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2

Výroční zpráva 2010

3

Výroční zpráva 2010

Co je hospic?

Hospic je nestátní neziskové zdravotnické zařízení. Poskytuje paliativní lé-
kařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti 
vedoucí k vyléčení. Stěžejní je léčba bolesti a dalších symptomů, psycholo-
gických, 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

Návštěvy jsou možné 24 hodin denně 365 dní v roce. Kapacita hospice 
je 30 lůžek. 22 pokojů jednolůžkových, 4 dvoulůžkové. Na každém pokoji je 
přistýlka pro blízkou osobu pacienta.

Naším cílem je vysoká kvalita života pacientů až do jejich přirozeného 
konce. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální 
a spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán. 
Kromě lůžkové hospicové péče dále poskytujeme:

• domácí hospicovou péči (specializovaná paliativní péče v domácnosti 
pacienta),

• odlehčovací služby v režimu Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních 
službách, tj. lůžková péče (respitní pobyty) poskytovaná osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě 
nezbytný odpočinek,

• terénní odlehčovací služby (pečovatelská služba),
• odborné sociální poradenství, včetně půjčovny pomůcek,
• vzdělávání - kurzy akreditované ministerstvem práce a sociálních věcí.

Na terase
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O zřizovateli

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

založené v roce 2000, tehdy pod názvem
Sdružení svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

V období mezi valnými hromadami je nejvyšším orgánem sdružení výbor.
V roce 2010 se k jednání formálně sešel celkem desetkrát k projednání 

nejdůležitějších věcí v chodu hospice. Neformálně ještě vícekrát.

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

 revizní komise:
 předseda: Mgr. Josef Ludačka
 členové: Ing. Jana Holá
  SM. Sebastiana Veselská, SCB
  Tomáš Turek
   Josef Hora

Na terase
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Očima ředitele...

Vážení a milí, známí i neznámí, přátelé 
a příznivci,

v ruce držíte výroční zprávu za rok 
2010. Je naším ohlédnutím za tím, co se 
nám podařilo, ale i za tím, co nás tíží. Tento 
rok lze označit za úspěšný. Ostatně jako 
každý, který nestátní neziskové zařízení 
v rozbouřeném moři českého zdravotnictví 
bez úhony překoná. Obzvláště pak v roce, 
který provázela ekonomická krize.

Mám-li kvantifikovat, pak jsme ošetřo-
vali na těle i na duši 211 pacientů, velkou 
většinu z nich jsme doprovodili na Druhý 
břeh. To je nejvíce ze všech předešlých 
let. Podrobnější údaje naleznete na dalších 
stránkách v grafech a tabulkách. Jakkoli by 

se dalo rozepisovat o ekonomických ukazatelích a lkát nad obtížemi, podstat-
né je, že jsme rok nakonec zvládli. Především s pomocí dárců soukromých 
i firemních, nadací, zkrátka všech těch, kteří svým dobrým srdcem povznesli 
hodnoty, jež tento svět nechce vidět. O to je jejich pomoc cennější a náš vděk 
větší.

Z významných počinů je váhy největší zřejmě zahájení domácí hospico-
vé péče. Od 1. listopadu poskytujeme zdravotnickou péči a lidskou podporu 
nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění a jejich 
rodinám v domácím prostředí. Nemocný člen rodiny může prožít konec živo-
ta doma a mezi blízkými bez nutnosti hospitalizace v anonymním prostředí 
ústavní péče. Péči poskytujeme jak ve formě odborné zdravotní sesterské 
péče, tak domácí pečovatelské služby. Včetně dojíždění automobily do vzdá-
lenějších oblastí a půjčování pomůcek a zdravotnických přístrojů. Je jen ško-
da, že tento moderní, levný a psychosociálně nejšetrnější typ péče některé 
zdravotní pojišťovny zatím odmítají hradit. Věřme, že prozří...

Dalším zlepšením komfortu pro svěřené pacienty jsou úpravy v hospi-
covém parku. Zbudovali jsme altán pro horké letní dny a blízko něj voliéru 
s cizokrajným ptactvem. Ta se stala atrakcí a středem zájmu nejen pro naše 
těžce nemocné, ale i pro rodiny s dětmi či výlety mateřských školek. Naši 
nemocní se tak zcela přirozeně setkávají s „běžnou“ populací a ona s nimi. 
Padají bariéry a výchova k úctě, solidaritě a soucitu se slabým, nemocným se 
stává čímsi přirozeným. Tím více, když tato setkávání probíhají i při četných 
kulturních akcích (divadlo, koncerty). Ve fotografické příloze si můžete udělat 
bližší představu. 

Začátkem roku se změnilo obsazení funkce primáře. Stal se jím MUDr. 
Petr Koptík, zakládající člen sdružení. Přejme mu do jeho zodpovědné role 
hodně sil, jasnou mysl, pevné zdraví, rozvážnou moudrost a vlídné srdce. Do-
savadnímu panu primáři MUDr. Pavlu Sádlovi z Písku patří velký dík, že nám 
věnoval pět let svého života a nesl s námi tíhu začátků provozu hospice.

V loňské výroční zprávě jsem se dělil o radost, že nám byla přiznána 
dotace z Evropských strukturálních fondů na výstavbu Domova Matky Vojtě-
chy - zařízení pro osoby s různými druhy demencí, zejména Alzheimerovou 
chorobou. Netrvala dlouho. Ledva jsme v lednu začali stavět, představitelé 
Regionálního operačního programu „odvolali co nařídili, a nařídili co odvolali“, 
totiž odstoupili od podpisu smlouvy. Podobně jako dalším 140 „úspěšným“ 
žadatelům bylo i nám sděleno, že pro podezření z machinací na Úřadě re-
gionální rady v Českých Budějovicích byla celá výzva zrušena a bude pře-
hodnocena. Stavbu jsme obratem zastavili. Patálie se vlekla téměř celý rok. 
Po přehodnocení na podzim 2010 nám opět byla dotace přiznána, ovšem 
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ponížena z 35 na necelých 27 mil. korun, zatímco reálná cena díla je v součas-
nosti asi 47 milionů. Ne vlastní vinou tak musíme nyní získat dalších 20 mil. Kč... 
Ale věřím, že situace dobře dopadne. Především proto, že co nic nestojí, za nic 
nestojí. Probolená a protrpěná díla bývají nejpevnějšími. Půjde-li vše dobře, tak 
v létě r. 2011 se stavba opět rozběhne a ve druhé polovině roku 2012 by nový 
a potřebný domov mohl zahájit činnost. 

Robert Huneš

Fotografie blízkých udělá radost vždy.

Cenu Nadace Občanského fóra předává řediteli hospice Dagmar Havlová, CSc.
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Patrně není náhodou, že příspěvek do 
výroční zprávy opět píši v postní době. Je 
tedy mnohem snazší se zahledět na celou 
problematiku uplynulého roku s velkou dáv-
kou pokory. Ať již budu klást jakýkoli důraz 
na odbornost pečujícího personálu v hospi-
ci, stále si více a více uvědomuji, že hlavní 
vlastností nejen lékaře a nejen v hospici 
je pokora. Tím spíše, když má lékař před 
sebou pacienta umírajícího. Pokora nejen 
k pacientovi, jeho nemoci, k sobě samému, 
ke svým znalostem, ale zejména k životu 
jako takovému. 

Ještě než se pacient s terminálním 
onemocněním dostane do hospice, má jej 
v péči lékař, který se snažil onu život krátící 

nemoc léčit. Záhy se může tato nemoc stát nevyléčitelnou a pacientův stav 
se neodvratně blíží ke smrti. Snad je to právě pokora, která nám jako lékařům 
chybí v tomto okamžiku. Jinak bychom si dokázali na pacienta udělat čas, vše 
s ním podrobně probrat a dovolit mu prožít poslední týdny či měsíce života 
bez terapie, kterou se snažíme alibisticky zahnat náš „hlad po uzdravení“ 
nebo to snad svádíme na „dodržování guidelines“. Kde je ochota lékaře vzít 
na sebe osobní odpovědnost za rozhodnutí u konkrétního pacienta. Často 
se nám nepodaří nemocného „zařadit do škatulky“, každý jsme trochu jiný 
a každá nemoc mívá lehce odlišný průběh u různého pacienta.  Začneme-li 
„škatulkovat“ přibližujeme se k možnosti diagnostikovat nemoc a poté ji léčit 
jako u porouchaného stroje, bez lidských emocí, bez duše. Ale právě „lidství“ 
je to co vidím jako důležitý faktor v paliativní medicíně. Bez tohoto rozměru 
nelze v hospici pracovat. Jsem šťastný, že tento projev lidství u nás v hospici 
vnímám „na každém rohu“˝. Díky Bohu za to.

Možná by se i zdálo, že po tolika letech se u nás neudálo nic nového, 
opak je pravdou. Mimo jiné jsme doprovodili v hospici za poslední rok nejvíce 
pacientů v jejich mnohdy těžkých okamžicích, podařilo se hospicovou péči 
rozšířit i do tzv. domácí péče, podařilo se nám získat kmenového lékaře na 
celý úvazek a mohl bych nalézt další příjemné zprávy.

Chce se mi končit s nadějí postní doby. A sice, že po této době přijdou 
Velikonoce, znamení vzkříšení a nového života.

Petr Koptík

Očima primáře

Černobílé příběhy
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Očima vrchní sestry

V pátém roce provozu byly do hospice při-
jaty dvě všeobecné sestry a dvě ošetřovatelky. 
Deset dalších zaměstnanců bylo proškoleno 
v základním modulu kurzu bazální stimula-
ce, který poprvé mohl proběhnout v našem 
vzdělávacím centru. Zkušenosti z tohoto 
kurzu nám pomáhají poskytovat kvalitnější 
péči našim nemocným. Práci nám usnadňuje 
i zpříjemňuje rovněž dobrá vybavenost po-
můckami. Díky zakoupení nového vakového 
zvedacího zařízení může ošetřující personál 
denně dopřát koupel i plně imobilním nemoc-
ným. Nadační fond Umění doprovázet věnoval 
hospici prostředky na nákup infuzní pumpy, 
která umožňuje kontinuální venozní aplikaci 
léků tišících bolest. Z nadačních prostředků 

jsme mohli pořídit rovněž analgetické léky ve formě náplastí a tablet. Doplnění 
počtu invalidních vozíků umožňuje více pacientům trávit volný čas mimo pokoj, 
například v parku či zimní zahradě. V letním období někteří z nich prožívali té-
měř celé dny venku na terase. Jednou týdně pro nemocné připravujeme nabídku 
rukodělných činností,  tzv. „dílničku“. Možnost vlastnoručního vyrobení drobných 
dárků pro nejbližší je velmi vítána.  

Provedením stavebních úprav v kanceláři sociální pracovnice a vrchní sestry 
jsme získali nové krásné a prostorné zázemí pro komunikaci s rodinami. Nesmír-
ně si vážíme toho, že můžeme pracovat v atmosféře vzájemné úcty a s vědo-
mím, že naše služba je oceněna. Důkazem jsou nejen zaměstnanecké benefity 
ve formě odpočinkových pobytů v Krkonoších, poukazy na dovolenou, úhrada 
vzdělávacích kurzů, podpora studujících zaměstnanců, ale i každodenní pří-
jemná pracovní atmosféra. Občas od sester z jiných zařízení slýchám: „Já bych 
v hospici dělat nemohla!“. V tu chvíli se mi vybaví slova našich sester: „Já už 
bych jinde pracovat nechtěla!“. Mnozí z nás zakoušejí sami těžké životní zkouš-
ky, a přesto dokáží v práci rozdávat úsměv, pokoj a naději. Takoví lidé mají můj 
obdiv a neumím si bez nich hospic představit.

Eva Ludačková

Černobílé příběhy
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Očima sociální pracovnice

V době, kdy se připravuje tato výroční 
zpráva, prožívají křesťané na celém světě 
postní období - přípravu na Velikonoce. 
Toto období je příležitostí k dobrovolnému 
a nezištnému zřeknutí se něčeho ve pro-
spěch druhého. Naši pacienti také každý 
den prožívají „svou přípravu na Velikono-
ce“. Oni však neměli volbu výběru. Život za 
ně vybral sám. Byla jim upřena možnost být 
zdravý.

Když člověk onemocní, celý svět se pro 
něj stává náhle jiný. Všechno, co dosud 
fungovalo v určité rovnováze se ztrácí. 
Součástí života se stává bezmoc, ohrože-
nost, úzkost, strach z vývoje nemoci, léčby. 
Snadno lze podlehnout představě, že toto 

břímě nelze unést a že život přestává mít smysl.
Naštěstí v našem hospici pracují zaměstnanci, kteří jsou pro práci nadšeni 

a jako dobře fungující tým se snažíme jednotlivé potřeby našich nemocných 
rozpoznat a s co největší kompetentností je uspokojovat. Každý zaměstnanec 
zde má nezastupitelnou roli. Hospic potřebuje lékaře, duchovního, sociálního 
pracovníka i dobrovolníky. V kontaktu s nemocným jsou však nejvíce ošetřo-
vatelé a zdravotní sestry, ti od pacientů nejvíce zjistí jejich potřeby a přání. 

Z řady rozhovorů s rodinou i pacientem vím, jak je pro ně důležité, aby ko-
lem nich vládla přátelská, láskyplná a tolerantní atmosféra, aby rodina věděla, 
co se s jejich blízkým děje, jak je důležité nepovažovat žádnou jejich otázku 
za zbytečnou nebo malichernou. To, že jí položili je známkou toho, že je něco 
trápí, tápou, také nám tím dávají najevo svoji důvěru. V hospici najednou vidí-
me, jak se hodnoty věcí v životě nemocných posouvají. Na významu nabývají 
slova „blízký člověk“, „důvěra“, „porozumění“.

Iva Turková

„Kniha živých“ – Vzpomínkové setkání pořádáme několikrát ročně
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Slovo pastoračního asistenta

„Kdo činí milosrdenství, čiň je radostně!“

Po nástupu do hospice jako pastorační 
asistent jsem brzy pochopila, jak hodnotné 
služby se zde nabízejí. Nejen že je bezvadně 
postaráno o každého člověka zdravotním per-
sonálem, ale tento personál je opravdu vstříc-
ný, pokojný, radostný a obětavý. Lidem, kteří 
k nám do hospice přijdou, se udělá všechno, 
co je v lidských silách, aby byli spokojeni. Jako 
pastorační asistentka vnímám křesťanské 
prostředí hospice jako velký vklad a plus pro 
každého příchozího. Nazývám to jako „milost 
pro každého“, kdo k nám přijde! Neboť nelze 
oddělit fyzické potřeby člověka od potřeb ne-
smrtelné duše. Je tedy záhodno věnovat se 

i této stránce a potřebě člověka. 
Bereme ohled na každého klienta a respektujeme jeho duchovní potřeby 

a příslušnost k církvi. Ze zkušenosti vím, a stále se mi to potvrzuje, že lidé, kteří 
mají v pořádku své nitro a odevzdaně přijmou svůj osud z Božích rukou, snadněji 
nesou svou bolest a utrpení. Fyzická bolest je zde  zredukována na minimum, 
což je dobře. Ale důležitá je také péče o srdce a duši každého. Často do našeho 
duchovního doprovázení jsou pojati také příbuzní, kteří rovněž potřebují naši 
duchovní podporu, kterou se s pomocí Boží snažíme nabídnout. Chtěla bych po-
vzbudit všechny nemocné a jejich rodiny, aby se nebáli svěřit našemu hospici své 
blízké, protože je zde postaráno o „celého člověka“ s jeho potřebami. Vážíme si 
toho, když mohou důstojně prožít poslední úsek svého života.

SM. Ester Jiříková, SCB

Na každoroční vystoupení divadla Víti Marčíka se těší nemocní i zdraví, malí i velcí
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Očima vedoucí Vzdělávacího centra
a odborného sociálního poradce

Odborné sociální poradenství (iden-
tifikátor služby 6094085) - poradna již 
druhým rokem nabízí pomoc lidem, kteří se 
ocitli v těžké životní situaci:
• kdy jsou oni sami nemocní a jejich nemoc 

již nereaguje na kurativní léčbu,
• kdy se rodiny snaží pečovat o svého blíz-

kého doma, ale potřebují oporu i konkrét-
ní pomoc, např. zapůjčení polohovacího 
lůžka, koncentrátoru kyslíku, aby se ne-
mocnému lépe dýchalo...,

• kdy život člověka končí a jeho blízcí jej 
ztrácejí,

• kdy život člověka byl dovršen a jeho blízcí 
tu zůstali, prožívají osamělost, neví jak 
nebo proč žít dál... 

Našimi službami pomáháme těžce nemocným, aby mohli prožívat co 
nejvíce času v kruhu svých nejbližších a rodinám, které se rozhodly pečovat 
o svého blízkého doma, tedy v jeho nejpřirozenějším prostředí, ale obávají 
se, zda jim jejich síly budou stačit, zda vůbec péči zvládnou, aby věděly kde 
a o co mohou v té které konkrétní situaci žádat, na koho se obrátit, kde hledat 
účinnou pomoc. Počet klientů (intervencí) v poradně za uplynulý rok byl 1310, 
z toho velkou většinu tvořily ženy - 1052.

Součástí odborného poradenství je půjčování kompenzačních a dalších 
pomůcek. V roce 2010 našich služeb využilo 49 rodin. Jednotlivé pomůcky 
v těchto rodinách sloužily celkem 2264 dní.

zapůjčená pomůcka

počet rodin,
které si pomůcku 
pro nemocného 

zapůjčilo

počet dní,
kdy byly pomůcky 

zapůjčeny

koncentrátor kyslíku 4 60
invalidní mechanický vozík 10 355
aktivní antidekubitní matrace 3 178
toaletní vozík 2 159
toaletní židle 4 136
lůžko polohovací elektrické 6 407
lůžko polohovací mechanické 4 318
chodítko pojízdné vysoké 2 32
chodítko pojízdné nízké 1 57
chodítko nízké 7 371
servírovací stolek 1 19
nástavec na toaletu 2 76
speciální podložky pro polohování 1 90
stolní odsávačka 1 4
křeslo polohovací 1 2
celkem 49 2264

Vzdělávací centrum při Hospici sv. Jana N. Neumanna si klade za cíl 
šířit ideál hospicové myšlenky ve společnosti. Od roku 2000, kdy poprvé bylo 
nahlas vyslovené přání, aby v Prachaticích vyrostl hospic, který bude sloužit 
těžce nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem a jejich nejbližším, se snaží-

10

Výroční zpráva 2010

11

Výroční zpráva 2010

me vzděláváním odborné zdravotnické, sociální, ale i laické veřejnosti o změnu 
postojů a přístupu k těmto lidem. Ne jinak tomu bylo i v roce 2010, kdy za nejvý-
znamnější událost považuji skutečnost, že Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR udělilo Hospici sv. Jana N. Neumanna akreditaci vzdělávací instituce a pově-
řilo nás tak k uskutečňování akreditovaných vzdělávacích programů s celostátní 
platností pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních 
službách a ty, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí.

Významnou součástí našeho působení i nadále zůstává práce se stážisty 
a studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol se zdravotně - soci-
álním zaměřením. V roce 2010 absolvovalo v Hospici sv. Jana N. Neumanna 
odbornou školní praxi nebo stáž celkem 86 studentů a stážistů. Konkrétně 
jsme v tomto roce spolupracovali s těmito vzdělávacími institucemi: Jihočes-
kou univerzitou - Zdravotně sociální fakultou a Teologickou fakultou v Českých 
Budějovicích, Univerzitou Jana Amose Komenského v Praze, Vysokou školou 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, Katolíckou univerzitou 
- Fakultou zdravotníctva v Ružomberoku, SZŠ a VOŠ zdravotnickou v Českých 
Budějovicích, VOŠ zdravotnickou Bílá Vločka v Českých Budějovicích, SZŠ 
a VOŠ zdravotnickou v Příbrami, VOŠS a SPgŠ v Prachaticích, Střední školou 
a Jazykovou školou s právem státní zkoušky ve Volyni, Střední školou - Waldorf-
ské lyceum v Praze.

Důležitou formou prezentace smyslu a důležitosti poskytování specializované 
hospicové paliativní péče je možnost exkurze v Hospici sv. Jana N. Neumanna. 
V roce 2010 tuto nabídku využilo 46 skupin o celkovém počtu 772 osob. Exkurzi 
nabízíme jak odborné zdravotnické či sociální veřejnosti, tak všem, kteří se o ten-
to typ péče zajímají.

Přehled nejdůležitějších aktivit v roce 2010:
• Odborná konference pro lékaře a odbornou zdravotnickou veřejnost: V. Den 

hospicové paliativní péče „Medicína stárnutí a důstojnost života“, které se 
zúčastnilo celkem 207 osob. (Přednášející: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., 
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., PhDr. Robert Huneš, prim. MUDr. Čeněk 
Adamec, prim. MUDr. Dana Růžičková a MUDr. Petr Koptík.)

• Jedenáct specializovaných kurzů pro odbornou nelékařskou zdravotně 
- sociální veřejnost (Mapování a zvládání náročných situací, Úvod do 
arteterapie, První pomoc v praxi, Specializovaná paliativní péče „Hospic 
- místo radosti“, Pohled na nemoc, bolest a smrt z hlediska doprovázení 
nemocného a jeho nejbližších, dva Základní kurzy Bazální stimulace®, Hluboký 
stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice, Bolest, 
Etika a etické kodexy, Psychologie stárnutí) jichž se zúčastnilo celkem 188 
osob. 

• Čtyři šestnáctihodinové kurzy Péče o nemocného v kruhu rodinném, jejichž 
cílem je podpořit domácí péči a být oporou těm obětavým příbuzným 
a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého doma, v jeho 
nejpřirozenějším prostředí. Tyto kurzy absolvovalo celkem 40 rodinných 
příslušníků a těch, kteří s péčí o těžce nemocné jejich blízkým pomáhají. 
Tomuto kurzu byla udělena akreditace MPSV ČR.

• Dva jednodenní kurzy pro studenty - Vzdělávání v hospicové péči. Tyto kurzy 
absolvovalo 26 studentů.

• Deset přednášek věnovaných hospicové paliativní péči (jejichž součástí byla 
vždy také následná exkurze v hospici) pro celkem 285 studentů středních, 
vyšších odborných a vysokých škol se zdravotně - sociálním zaměřením.

Lucie Protivínská
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Občas se přistihnu, že vidím svět pří-
liš černě. A také, že často přemýšlím ve 
zkratkách a částečně v číslech. Zjednodu-
šuji a k pozicím si přiřazuji křestní jména. 
V hlavě se mi potom honí pojmy, kterým 
rozumí buď jen zasvěcený, nebo jenom 
já. OPLZZ, OPVK, BG, ROP, desítka, 
Víťa, Linda, Terezka, Katka, Vojtěcha, 34 
a 26, 50. Všechny uvedené zkratky, čísla 
a jména jsou spojená s rokem 2010. Ptáte 
se jak? Vybaví se mi v souvislosti s granty, 
projekty či beneficemi, které jsme v tomto 
roce u nás v hospici realizovali. A také 
s dárci, často mně zcela neznámými lidmi.

V roce 2010 jsme započali výstavbu Do-
mova Matky Vojtěchy, zařízení pro osoby 

s Alzheimerovou demencí. Přislíbená dotace z ROP Jihozápad cca 35 mil. Kč 
se, díky údajné nezbytnosti přehodnocení projektů, během několika měsíců 
snížila na necelých 27 mil. Kč. Bez většího vysvětlení jsme, podobně jako 
řada jiných neziskových organizací, přišli o finance nezbytné k realizaci na-
šeho projektu, iluze a také čas. Čas, který tak rychle utíká rodinám, které se 
o pacienty s tímto onemocněním starají a které marně hledají pomoc v zaří-
zeních tohoto typu... Zkratka ROP v roce 2010 neznačila, z mého projektové-
ho pohledu, nic moc pozitivního.

Přes nepříliš milou zkušenost uvedenou výše a navzdory varování zkuše-
nějších jsme se však rozhodli na granty a projekty z evropských fondů neza-
nevřít. V minulém roce jsme ukončili projekt podpořený z tzv. Norských fondů, 
započali s realizací projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost a podali úspěšnou žádost do Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost. Ne právě libozvučné názvy fondů za sebou 
skrývají pro hospic tolik důležitou propagaci, vzdělávání odborné veřejnosti, 
studentů či domácích pečujících. To, že někdo hospic objevil díky vydanému 
DVD, letáčkům či pořádané přednášce a exkurzi je pro nás důvodem, proč 
jsme opětovně ochotni potýkat se s administrativní náročností žádostí a rea-
lizací těchto projektů.

Projekty nám v loňském roce pomohly i v činnosti, která s péčí o umírající 
pacienty zdánlivě nesouvisí. Podařilo se nám uskutečnit řadu benefičních 
akcí, při kterých se hospicový park zaplnil obecenstvem všech generací. 
Mohli jsme tak přivítat nejen drobné dárce, kteří pravidelně přispívají třeba 
padesátikorunou, ale také ty osvícené starosty, kteří pochopili, jaký význam 
má hospic pro jejich obyvatele. Díky beneficím jsme hospic otevřeli i těm, kteří 
by k nám běžně nedorazili. Běžecká akce Prachatická hospicová desítka je 
toho důkazem.

Nebýt pomoci drobných dárců, nadací a firem nemohli bychom v roce 2010 
spustit projekt domácí hospicové péče. Nefungovalo by vzdělávací centrum 
a zcela jistě by naši lékaři, sestřičky a pečovatelky nemohli sloužit nevyléčitel-
ně nemocným v samotném hospici. Bez léků, přístrojů a potřebného vybavení 
rozhodně ne v kvalitě, kterou nabízíme nyní. Za každým příspěvkem, který 
dostaneme, se skrývá konkrétní člověk. Stejně jako za každou vyúčtovanou 
dotací a schválenou monitorovací zprávou. Jsme rádi, že právě tito konkrétní 
lidé mi umožňují svojí normálností, lidskostí a ochotou hospici pomoci nahlí-
žet na svět alespoň trochu pozitivněji a přidávat do mého vidění i další barvy 
než barvu černou. Díky za ty (Vaše) dary!

Patrik Coufal

Očima ekonoma
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Očima koordinátora dobrovolníků

Dobrovolníci v loňském roce opět svými 
pravidelnými návštěvami zpříjemňovali volný 
čas klientům hospice. Mezi stálice patří stu-
dentky I. a III. ročníku Střední pedagogické 
školy v Prachaticích pod vedením paní vycho-
vatelky Heleny Hanušové. Ti mají připravené 
hudební a pěvecké vystoupení a zásobu růz-
ných vystřihovánek, slepovaček a skládaček 
apod. na procvičení jemné motoriky rukou.

Na individuální návštěvu klientů přicházejí 
3 studentky II. ročníku Střední pedagogické 
školy. Tyto dívky si s klienty povídají, předčí-
tají, a když počasí dovolí, vyvezou je na pro-
cházku do parku. V očích klientů je vidět odraz 
radosti, spokojenosti a především vděčnosti 
za zájem o ně samotné. Studentky přicházejí 

každý týden ve středu a ve čtvrtek odpoledne. Již několik let...
A jak je to s odměňováním dobrovolníků? Máme pro ně v předvánočním 

čase připravené posezení s malým pohoštěním. Při vzájemném sdílení o poci-
tech s jakými za klienty přicházejí, dostanou drobné dárky a veliké poděkování. 
Samozřejmostí je kytička k narozeninám a tričko nebo hrneček s logem hospice 
v závěru jejich studia respektive dobrovolnictví.

Martina Boháčová

U muziky s dobrovolníky bývá dobře
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Očima vedoucí domácí péče

Když jsem v říjnu loňského roku přijíma-
la nabídku stát u zrodu domácí hospicové 
péče v Prachaticích, měla jsem za sebou 
bezmála 4 roky praxe v lůžkovém hospici 
a před sebou možnost si to své „sestřičko-
vání“ zpestřit cestováním po krásné pošu-
mavské krajině, rozhodování nebylo těžké.

Dalším, i když tušeným zpestřením bylo, 
že úřední šiml zvýšil své nároky a udělal ze 
mě sestru spisovatelku. Ve snaze dokázat, 
že svou péčí nepoškozuji ani pacienta, 
ani zdravotní pojišťovnu, musím popsat 
množství dokumentací, tabulek, knih jízd, 
poukazů, výkazů…

Ale největší změnou, kterou jsem si na 
počátku ani nedokázala představit, byla 

jakási výměna rolí. Dosud nemocný přicházel do „našeho“ zařízení, přizpů-
soboval se „našemu“ prostředí a péči o něj zajišťoval „náš“ ošetřovatelský 
personál. Rodina a přátelé, často již uvyklí nemocničnímu režimu, většinou 
sami přijali roli tichých společníků, návštěvníků.

Nyní já přicházím podpořit pečující rodinu, která cítí potřebu, nebo plní přá-
ní nemocného,strávit důstojně a bezbolestně poslední společné dny DOMA. 
Tento společný cíl z nás na čas tvoří tým, trávíme spolu vzácné životní chvíle, 
voláme si i v noci, vše je mnohem osobnější. V blízkosti ztráty milované osoby 
většinou všichni zapomínají na sváry z minulosti, odkládají role oblíbených 
a zavržených, obdarovaných a ošizených a přicházejí s otázkou: „Jak mohu 
pomoci?“, „Co mohu dělat lépe?“. Často fyzicky i emočně vyčerpáni, bez zna-
losti správných postupů ošetřovatelské péče, podávají svému blízkému ten 
největší důkaz lásky a nejčistšího lidství.

Jsou to chvíle, které žádná vyhláška časově neomezí, bodově neohodnotí, 
jejich cena je pro každého jiná, pro mně je to zkušenost penězi neměřitelná.

Petra Bízková

Sestřičky domácí hospicové péče
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Očima pozůstalých

Letos na jaře mi zemřel tchán v prachatickém hospici, prožil tam poslední 
týden či deset dnů svého života. Péče, kterou tam jemu i tchyni (a ostatně 
i nám při každodenních návštěvách) poskytli, byla úžasná - empatická, vstříc-
ná i profesionální. Vůbec jsem před tím nevěřil, že něco takového u nás vů-
bec existuje.

(Z dopisu zetě pacienta)

Po padesátiletém soužití s manželem jsem s ním u Vás prožívala poslední 
dny jeho života. Mám pro všechny členy vašeho kolektivu jen obdiv a upřím-
né díky. K vzorné péči a starostlivosti přidávali všichni úsměv, vlídné slovo, 
pohlazení, stisk ruky, některé sestřičky přidaly dokonce i písničku. Jsem pře-
svědčena, že moje přítomnost v hospici spolu s profesionálním a laskavým 
přístupem personálu manželovi plně nahradily domácí prostředí...

(z dopisu manželky pacienta) 

Při příjezdu jsem již za zdmi věděla, že to bylo to nejsprávnější rozhodnutí 
- jakoby najednou vyšlo slunce, jakoby se zastavil čas. Rajská zahrada s pa-
poušky, zelená tráva, slunce na obloze i v lidech, krásná čistá voňavá budova, 
teplo, ticho, milí lidé, kteří se tvářili, jakoby nás odjakživa znali. Jako bychom 
přijeli na rodinnou návštěvu… Moji milí v hospici, vždy na vás budu s úctou 
a hlubokou poklonou vzpomínat a přát si, aby Ti, jimž byl určen stejný osud 
jaký měla moje maminka, mohli poslední dny trávit s Vámi a svými nejbližšími 
u Vás.

(z dopisu dcery pacientky)

Jste skuteční andělé a lidé, kteří dávají životu a smrti úplně nový rozměr.
(z dopisu dcery pacientky)

Věděla jsem, že můj syn umírá... Chtěla jsem si jej ponechat doma až do 
konce, ale poslední týdny jeho života už jsem nedokázala mu dát tu správnou 
péči a postarat se o něho, aby tolik netrpěl. Proto jsme se rozhodli, že požá-
dáme o přijetí u Vás v hospici... pobyt mého syna ve vašem zařízení předčil 
všechna očekávání. Nejen, že se u Vás dočkal tolik potřebné utišující léčby, 
aby tak strašně netrpěl, ale i velmi milého a ohleduplného jednání od sestři-
ček, lékařů i ošetřovatelů, vzorné péče a laskavosti... Je to až neuvěřitelné, 
jak jste nám - mému synovi a mé rodině - pomohli překonat nejhorší chvíle 
našeho života a dodávali nám odvahu a sílu. Nikdy Vám za to nepřestaneme 
být vděčni.

(z dopisu maminky pacienta)

Chtěl bych Vám a celému personálu a především oddělení, kde strávila 
moje matka paní JK poslední měsíce života, poděkovat za dokonalou péči, 
profesionalitu a laskavost, kterou jste ji věnovali. Velmi si vážím toho, jak 
všichni zaměstnanci na oddělení přistupovali s pochopením i k různým vý-
střelkům stáří. Při našich návštěvách jsme se nikdy nesetkali s ničím, co by 
bylo možné práci zdravotnického i pomocného personálu vytknout. Přesto, že 
každý starý člověk by chtěl dožít svůj život doma, mezi svými, jsou situace, 
kdy to není možné, a to byl náš případ.  Pak Vaše zařízení  je alternativou, za 
kterou je potřeba poděkovat, a jsme za ni vděčni. Dokonalá hygiena pacientů, 
dokonalá čistota celého prostředí je nesrovnatelně lepší, než ve zdravotnic-
kých zařízeních typu LDN. Sebelepší zařízení, ale bez oddaného a citlivého 
personálu, který svoji práci bere jako poslání, nemůže mít dobré výsledky. 
Proto ještě jednou všem velké děkuji. 

(z dopisu syna pacientky)



16

Výroční zpráva 2010

17

Výroční zpráva 2010

Akce o hospici, v hospici, s hospicem

• 20.02. Vzpomínkové setkání.
• 18.03. Žehnání základního kamene Domova matky Vojtěchy - mše sv. 

v hospicové kapli (mons. Pavel Posád).
• 15.04. Liberec - odborná konference na téma Paliativní hospicová péče 

v sociálních službách - (PhDr. Huneš).
• 20.04. Přednáška DD, CSP J.Hradec (PhDr. Huneš).
• 24.04. Prachatice - odborná konference V. Den hospicové paliativní péče 

(Medicína stárnutí a důstojnost člověka) - přednáška „Postavení 
hospiců ve zdravotním a sociálním systému ČR“ (PhDr. Huneš, 
MUDr. Koptík).

• 15.05. Prachatice - Hospicová desítka - benefiční vytrvalecký běh pro 
hospic.

• 24.05. Český Krumlov - přednáška pro zdravotníky nemocnice „Je  
eutanázie selháním nebo řešením problémů ve zdrav otnictví?“ 
(PhDr. Huneš + Bc. Ludačková).

• 27.05. Brno, Masarykův onkologický ústav, odborná konference 
Medicínské, právní a etické aspekty péče o pacienta v závěru 
života - přednáška „Sdělování pravdy nevyléčitelně nemocnému“ 
(PhDr. Huneš).

• 29.05. České Budějovice, Společnost praktických lékařů - postgraduální 
kurs pro lékaře – přednáška „Hospic - místo radosti“ 
(MUDr. Koptík, PhDr. Huneš).

• 05.06. Beroun - Loděnice, mezinárodní konference Práce pomáhajících 
profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče, přednáška 
(PhDr. Huneš).

• 05.06. Vzpomínkové setkání.
• 19.07. Štěpán Rak - kytarový koncert v hospicovém parku pro pacienty 

a veřejnost.
• 21.07. Letní škola staré hudby - koncert v hospicovém parku pro pacienty 

a veřejnost.
• 16.08. Kroměříž - přednáška na celostátním setkání mládeže „Je 

eutanázie selháním či řešením problémů současné společnosti“ 
(PhDr. Huneš).

• 07.09. Teátr Víti Marčíka - benefiční divadelní vystoupení v parku hospice 
pro pacienty i veřejnost.

• 14.09. Prachatice (Národní dům) - benefiční koncert Karla Gotta pro 
hospic.

• 18.09. Babouci - benefiční koncert v parku hospice pro pacienty 
i veřejnost.

• 30.09. Tábor - přednáška pro lékaře okresu tábor (MUDr. Koptík, 
PhDr. Huneš).

• 08. - 10.10.
  Stožec - rekondiční pobyt zaměstnanců hospice na Šumavě
• 16.10. Praha - mezinárodní konference APHPP Hospic v nás - přednáška 

„Hospicová péče v ČR“ (PhDr. Huneš).
• 23.10. Benefiční koncert bří Ebenů k výročí 5 let hospice - Městské 

divadlo Prachatice.
• 30.10. 5 let výročí hospice - mše sv. v kapli (mons. Pavel Posád), Den 

otevřených dveří v hospici, výstava fotografií.
• celý říjen
  České Budějovice - Výstava fotografií z hospiců „Nevšední tvář 

radosti“ - KD METROPOL .
• 04.11. Jihlava - konference o hospicové péči na Krajském úřadě Kraje 

vysočina, přednáška „Hospice v ČR“ (PhDr. Huneš).
• 06.11. Vzpomínkové setkání.
• 25.11. České Budějovice - přednáška pro sestry a lékaře - „Hospic - 

místo radosti“, pro zdravotníky Nemocnice České Budějovice, a.s. 
(Bc. Ludačková, PhDr. Huneš).
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• 03.12. Praha - konference Diagnóza v ošetřovatelství - přednáška pro 
zdravotní sestry: „Sdělování pravdy nevyléčitelně nemocnému“  
(PhDr. Huneš).

• listopad a prosinec
  Strakonice - Výstava fotografií z hospice (Knihovna - 2. hradní 

nádvoří).
• 22.12. Vánoční koncert pro pacienty v hospicové kapli Jana Pavla II.
• 24.12. Vánoční„ Nošení Jezulátka“ v hospici.

Naši zaměstnanci na Šumavě

V létě přijela zahrát nejstarší
jihočeská dechovka - Babouci
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O nás obrazem

Blízkost druhého
je největším povzbuzením

A pak že v hospici je smutno

Na každoroční vystoupení divadla Víti Marčíka
se těší nemocní i zdraví, malí i velcí

A pak že v hospici je smutno A pak že v hospici je smutno
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Zákoutí v hospici Zákoutí v hospici

Zákoutí v hospici Zákoutí v hospici

Zákoutí v hospici
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Na benefičním koncertě pro hospic zazpíval Karel Gott, aby pak navštívil sestřičky ve službě

Předání šeku řediteli hospice na koncertě Karla Gotta

Benefičním koncertem pro hospic přispěli i bratři Ebenové a také oni navštívili náš hospic
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Přednáškový sál vzdělávacího centra je vybaven moderní audiovizuální technikou 
a kompletním zázemím pro pořádání přednášek, seminářů, workshopů, školení, 
pracovních setkání, konferencí či firemních akcí. Slouží nejen našim potřebám, 
ale propůjčujeme jej také jiným subjektům a organizacím pro uskutečňování jejich 
vlastních aktivit.

Procházka v parku

Pro zájemce se konají bohoslužby jednou týdně
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V parku vyrostl altán, který je ...

... místem odpočinku a poskytuje zázemí pro pořádání kulturních akcí pro pacienty

Domov Matky Vojtěchy - staveništi požehnal mons. Pavel Posád
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Milým hostem byl apoštolský nuncius (velvyslanec státu Vatikán v ČR) mons. Diego Causero

Zavítal k nám i premiér Petr Nečas - jeho první kroky vedly za pacienty

Arteterapie dělá radost i ležícím pacientům
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Z novinových výstřižků
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Hospodaření za rok 2010 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM 26 083
spotřeba materiálu a DHM 2 834
spotřeba energií 1 074
prodané zboží (recepce) 96
opravy a údržba 405
cestovné 39
reprezentace 37
služby 3 423
mzdové náklady 11 694
odvody z mezd 3 633
ostatní sociální náklady 1 487
poplatky, daně, příspěvky 238
odpisy 1 123

VÝNOSY CELKEM 26 083
platby zdravotních pojišťoven 10 095
platby pacientů vč. odlehčovacích služeb 2 755
platby doprovodů za ubytování 17
půjčovné za pomůcky 51
pronájmy 112
tržby - školení, semináře, nocležné 345
tržby za prodané zboží 126
tržby z prodeje majetku 52
úroky, zúčtování odpisů a ostatní výnosy 1 126
příspěvky na péči 3 405
dary fyzických a právnických osob* 753
nadační příspěvky 1 136
sbírky - použitá část na provoz* 8
členské příspěvky 5
dotace MPSV 4 095
dotace Jihočeského kraje 228
dotace úřadu práce 10
dotace Ministerstva zdravotnictví 175
dotace Ministerstva kultury 80
dotace měst a obcí 324
dotace OP LZZ 380
dotace DMV 805

ZTRÁTA CELKEM  0,187 tis. Kč
*sbírka a dary k použití pro r. 2011:  1 639 tis.

celkem ošetřovacích dnů za rok 9320
průměrná obložnost za rok v % 82,28 %
průměrná obložnost za rok přepočtená na lůžka 25,53 lůžka
celkové náklady na 1 obsazené lůžko a den 2 798,- Kč
náklady na jedno obsazené lůžko a den (bez vedl. činností) 2 610,- Kč

Hospodaření
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celkem pacientů 211
nejmladší pacient 32 let
nejstarší pacient 98 let
průměrný věk pacientů celkem 71,5 let
průměrný věk pacientů - mužů 69,4 let
průměrný věk pacientů - žen 73,4 let
průměrná délka pobytu 30,7 dne

Pacienti podle krajů Pacienti podle okresů
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Naši dárci

Dárci nad 10.000,-Kč

Gaier František
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Aptar (Seaquist Closures Loeffler) s.r.o., Ing. Babejová Milena, Beran Vít, Bělohubá Radomila, 
Mgr. Bocek Oldřich, město Borovany, město Český Krumlov, ČEPS a.s., DAMA spol. s r.o., 
Dolejšová Ludmila, Dolní Dvořiště, farní charita Prachatice, Fenclová Helena, Fiala Richard, 
Ing. Fiedler Jindřich, Ing. Flíček Milan, G-Project, s.r.o., MUDr. Habartová Marcela, Helvít s.r.o. , 
MUDr. Heřmanová Marie, Jirsa František, město Kaplice, PharmDr. Kejzlar Roman, Kočan Michal, 
Kongregace šedých sester, Konto Bariéry Nadace Charty77, Ing. Kovář Jaroslav, Kříž Miroslav, 
MUDr. Kyznarová Marie, Lampa Petr, Ing. Loukotka Jan, Malechová Anna, Ing. Málik Peter, Mánek 
Libor, Mikolášková Jana, Ministerstvo kultury ČR, Mirvald Petr, Polysoft s.r.o., Nadace Arbor Vitae, 
Nadace Člověk člověku, Nadace Dětský mozek, Nadace Divoké husy, Nadace OKD, Nadace VIZE 
97, Nadace Zdraví pro Moravu, Němečková Jaroslava, Nadační Fond Umění  doprovázet, Nadační 
Fond VESELÝ SENIOR, MUDr. Novotný Aleš,  Mgr. Odrobinová Veronika, MUDr. Pohořský Pavel, 
Praha - hlavní město, Princová Marie, MUDr. Pudík Petr, Rodina P. Marie - klášter N. Hrady, 
MVDr. Roučka František, ŘKF Ledenice, Sellner Martin, město Sezimovo Ústí, Sládek Jan, 
Suchanová Lenka, Šraier Vlastimil, Študlar Zdeněk, MUDr. Hoffmann Petr, Tejček Zdeněk, polit. 
strana TOP 09, JUDr. Trojan Karel, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Vincenské společenství, 
město Volary, Vošický Rudolf, MUDr. Votrubec Roman

PhDr. Polivka Jan
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Nefinanční dary
správa PC sítě Milan Kučera, regulace topení Ing. Jan Holeček, zahradnictví Milan Holý, revize 
plynu Josef Hora, správa internetových stránek Petr Totín, zdravotnický počítačový program 
Data-Plan Bohemia s.r.o., revize el. zařízení Ing. Mgr. František Šíma, Bauer Karel s.r.o., 
Budějovický měšťanský pivovar a.s., Rodinný pivovar Bernard a.s., Frnoch Miroslav PhDr., 
Hückelhain Hennelore, Chalupská Jiřina, Jaksch Robert, TCM Herbs, s.r.o., ZOO Ohrada 
Hluboká n. Vlt., HOPI S+S - tesařské práce, DTP studio BoD

Ing. Adeé Antonín, Arnoldová Cyrila, Baláková Hana, Baloun Jiří, Balounová Ludmila, 
Bartuška Jaroslav, Bavorov město, Benešová Marta, Bernklauová Jitka, Binder Miloslav, 
Bísková Anežka, Bláha Jiří, Bláha Zdeněk, Bláhová Růžena, Bláhová Zděňka, Block David, 
Boková Alice, Borská Dana, Bouška Jiří, Bouzová Ludmila, Ing. Brázdová Alena, Brejcha Jan, 
Bromová Libuše, Brožová Jaroslava, Burian Jaroslav, Caisová Ivana, Cifreundová Marie, Cimpa 
Luboš, Cipra Zdeněk, Čapek Miroslav, Černíková Romana, Čížek Marcel, Čunátová Romana, 
Darmovzalová Libuše, MUDr. Diepoldová Iva, Dobiáš Josef, Ing. Douda Arnošt, Doulová Marie, 
MUDr. Dragounová Marie, Ing. Dufková Renata, Dvořáková Lenka, Dvořáková Marie, Ehrlichová 
Magdalena, Eisengruber Jiří, Fical Zdeněk, Fikotová Daniela, Filipová Anna, Finanční ředitelství 
– odborová organizace  v ČB, Fišerová Markéta, Fraňková Irena, Furišová Zuzana, Hanzlová 
Jaroslava, Hasil Jaroslav, Havlíková Jitka, Hermann Josef, Heuschling Ludmila, Hoch Vlastimil, 
Holíková Jitka, Holub Václav, Hořejší Vlastimil, Houdková Ivana, Housková Marie, Hovorková 
Ludmila, obec Hracholusky, Hrubá Milada, Hruška Jiří, Hunalová Hana, Ing. Hylenová Eva,  
Chlad Jaroslav, Chlanda Miroslav, Ing. Ingeduld Ivan, Jáchim Petr, MUDr. Jakovlevová Emilie, 
Jakšová Stanislava, Janíček Karel, Janků Milada, Janoušek Martin, Jindrová Ludmila, město 
Jindřichův Hradec, Jirák Josef, Jirků Michal, Jirouch Stanislav, Ing. Jirsa Tomáš, Jílek Václav, 
Johannis van Capelleveen,  MUDr. Junková Jana, Kabelková Monika, Kabíček Jiří, Kadlčík 
Vojtěch, Ing. Kalbáč Josef, Kasík Miroslav, Ing. Keil Karel, Klabouch Josef, Knížová Růžena, 
Kohoutová Jaroslava, Kolářová Božena, Kontríková Věra, Ing. Kopp Antonín, Kopp Pavel, 
Kopřiva Jiří, MUDr. Koptík Petr, Ing. Korejsová Marie, MUDr. Kortus Jaroslav, MUDr. Kořánová 
Jana, Ing. Kostková Noreen, Kout Václav, Kovařík Josef, Kovařík Milan, Kovář Ladislav, 
Kozlová Karolína, Kozlová Vlasta, Mgr., Ing. Krajíc Milan, MUDr. Kravar Jiří, Krátká Zdeňka, 
Krejčí Miroslav, Ing. Křenková Ludvika, PaedDr. Křížová Zdeňka, Kuba Ladislav, P. Kubát 
Jan, Kubek Milan, Kudrle Miroslav, Kunclová Marie, Lainka Bernard, Ing. Lašáková Jaroslava, 
Leffler Bedřich, PharmDr. Lešetický Jiří, Lexová Růžena, Likarová Jana, Mgr. Loudínová Marie, 
Lukáš Jiří, Lukešová Anna, Mgr. Machula Tomáš, Malík Jan, Malík Vít, Malý Jaroslav, Marčík 
Víťa, MUDr. Mareš Jiří, Martanová Petra, Martanová Jaroslava, Mašková Ludmila, Matějů 
Anna, Matoušková Jaroslava, Matuška Bohumil, Med Michal, Meindl Willibald, Metlička Josef, 
obec Mičovice, MUDr. Mikas Karel, město Mirotice, Prof. Dr. Moldanová Dobrava, Molková 
Marie, Moltaš Josef, Mgr. Mosler Tomáš, Mráz Jaroslav, Mrázková Michaela, Mrázová Marie, 
Nademlejnská Dana, Náplava Bohumír, Neuman Vlastimil, Ing. Neumann Zdeněk, Nováček 
František, Novák Lukáš, Novotná Marie, Ing. Novotná Svatava, Novotný Václav, Nožičková 
Jana, Nucová Stanislava, Nusko Jaroslav, občané, chataři, chalupáři, Offeritzová Marta, 
Opekarová Tatiana, Glass crystal Tanja, Ortovi L+V, PAF SERVIS s.r.o., Pálenský Libor, 
Pánková Eva, Pavelec Petr, Pavelcová Štěpánka, MUDr. Pávek František, Pavlík Jiří, Pavlíková 
Anna, Peleška Dušan, Pelikán Jiří, Ing. Penz František, Pešková Vlasta, Petrášková Hana, 
Píchová Jana, Pilsová Marie, Placerová Růžena, Pojsl Jan, Polák Antonín, Ing. Polák Josef, 
Ing. Polanka Miloš, Polánková Anna, Polysoft s.r.o, Popelová Věra, Pouzarová Milada, Prajer 
Bořivoj, Prajerová Vlasta, Ing. Prekop Pavel, Prokop Ivo, Prskavcová Vladimíra, Předota Karel , 
Příbyl Jiří, Pulsatilla Pharmacy s.r.o., Půbalová Ludmila, Randáková Marcela, Ryšánek Zdeněk, 
Ing. Říhová Eva, MUDr. Říhová Jindra, ŘKF Čkyně, ŘKF Chlum u Třeboně, Ing. Sadovská 
Markéta, Salesiánské provincie Praha, Sekyra Michal, Sekyrová Alena, Semelbauerová 
Věra, Sika Václav, Ing. Skalický Jiří, Slavová Vlasta, Slepičková Zdeňka, Smažíková Olga, 
Smetanová Anna, SOS a SOU Prachatice, Soukup Zbyněk, Spolek přátel gymnázia Prachatice, 
obec Srubec, Ing. Stachová Božena, Suchá Martina, Ing. Sukdol Pavel, Ing. Sukdolová Marie, 
Sulzer Petr, Svobodová Helena, Šavel Jan, Šebestová Jarmila, Ing. Šerých Jakub, Šílený Milan, 
MUDr. Šimek Bohumír, Šímová Ludmila, Škopková Ludmila, Ing. Špeta Jaroslav, Šrámková 
Libuše, Šteflová Marie, Šusták Michal, Šůma Vladimír, TJ SPARTAK SOBĚSLAV - ženy, 
Tobiášová Jana, Tomanová Iva, Trajerová Hana, Ing. Trantina Karel, Mgr. Turek Jan, Turková 
Marie, Turnovec František, UNIBAL s.r.o., Ing. Valenta Stanislav, Vančata Jiří, Vaněčková 
Dagmar, Vavrušková Marta, město Velešín, obec Větřní, Vitour Josef, VK Valeš, stav. firma 
s.r.o., město Vlachovo Březí, Vlasáková Ivana, Vodička Václav, Vojtová Jana, manželé 
Voldřichovi, Volf Jiří, JUDr. Volfová Irena, MUDr. Vondráčková Jana, Vondrášková Jaroslava, 
Vondrášek Josef, Vorlíčková Libuše, Vorlová Jana, PhDr. Vránková Kamila, Ph.D, Vránková 
Marie, Vrážková Marie, Vyškovský Libor, ZŠ Cehnice, Zach František, Zaplatilek Jan, Zaoralová 
Hana, Zeman Jan, Ing. Zikmund Jiří, Ing. Zíma Ludvík, ZVAMA s.r.o., ZŠ Lhenice

Dárci do 10.000,-Kč
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Spolupráce

Členství hospice v jiných organizacích

Střední škola - Waldorfské lyceum
v Praze


	Hospic PT - obal 2011 web.pdf
	Hospic PT - stránky 2011 booklet.pdf


 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20101028185754
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Wide
     16
     Consec
     762
     416
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





