zborníková Ladislava, Frismanová Marta, Ing. Vladimír Pech, Velíšková 
Božena, Říhová Anna, Nováková Jaroslava, Bumba František, Valenta Stanislav, Dvořáková Ja-
roslava, Bina Jaroslav, Vávra František, Hájek Josef, Brychová Marie, Trnka Josef, Zajíčková 
Anežka, Kohoutková Marie, Hryzáková Jaroslava, Silhová Alena, Housková Zdeňka, pan Beran, 
Kejšarová Štěpánka, Kadlec Jiří, Švec František, Kutlák Pavel, Martanová Petra, Šimečková Eva, 
Tušková Marie, Anderle Jan, Eisová Anna, Doubková Helena, Novotná Silvie, Pražan Jaromír, 
Režný Vítězslav, Fantyš Pavel, Klapová Alice, Trnková Jarmila, Dvořák Bohuslav, Pospíchal Jo-
sef, Švec Ladislav, Suchá Martina, Mertlová Arnoštka, Mráček Jan, Vojtěchová Jana, Cudrák 
František, Veselý Václav, MUDr. J. Kortus, Smrž Miroslav st., Kolarová Marie, Průšová Růžena, 
Nováček František, Žemličková Blanka, Myslík Bedřich, Sedláčková Eva, Švec Miroslav, Smaží-
ková Olga, Holšán Petr, Bartůněk Bohuslav, Bezděková Marta, Ing. Vladimír Kaplan, Ing. Ludmi-
la Jandová, Kurková Hana, Jan Zeman, Víšková Hana, Wytaček Jiří, Grinninger Petr, Josef Sla-
vík, Mráz Jaroslav, Prenerová Petruše, Ráb Drahoslav, Grotto s.r.o., Krajánek Jiří, MUDr. M. 
Kyznarová, Pašek Jiří, Nucová Stanislava, Čada Pavel, Samek František, Trnková Zdenka, Vran-
ková Kamila, Fišar Josef, Harantová Jiřina, Feldmannová Marie, Soukupová Hana, Ďoubalová 
Eva, Cheirón a.s., Kašíková Dagmar, Doule Václav, Podlešáková Božena, Zlatohlávek Milan, 
Hodáčová Monika, Svatava Hroudová, Pokorná Dobromila, Pokorný Václav, Rajdlová Jitka, No-
votná Jana, Kučerová Marie, Kocmichová Anna, Kopkáně Vojtěch, Kontríková Věra, Bajer Jiří, 
Palcisková Zora, Lukášová Helena, Šandová Vladislava, Mgr. Marie Klojdová, Lexová Božena, 
MUDr. Karel Rybák, Žižka Helmut, Krátká Anna, Hovorka Lubomír, Zika Vojtěch, Nováková Kvě-
tuše, Uhlířová Libuše, Hochová Eva, Brom Jan, Suchanová Marie, Rybaříková Marie, Kouba 
Pavel, Vančurová Jana, Nemrava Petr, Neuhoferová Marie, Kučera Jaroslav, JUDr. Milan Šišolák, 
Lohoňková Jana, Králová Eva, Markéta Jirsová, Kolár Josef, Vrábková Hana, Cais František, 
Bočková Eliška, Cudlínová Květa, Neužil Jan, Voška Jiří, Steidl Jaroslav, Cejková Marcela, Pro-
vodová Marie, Hrdinová Marie, Cirnfus Milan, Holec Lukáš, Plojharová Jarmila, Candrtová Jit-
ka,Vlach Jan, Jaklová Magdaléna, Janák Jan, MUDr. Jana Ulmanová, Ing. Pavel Ráliš, Marie 
Králová, Oušková Marie, MUDr. Stanislav Ryco, Staněk Jiří, Cikler Zdenek, Žižková Marie, Ml-
čochová Olga, Valešová Ivana, Louženský Jan, Náhlík Karel, Savel Karel, Matějka Jan, Černý 
Vít, Cihelna Jiří, Macek Jan, Hofbauer Jindřich, Odvárka Jan, Šindelářová Soňa, Vorlová Jana, 
Binka Josef, Koupalová Marie, Zemanová Zuzana, Stříbrský Aleš, Sekyrová Věra, Čadová Jaro-
slava, Nováková Libuše, Kraml Rudolf, Pavel Říha, Holíková Jitka, Drefková Eva, Ing. Milan Pá-
zler, Lemberková Jitka, Záviš Pavel, Gurčíková Alena, Cába Zdenek, Fišerová Helena, Matouš-
ková Irena, Hejlíková Růžena, Mikat Jan, Janů Jana, Váňová Hana, Lydie Krejčová, Cimburová 
Jitka, Watzková Marie, Klouda Karel, Spilauerová Jaroslava, Kremsová Marie, Zelenková Hana, 
Mikeš Josef, Kučera Petr, Kukačka Josef, Vachta Karel, Sejkot František, Beránek Josef, Sedlá-
ček Jaroslav, Janovská Helena, Karel Švehla, Fáček Ladislav, Velík Miroslav, Petrášek Jiří, Bosák 
Jiří, Ing. Antonín Kopp, Holub Václav, Selepová Hana, Trnková Jitka, Galis Michal, Valentová 
Marie, Přibová Libuše, Gotz Zdeněk, Brejchová Eva, Bambule Stanislav, Dolejšová Jaroslava, 
Kraman Jiří, Klíma Jaroslav, Kolouchová Marie, Zavadilová Libuše, Burianová Jaroslava, Vanko-
vá Anna,, Kakoš Tomáš, Ing. Zdenek Kamaryt, Hermanová Nora, Ing. Ivan Ingeduld, Ing. Helena 
Šilhanová, Dobiáš Josef, Schonerová Dagmar, MUDr. L. Šímová, pí. Grillingerová, Švarc Bohu-
slav, Matušková Marie, Dvořáková Věra, Nohavová Marie, Turek Jan, Divíšek Jiří, Dolná Alexan-
dra, Lutovský Ladislav, Hampel Josef, Vilímová Hana, Staralová  Marie, Hrton Bedřich, Kostír 
Václav,Víchová Božena, Hanušová Hana, Toufar Petr, Bláhová Růžena, Vítů Petr, Ing. Miroslav 
Smejkal, Hanzlová Jaroslava, Vurm Vladimír, Boháčová Jaroslava, MVDr. Hana Sechovcová, 
Šrámek Vladimír, MUDr. Otakar Janoušek, Ing. Josef Polák, Coufal Patrik, Kintzlová Andrea, 
Hirschová Miloslava, Chrstošová Jana, Timr Jan, Janoušek Vladimír, Křížek Vladimír, Čistotová  
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Helena, Hladík Josef, Benešová Eva, Sklenář Ivo, Lachkovič Jan, Železná Blanka, Vaculíková Polina, 
Koubová Jiřina, Vlasáková Naděžda, Ing. Jiří Janovský, Jakschová Naděžda, Zeman Jiří, Ing. Eva 
Holická, Ing. Milan Mach, Ladislav Mráz, Růžičková Jana, Nunvářová Radka, Ing. Ludmila Vlčková, 
Hřídel Jan, Maršák František, Šádek Štěpán, Weis Václav, Kojan Václav, Salák Václav, MUDr. Karel 
Mikas, Musilová Iva, Kaplová Václava, Matějková Alena, Havlová Ivana, Vašková Eva, Beneš Václav, 
MUDr. Pavel Hadáček, Marcilis Jan, Vondrášek Josef, Straková Jana, MUDr. J. Pekárková, Tužinská 
Marie, Šebestová Anna, Souček Oldřich, Pavčík Petr, Piekarová Marie, Tesařová Hana, Knížová 
Růžena, Sandanusová Marie, Voříšková Libuše, Machová Marie, Eybl Miloslav, Šimečková Eva, 
Warischová Marie, Bocek Jiří, Richard Fiala,Šebánková Vlasta, Prajerová Vlasta, Kubíčková Blanka, 
Balaz Vilus, Kuba Václav, Adensamová Božena, Bárta Libor, Churanová Růžena, Albrechtová Zuza-
na, Němec Jiří, Bušek Luboš, Ing. Jan Gušl, Lavický Pavel, Wágnerová Pavla, Lehečka Josef, Chu-
manová Marie, Hoffmann Ondřej, Dzisová Marcela, Sunová Jiřina, Králová Helena, Ing. Luisa Zem-
ková, Křížová Věruška, Novotná Dana, Albrechtová Zdenka, Franěk Jaroslav, Chytilová Marie, 
Plachá Marie, Randysková Milena, Klimperová Blažena, Junek Václav, Baláková Květoslava, Luksch 
Jan, Pavlasová Ilona, Mazalová Eva, Brož Jiří, Vosmiková Jitka, Novotná Marie, Icha Jaroslav, Mar-
tanová Anděla, Sekáč Silvestr, Ing. Markéta Sadovská, Fürst Karel, Balounová Zuzana, Vavřinová 
Vladislava, Sperlová Hana, Picka Milan, Hubschmannová Jiřina, Kozlová Marie, Fraňková Irena, 
Matejková Alenka, Tomanová Iva, Malec Karel, Nemecková Anna, Svátek Josef, Matias Jaroslav, 
Vomáčka Josef, Jannacková Alena, Vlachová Silvia, Kortusová Jana, Ing. Božena Stachová, Václa-
vík Štěpán, Bína Zdeněk, Hanžl Václav, Jindrová Eva, Dlesk Miroslav, Hlava Pavel, Lukšovská Marie, 
Jelínková Alena, Ziegler Jan, Hojková Anna, Podlahová Alena, Veselá Jana, Prášil Milan, Seberová 
Anna, Dušek Zdenek, Foitlová Radka, Fišerová Soňa, Ing. Radomil Dvořák, Kovařík Jiří, Hoch Vlas-
timil, Fajtl František, Křivánek Josef, Leitnerová Alena, Vráblík Stanislav, Polanka Alois, Janečková 
Zdeňka, Sandany Milan, Svobodová Alena, Kubíčková Božena, Janíková Lenka, Mašková Věra, 
Jansta Jiří, Klíma Zdenek, Steinbauer Jan, Bartoň Josef, Krišková Jana, Bednář Jaroslav, Svobodová 
Hana, Lehoczká Tamara, Koklárová Růžena, Frank Radim, Pise František, Ing. Jaromír Trojan, Mihul-
ka Miroslav, Ing. Oušková  Kamila, Šmíd Zdenek, Vranovská Ludmila, Fical Zdenek, Ing. Petra Blá-
hová, Beneš Jiří, Ing. Hana Poláčková, Perzinová Jana, Kunešová Hana, Eisengruber Jiří, Brabec 
Lubomír, Frisch Josef, Bohmová Irena, Ing. Vlasta Strnadová, Ing. Pavel Vyskočil, Kulhánková Marie, 
Mgr. Roman Kneifl, Prokopová Justina, Šlechtová Magda, Ing. Marie Bočková, Ing. Ivan Štětina, 
Grupáčová Vlasta, Hejtmánková Jana, Kabelková Monika, Tříletý Antonín, Turek Dušan, Novotný 
Aleš, Holíková Jitka, Josef Dobiáš, Pecina Pavel, Korychová Michaela, Heřmanová Marie, Chour 
Michal, Pečený Štěpán, Ehrlichová Magdalena, Mgr. Josef Havlan, Lašáková Jaroslava, Podruhová 
Dagmar, Čepeláková Ludmila,  Marie Jírů, Libor Albert, Bláha Vladimír, Anna Smetanová, MUDr. 
Buriánová Senta, Prokop Ivo, Čekal František, Komrsková Jana, Blažková Jaroslava, Dolejšová Ma-
rie, Kurbelová Klára, Hrubcová Nina, MUDr. Ivanka Tichá, Šobr Jiří, Ing. Eva Hylenová, Weiss Ne-
klan, Ing. Ema Aganjová, Sitar Vlastimil, Souček Oldřich, Koubová Radomíra, Prášková Eva, Šusta 
Antonín, Ing. Karel Kail, Ing. Božena Stachová, Bugar Karel, MUDr. Petr Koptík, Klozar Václav, MUDr. 
Marta Benedová, Vlna Tomáš, Jarkovský Vojtěch, Benešová Jaroslava, Pomije Josef, Rybáčková 
Marie, Hanuschová Alenka, Ďoubalová Eva, Hanusová Eliška, Večerek František, Trsová Jaroslava, 
Zakostelecká Helena, Zeman Jiří, Fišer Václav, Sellnerová Jarmila, Uhlíř Bohumil, Hrůza Zdeněk, 
Bohuslav Václav, Bláhovcová Jarmila, Ing. Dana Šimková, PhDr. Ludmila Břežná, Spurná Marie, 
Kostková Anna, Píchová Hana, Plachá Marie, Čerkl Miloslav, Vodová Dagmar, Mgr. Zdeňka Zemano-
vá, Soukup Karel, Watzková Marie, Šimík Antonín, Chlanda Miroslav, Furthová Alena, Kameníčková 
Libuše, Břicháček Jan, Ing. Jiří Čepák, Provodová Marie, Ortová Laďka, Pýchová Božena, Blažková 
Marta, Hurtala Josef, Ježek Václav, MUDr. Ivo Mynář, Handlová Iva, Sklenářová Hana, Jachymová 
Anna, Hrdá Růžena, Slancová Marie, Ondrák František, Kopencová Marie, Basta Ladislav, Votápko-
vá Ludmila, Jirsa Petr, Kouba Jan, Řežábek Josef, Kašpar Jaroslav, Kubon Jaroslav, Bublíková Ale-
na, Sládek Miroslav, Kopřiva Jiří, Prokš Jan, Hlava Pavel, Cymlová Vlasta, Jannáčková Alena, Hryzá-
ková Jana, Helmová Anna, Jiráková Anna, Pexová Marie, Váchová Pavla, Krejčí Miroslav, Ing. Marie 
Hobizalová, Brejchová Jarmila, Rahová Ludmila, Koubovská Hana, Klíma Vladislav, Chrt Jan, Urba-
nová Květoslava, Vocílková Anna, Kolarová Božena, Ing. Jan Pavlík, Čtverák Miloslav, Špatenková 
Marie, Suk Stanislav, Koclíř Jan, MUDr. J. Pekárková, Sandová Růžena, Nováková Jana, Ing. Karel 
Samec, Sosna Radek, Semradová Stanislava, Bošková Marie, Růžičková Jana, Märtl Jan, Ing. Petr 
Skalák, Červenková Petra, Dvořák Petr, Marešová Jaroslava, Vančurová Jana, Král Jan, Jine Jiří, 
Vondráčková Ivana,  Pumprová Jaroslava,  Brejchová Zdenka,  Reidingerová Marie,  Filipová Marie,  
Ratajová Irena, paní Šimková- Kotrčová, Oldřich Krupka, JUDr. Libuše Urbanová, Jitka Janáčková, 
Mgr. Tomáš Machula, Lukáš Novák, Jitka Šímová, Marcela Habartová, Petr Jáchim, Jana Nožičková, 
Libuše Darmovzalová, Město Volyně, obec Lenora, město Bavorov, městská část Praha 7, město 
Milevsko, město Bavorov, obec Stachy, obec Nebahovy, Nadace Dětský mozek, PVT a.s., Linet spol. 
s r.o., ŘK Farnost Petrovice, Ekobio Šumava, Stavební firma VK Valeš, agentura Kohoutová, Duro-
pack Bupak Papír, Tesel, s.r.o., Arthur – Gips, s.r.o.,  Pulsatilla Pharmacy, Římskokatolická farnost 
Petrovice u Sušice

Nefinanční dary

Okna Karel Bauer s.r.o, revize plynu Josef Hora, el. revize Mgr. Ing. František Šíma, zahradnictví 
Milan Holý, správa PC Milan Kučera, WIP spol. s r.o., Data-Plan Bohemia s.r.o., Petr Totín, OSRAM 
s.r.o., Osvětlovací technika Č. Budějovice, Philips ČR, NGO Dřípatka Prachatice
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Exkurze v hospici

• 04. 01. Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické Bílá vločka, 
Č.Budějovice

• 19.03. Studenti Soukromé obchodní akademie, Prachatice
• 27.03. Studenti SZŠ a Vyšší odborné školy zdravotnické, Č.Budějovice
• 04.04. Studenti Střední zdravotnické školy, Písek
• 27.04. Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, 

Č.Budějovice
• 16.05. Vedení Hospice sv. Lukáše, Ostrava
• 31.05. Studenti SPgŠ a Vyšší odborné školy sociální, Prachatice
• 27.06. Studenti Soukromé obchodní akademie, Prachatice
• 27.06. Pracovníci Prácheňského sanatoria, Písek
• 15.10. Studenti Střední zdravotnické školy, Č.Krumlov
• 23.10. Studenti Střední zdravotnické školy, Č.Budějovice
• 01.11. Studenti Střední zdravotnické školy, Příbram
• 01.11. Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, 

Č.Budějovice
• 28.11. Vedení OS Smíření pro výstavbu hospice v Chrudimi

Přednášky a další osvětové akce uspořádané 
nebo lektorované hospicem

• 18.01. Hospic - místo radosti - přednáška pro veřejnost ve 
Vodňanech (MUDr. A.Schánilcová, Mgr. R.Huneš)

• 06.02. Přednáška o hospici na SOA Prachatice (Mgr. R.Huneš)
• 06.03. Přednáška v Českých Budějovicích pro studenty VOŠ 

zdravotnické (Mgr. R.Huneš)
• 15.03. Beseda pro Klub důchodců, Prachatice (Iva Turková, DiS.)
• 28.03. Konference „Člověk ve stínu svého konce“ Vysoká 

škola evropských a regionálních studií, Č.Budějovice 
(Mgr. R.Huneš)

• 30.03. Vysílání ČRo 6 o hospici (Mgr. R.Huneš)
• 28.04. Přednáška Úskalí pomáhajících profesí pro zaměstnance 

hospice a další zdravotníky, Prachatice (PhDr. Kateřina 
Lachmanová, Th.D.)

• 10.05. Přednáška na Prácheňském ošetřovatelském dni, 
Strakonice (Mgr. R.Huneš, S.M. Anežka, SCB)

• 15.05. II. Den hospicové paliativní péče v Prachaticích - konference 
„Kdy je hospic nejvhodnější volbou pro léčbu onkologického 
pacienta?“ (MUDr. P.Koptík a další)

• 22.05. Konference „Eutanázie nebo paliativní péče versus práva 
nevyléčitelně nemocných“, Praha (Mgr. R.Huneš)

• 25.05. Ošetřovatelské dny, Pelhřimov, přednáška pro zdrav. 
veřejnost (Bc. Eva Ludačková, Mgr. R.Huneš)

• 28.05. Přednáška pro veřejnost, Katovice (Mgr. R.Huneš)
• 11.06. VOŠ zdravotnická Č. Budějovice, přednáška pro studenty 

(Mgr. R.Huneš)
• červen 2x přednáška na ZŠ Zlatá stezka (MUDr. P.Koptík)
• 10.07. Vysílání ČRo1 Radiožurnál o hospici (A.Ládová, 

MUDr. P.Koptík, Mgr. R.Huneš)
• 10.09. Prachatice, přednáška a supervize pro zaměstnance 

hospice (doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav M.Kašparů, 
Ph.D.)

• 21.09. Zdravotně sociální fakulta JU – Jihočeské ošetřovatelské 
dny, přednáška pro odbornou veřejnost (Mgr. R.Huneš)

• 25. - 26.09. Kurz bazální stimulace pro zaměstnance hospice a další 
zdravotnickou veřejnost (PhDr. K.Friedlová)
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• 03.03. Vzpomínkové setkání
• 18. - 21.03. Kostelní Vydří - „Rekolekce pro hospicové zaměstnance“ 

(P.ThDr. Vojtěch Kodet, OCarm.,
   PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.)
• 04.04. Vystoupení dětí MŠ Zahrádka pro pacienty
• 13.04. Vystoupení sboru metodistické církve - koncert
• 26.04. Valná hromada sdružení
• 31.05. Slavnostní otevření Parku sv. Jana N. Neumanna v hospici
• 16.06. 30. výročí svatořečení - požehnání nové sochy sv. Jana 

N.Neumanna v parku mons. Jiřím Paďourem, OFMCap.
• 23.06. Vzpomínkové setkání
• 19.07. Koncert staré hudby v hospicovém parku Jana Neumanna pro 

pacienty a veřejnost
• 31.08. - 02.09. „Pallia Cup“ - tenisový turnaj pro zaměstnance a příznivce 

hospiců - Litohoř u Moravských Budějovic
• 06.10. Světový den hospiců - Den otevřených dveří v hospici, benefiční 

a osvětová akce ve spolupráci SZŠ v Č. Budějovicích, Písku, 
Táboře, Prachaticích a Č.Krumlově

• 12. - 14.10. Stožec na Sumavě - rekondiční pobyt pro zaměstnance 
a dobrovolníky v hospici

• 24.10. Výročí 2 let od slavnostního otevření hospice - Den otevřených 
dveří

• 03.11. Vzpomínkové setkání; benefiční koncert pro hospic (smíšený 
pěvecký sbor Česká píseň a dětský flétnový soubor Píšťalka)

• 28.11. Předvánoční „dílna“ pro pacienty
• 05.12. Mikulášská pro pacienty
• 19.12. Kulturní vystoupení ZŠ Vodňanská pro pacienty
• 20.12. Nošení Jezulátka a jiné roztomilosti pro pacienty
• Každý týden pravidelná hudební a dramatická vystoupení studentů SPgŠ 

Prachatice (H.Hanušová) v hospici pro pacienty
• 10 x ročně supervize pro zaměstnance s PhDr. Ing. M.Lhotovou

Benefice, setkání, jiné akce v hospici, s hospicem 
a pro hospic

• 02.10. Přednáška na mezinárodní konferenci „Problematika generace 
50 plus“, Zdravotně sociální fakulta JU, Č.Budějovice 
(Mgr. R.Huneš)

• 07.11. Přednáška ve Svazu důchodců, Prachatice (M.Boháčová, 
Mgr. R.Huneš)

• 07.12. Přednáška pro zdravotní sestry a ošetřovatele v Č.Budějovicích 
(Bc. E.Ludačková, Mgr. R.Huneš)

• 12.12. Seminář „Perspektivy hospicové péče v ČR“ v Lichtenštejnském 
paláci v Praze pro odbornou veřejnost (Mgr. R.Huneš)

• 18.12. Přednáška pro studenty Soukromé obchodní akademie, 
Prachatice (Mgr. R. Huneš)

Benefiční koncert pro hospic.
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O nás obrazem
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Spolupráce

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

Fakulta zdravotníctva Katolíckej  univerzity v Ružomberoku
(hospic je smluvním 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




