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technicko-hospodářští pracovníci
Ing. Patrik Coufal - ekonom, vedoucí projektů
Mgr. Lucie Vařílková - vedoucí Vzdělávacího centra, odb. soc. poradce
Iva Turková, DiS. - sociální pracovnice
Karel Pawlitschko - vedoucí provozu
Jana Vašurová - účetní
Jana Štěpánková - mzdová účetní
Martina Boháčová - recepční, koord. dobrovolníků
Bc. Markéta Nováková - recepční
Zdeňka Přibová - uklízečka
Martina Nováková - uklízečka
Miluše Šináklová - uklízečka
Tomáš Adée - údržbář, zahradník

externisté
 lékaři: MUDr. Naďa Čejková, MUDr. Eva Diepoldová,
  MUDr. Václav Zuckerstein, MUDr. Jiřina Zemanová,
  MUDr. Michal Prokeš
 duchovní: P. Josef Sláčík, P. Petr Antoš, P. Roman Dvořák,
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 zdravotní sestra: Petra Bušková, Dis.

Park je příjemné místo k odpočinku.
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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.
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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 2011 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
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Slovo ředitele...

Vážení přátelé a příznivci hospice,
rok 2011 uplynul tak rychle, že už se za 
ním jen ohlížíme. Tato výroční zpráva 
vydává počet z toho, co se v něm událo. 
Ať již potěšujícího a radostného, ale i to-
ho, co mohlo být lepší. Největší radostí 
a úspěchem uplynulého roku je, že jsme 
jej přestáli a můžeme nadále sloužit těžce 
nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Ne-
boť, může-li nestátní nezisková organizace 
toto říci, není to vůbec samozřejmostí, ale 
velkým úspěchem. Ekonomické ukazatele 
jsou nejsnáze popsatelné - naleznete je 
v grafech a tabulkách v příloze. Pro shrnutí 
lze říci, že jsme poskytli péči rekordnímu 
počtu pacientů, že se snížila průměrná 

délka hospitalizace aj. Že s pomocí štědrých srdcí dárců jsme přestáli hrozbu 
dopadů hospodářské krize i snížených státních dotací. V čase dopadů eko-
nomické krize se ukázalo, že stále existuje „mlčící většina“ dobrých lidí, kteří 
pomáhají tam, kde je toho třeba. I na příkladu hospice. Jak přesně před 80 
lety řekl Tomáš Baťa „Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je násle-
dek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze 
sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se 
nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebu-
jeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat 
bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, 
dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci 
a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte 
pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvě-
rovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen 
mravním hlediskem a osobním příkladem“.  V hospici jsme měli v uplynulém 
roce čest poznat pravdivost Baťových slov...

Velkou radost máme z toho, že naše řady posílila mladá perspektivní 
lékařka, která nastoupila na plný úvazek. Po letech marného hledání jsme 
našli tu, která měla odvahu začít pracovat tam, kde ostatní dávají ruce pryč. 
Odvahu opustit fakultní kliniku a dát se do služeb práce ve společnosti málo 
viditelné, málo ceněné, o to však potřebnější a smysluplnější.

Loni jsem na těchto místech vyjádřil naději, že se nám podaří zbudovat 
plánované zařízení pro osoby s Alzheimerovou demencí i přes ponížené eu-
rodotace. Dnes mohu říci, že naděje se naplnila. Chybějící prostředky ve výši 
přes 20 mil. Kč se podařilo získat, stojí hrubá stavba, kde probíhají dokončo-
vací práce a na podzim 2012 zahájíme službu těm, kteří ji budou potřebovat. 

Přes velké úsilí se nám nepodařilo plně etablovat domácí hospicovou péči. 
Přestože se podařilo uzavřít na tento druh péče smlouvy s menšími zdravot-
ními pojišťovnami, s dominantní VZP nikoli. Přes velkou propagační snahu je 
zájem o naše služby na tomto poli malý. Nevíme proč, lze se jen domnívat. 
Snad odrazují pacienta úhrady (díky absenci smlouvy s VZP). Možná je pro 
praktické lékaře snazší přeložit terminálně nemocného do nemocnice než 
pokračovat v léčbě v domácím prostředí. Možná neumějí vhodně domácí 
hospicovou péči doporučit. Možná se nemocnice snaží udržet co nejvyšší 
obložnost. Možná... Od každého zřejmě trochu. Každopádně je pravdou, že 
(nejen) v jižních Čechách nastává v ústavní péči kolem 80% všech úmrtí, ač-
koli přáním pacientů bývá obvykle zemřít doma. Ostatně ve vyspělé Evropě je 
uvedené procento zřetelně menší.
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Snad je dobře, že nás tyto trable tíží. Bez nich to nejde a máme tak motivaci 
věnovat maximum sil zlepšení situace. V ostatním se nám s pomocí spousty lidí 
dařilo. Děkuji tak všem příznivcům, kteří s námi v uplynulém roce přiložili ruku 
k dílu, kteří nás podpořili finančně, dobrou radou, zastáním či modlitbou. Děkuji 
skvělým kolegům - lékařům, sestřičkám a všem zaměstnancům, kteří dávají víc, 
než musejí. Děkuji našim pacientům a jejich rodinám, že jim můžeme sloužit. 
A že nás učí, jak nést těžká břemena. Velké díky! 

Robert Huneš

Hospic obdržel významné ocenění.

Cenu převzal ředitel hospice od biskupa mons. Václava Malého
a předsedkyně správní rady VDV Dany Němcové.
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Rok 2011 byl mým prvním rokem 
v hospici. Nebylo to zcela první setkání 
s hospicovou problematikou, ale přechod 
z „továrny“ fakultní nemocnice do „rodiny“ 
hospice byl vskutku revoluční změnou. Je 
spousta témat, o kterých by se v této sou-
vislosti dalo hovořit, počínaje překvapivým 
zjištěním, že v hospici chtějí konkrétně mě, 
s mým jménem, mými vědomostmi i ne-
vědomostmi, s mými přednostmi i s mými 
chybami. Že nechtějí jakéhokoliv lékaře 
s příslušným vzděláním, který by zapadal 
do příslušné kolonky ve formulářích a byl 
by snadno nahraditelný jakýmkoliv jiným 
lékařem, který by též zapadal do přísluš-
ných kolonek, a konče mým úžasem nad 

příbuznými doprovázejícími své blízké a nad pokorným smířením, jakého 
jsou schopni zde dosáhnout. 

Při srovnávání s fakultní nemocnicí, kterého jsem byla první měsíce plná, 
mi tane na mysli především hospicová „kultura“ umírání. V nemocnici jsem se 
s umíráním setkala též často. Nikdy jsem ale nezažila, že by při hygienách 
pacientů bylo tak veselo, sestry si prozpěvovaly a pacienti se smáli, pokud 
jim k tomu ještě zbývají síly. V posledních dnech a hodinách života pak měl 
pacient zajištěnu čistotu, hydrataci, tlumení bolesti, celkové tlumení, které si 
možná nepřál, ale nikdo si k němu nesedl, aby ho „jenom“ držel za ruku. V no-
ci tam neměl své blízké, protože to neumožňoval režim oddělení, na pokoji se 
pobývalo co nejméně, protože umírající potřebuje klid a velká vizita tam ani 
nezavítala, protože to nemělo smysl.

Mohlo by se zdát, že po smrti již na ničem nesejde, ale úcta k člověku smrtí 
nekončí a pozůstalí tu zůstávají a potřebují naši pomoc a podporu. V nemoc-
nici bylo po úmrtí tělo zemřelého vysvlečeno, umyto a zabaleno do prostě-
radla. S novým nařízením o převozu zemřelých pak bylo ještě umístěno do 
černého pytle určenému pro tyto účely. Nic horšího už snad nikdo vymyslet 
nemohl! Děsila jsem se chvíle, kdy přijdou příbuzní ještě včas, aby zemřelého 
zastihli na oddělení, a budou ho chtít ještě vidět. Jak propastný je to rozdíl, 
když je v hospici tělo zemřelého oblečeno do šatů, do ruky dostane květinu 
nebo nějakou svoji oblíbenou věc a u lůžka je zapálena svíčka. Příbuzné mů-
žeme s klidným svědomím podpořit v rozhodnutí, aby se se svým zemřelým 
šli ještě naposledy rozloučit. A oni pak často odchází s úlevou, že „babička se 
po smrti usmívá“ a mohli jí ještě říci, co měli na srdci. 

Nemocnice jsou určeny k uzdravování nemocných a opravdu nejsou 
schopny zajistit, aby tam umírání bylo stejně důstojné jako v hospici. Proto 
dělejme každý to, co umíme nejlépe!

Jana Šefrová

Slovo lékaře
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Slovo vrchní sestry

Lidé trpící onkologickou chorobou, která 
nereaguje na kurativní léčbu, stojí v těžké ži-
votní situaci. Museli se vzdát naděje na uzdra-
vení a přijmout skutečnost, že budou muset žít 
se svou nemocí. Mají přirozenou touhu žít co 
nejdéle, avšak progresí choroby i tuto naději 
ztrácejí a jejich přáním je odstranění či ale-
spoň mírnění příznaků, které průběh nemoci 
zhoršují. V této fázi vyhledávají služby našeho 
zařízení. 

Ještě před sedmi lety takto nemocní lidé 
v jižních Čechách neměli žádnou možnost 
volby. Pokud nebylo možné zvládat nemoc 
v domácích podmínkách, jako jediné řešení se 
nabízela hospitalizace v nemocnici, případně 
v léčebně dlouhodobě nemocných. Jsem moc 

ráda, že v posledních letech nevyléčitelně nemocní díky vzniku hospice tuto 
možnost volby mají. Pro pacienty, kteří se na nás obrátí, se snažíme zajistit co 
nejlepší péči po stránce odborné, i lidské. Nebylo by to možné bez kvalitních lidí, 
kteří vytváří ošetřující tým. Práce v prostředí plném emocí je velmi náročná z hle-
diska komunikace a zachování vlastní duševní hygieny. Hluboce si vážím všech 
sester a ošetřovatelek, které ve dne v noci dokáží sloužit umírajícím pacientům 
stále s plným nasazením. Mám radost, že loni hospicový tým posílili další tři zdra-
votníci - všeobecná směnová sestra, řádová sestra boromejka v pozici ošetřova-
telky a velice pozitivní změnou v loňském roce byla skutečnost, že hospic získal 
stálého lékaře. Paní doktorka Jana Šefrová se záhy stala oporou celého zdravot-
nického týmu, přinesla nové nadšení do práce, nápady ke zlepšení a především  
její každodenní přítomnost výrazně prohloubila kontinuitu péče. 

Když otvírám dveře pokojů, dýchne na mne pokaždé zcela jiná atmosféra 
originálního životního příběhu. Tato atmosféra bývá ovlivněna osobností nemoc-
ného, přítomností člena rodiny, způsobem, jakým prožívá pacient i rodina průběh 
nemoci, výzdobou pokoje a především aktuálními problémy, které je potřeba 
vyřešit. A tak například v jednom útulném pokoji plném květin a slunečního svitu 
mohu slyšet, jak mi devadesátiletá paní s úsměvem ukazuje svetřík, který díky 
zvládnuté bolesti ruky mohla právě doplést pro svou pravnučku, na jejíž narození 
každým dnem čeká. V jiném pokoji, který je vyzdoben krásnými vlastnoručně 
vyrobenými obrázky, se setkávám s mladým pánem, jenž se pomocí notebooku 
přes internet učí hře na foukací harmoniku, kterou dostal k nedávným narozeni-
nám. Dozvídám se, že večer mu paní doktorka dovolila jet na koncert do divadla.

Ptám se nového pána, jak se vyspal první noc v hospici a dostávám odpověď: 
„To se mi už dlouho nestalo. Doma jsem se bolestí budil několikrát za noc a tady 
jsem spal od devíti do devíti a krásně jsem si odpočinul.“ Při vstupu do dalšího 
pokoje  vidím manželský pár - pán z důvodu nemoci již nemůže komunikovat ver-
bálně, jeho paní v tichu a se slzami v očích sedí u něj, drží ho za ruku a z pohle-
dů a dotyků lze vyčíst něhu a čistou lásku jejich vztahu. I zde v hospici naplňují 
manželský slib, který si v den svatby navzájem dali: „...že tě nikdy neopustím, 
a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti...“ Na dalším pokoji vidím 
plačícího syna, který klečí u své zesnulé maminky, objímá ji a děkuje jí za vše, 
co pro něj udělala. 

Radost a slzy. Kvalita života a zvládnuté příznaky. Bolest ze ztráty i láska. I to 
je hospic. Protože „Bez lásky nelze žít, bez bolesti nelze milovat.“ (Nino Salva-
neschi).

Eva Ludačková
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Slovo sociální pracovnice

V hlavě si procházím jednotlivá roční 
období a zamýšlím se nad uplynulým 
rokem, v myšlenkách se zastavuji před 
jednotlivými dveřmi hospicových pokojů. 
Za každými se skrývá něčí životní příběh - 
jedinečný a neopakovatelný. Příběhy těch, 
kteří se ocitli na rušných životních křižovat-
kách nebo dokonce ve slepých uličkách 
života a do hospice přišli hledat útočiště. 
Naši pacienti přichází nejen z domácího 
prostředí, ale ještě častěji z nemocnic, kde 
se jejich bytost změnila na pouhé číslo, di-
agnózu a objekt péče. Uvědomila jsem si, 
jak velkou moc mají v rukách ti, kdo o ne-
mocné pečují. 

Tak, jak jsem mohla hospic za šest let 
provozu poznat, není zde důležité jen to, jak zručně svou práci zvládáme. Dů-
ležitější je, jak k našim nemocným přistupujeme. Zda do své práce vkládáme 
laskavost, pochopení, vstřícnost - jedním slovem řečeno lidskost. Díky tomu 
v hospici zůstává každý nemocný až do poslední chvíle opravdovou lidskou 
bytostí. Péče je zde založena na partnerském přístupu. Právě nemocný je 
ten, který si sám určuje, jak budou jeho dny v hospici naplněny.

Ať každý z nás pracuje kdekoliv, každý můžeme okolo sebe dělat svět lep-
ší. Každý z nás může okořenit své jednání s druhými drobnými projevy, které 
život dělají „dýchatelnější“. Je to jako malý zázrak, proměňujeme nejen druhé, 
ale především sami sebe.

Iva Turková
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Slovo ekonoma

Rok 2011 byl, z mého projektového pohle-
du, spojen především s dlouhým čekáním na 
vyřešení financování výstavby Domova Matky 
Vojtěchy, který bude určen pacientům s de-
mencí. Projekt, který je částečně financován 
z prostředků EU, je pro mě osobně zdrojem 
řady velkých poznání a podle momentálního 
vývoje si na něm ověřuji pravdivost různých 
přísloví: „Nekřič hop, dokud nepřeskočíš“, 
„Slibem nezarmoutíš“, „Žádný není doma 
prorokem“, „Bůh se stará o ty, kteří mu důvě-
řují“. Financování samotné stavby se podařilo, 
díky silné víře ředitele hospice a především 
pomoci lidí s dobrým srdcem, z větší části vy-
řešit. Vedle úspěšného dokončení stavby však 
stojíme před neméně těžkým úkolem, jímž je 

vybavení budovy a zajištění financování provozu. 
Vedle stavby Domova Matky Vojtěchy jsme v uplynulém roce také realizovali 

3 projekty podpořené z Evropského sociálního fondu. Jejich prostřednictvím se 
v hospici rozšířila nabídka akreditovaných vzdělávacích programů a pod pokličku 
péče o nevyléčitelně nemocné mohla nahlédnout řada stážistů ze středních škol 
či zaměstnanců jiných poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji. 

Výše uvedené by mohlo naznačovat, že hospic je při financování své činnosti 
odkázán pouze na prostředky pocházející z evropských fondů. Opak je pravdou. 
Financovat běžný provoz, nakoupit kompenzační pomůcky, léky a hygienické 
potřeby či zajistit péči o samotné pacienty se nám daří zejména díky drobným 
dárcům, starostům okolních měst, nadacím či firmám, které nás v péči o nevylé-
čitelně nemocné pacienty podporují. A protože každý dárce by měl vědět, jakým 
způsobem bylo s jeho příspěvkem naloženo, rád bych prostřednictvím tohoto pří-
spěvku pozval naše podporovatele na návštěvu hospice. I v roce 2012 bude řada 
příležitostí, ať již při námi pořádaných benefičních akcích či dnech otevřených 
dveří, které pro zájemce pořádáme.  

Tak jako všechno kolem nás, má i prostor ve Výroční zprávě svoji cenu. Abych 
minimalizoval náklady a pro shrnutí roku 2011 zabral prostoru co nejméně, do-
volím si jako základ použít 3 písmena tvořící zkratku nově budovaného zařízení 
pro pacienty s demencí. Za dary i poznání, které mi práce v hospici přináší: Díky 
Moc Všem.

Patrik Coufal
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Každý máme svůj domov. Je to pro nás 
to nejdražší místo na světě. Máme tam svůj 
oblíbený koutek, své oblíbené věci, svou 
rodinu, své vzpomínky. Neradi se toho vše-
ho vzdáváme.

Jsem velmi ráda, že my jsme ti, kteří 
v mnoha případech dokáží lidem s těžkou 
nemocí vše toto dopřát až do konce jejich 
dní. Ale ani my bychom nic nedokázali, 
pokud by příbuzní našeho klienta na čas 
nebyli ochotni vzdát se mnoha svých osob-
ních zvyků, koníčků, vlastně přeorganizo-
vat celý svůj běžný život. Aby všechny své 
síly mohli věnovat svému blízkému na kon-
ci jeho života v jeho přirozeném prostředí 
- doma. Není to vždy jednoduché. Mnoho 

rodin se dosud nesetkalo s tím, že by o někoho musely pečovat. Ale vítězí 
u nich láska k bližnímu a jsou proto ochotni naučit se během velmi krátké 
doby mnoha novým věcem, jen aby jejich dědeček, babička, maminka, tatí-
nek, sourozenec nebo i dítě mohli své poslední dny strávit co nejdůstojněji, 
nejpohodlněji a hlavně společně s nimi. Všichni tito lidé mají můj velký obdiv. 
Není to mnohdy lehké, toto období provázejí různé obavy, strach z neznámé-
ho, co bude až... Díky tomu, že s rodinou navážeme opravdu blízký, dá se říct 
přátelský vztah, se nám daří tyto strachy a obavy postupně rozpouštět. 

Při našich návštěvách v rodinách panuje vždy zvláštní atmosféra. Ve vzdu-
chu je cítit pokora, vděčnost… Díky tomu se od těchto rodin mnoho učím. 
Ne jak někoho otočit, přebalit nebo nakrmit, ale jak žít. Více snad lze poznat 
z ohlasů příbuzných „mých“ pacientů:

• Ještě jednou Vám chci poděkovat za vše, co jste pro nás udělala, za 
ochotu a přístup k Vaší náročné práci. Nám to moc pomohlo a tátovi to 
o nějaký den prodloužilo život. Kdyby tak na světě bylo takových lidí víc. 
Ještě bych Vám chtěl říct, že nepomáháte jenom manuálně, ale i tím 
Vaším hezkým pohledem s krásnýma modrýma očima a upřímným fajn 
úsměvem. Ještě jednou velký dík. Rád bych Vás ještě někdy v životě viděl, 
ale za příjemnější situace. Mějte se moc fajn. Pavel S.

• Vím, že je mamka s vámi v dobrých rukách a jsem Vám vděčná a mamka 
si za svoji dobrotu zaslouží mít u sebe jen hodné lidi.

• Děkuju Vám, mohla jsem se jet potěšit s vnoučky s vědomím, že je babička 
s Vámi v bezpečí.

• Děkuju Vám za nadstandartní péči.
• Váš dar od Pána Boha dávat lidem pokoj v duši, sílu a naději, otevřené 

srdce pro trpící, obdivuji a skláním se před Vaší pokorou!
• Děkuji Vám za vzorně odvedenou práci!
• Děkuji vám i za mamku.

Kateřina Stropková

Slovo vedoucí sestry
domácí hospicové péče

Poskytujeme také domácí hospicovou péči
a terénní odlehčovací služby.
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Posláním Vzdělávacího centra Hospice 
sv. Jana N. Neumanna je zlepšovat povědo-
mí a informovanost společnosti o potřebnosti 
a přínosu specializované paliativní péče pro 
těžce nemocné, umírající a jejich rodiny a tím 
celkově péči o ně zkvalitňovat.

Celkovou popularizací hospicové paliativní 
péče se snažíme iniciovat veřejnou diskuzi 
odborníků a laiků nad kvalitou stávající péče 
poskytované ve zdravotním a sociálním sek-
toru, a to jak v ústavním, tak ambulantním 
a domácím prostředí. Snažíme se o takové 
kroky, které povedou k celkovému „zlidštění 
péče“ a také k bourání pomyslných zdí stavě-
ných na předsudcích, zkreslených informací či 
ješitností „věcí znalých“. 

Nechceme však zůstat jen u diskuze. Snažíme se především předávat 
potřebné podněty a zkušenosti dál mezi ty, kteří o těžce nemocné a umírající 
pečují nebo jednou pečovat budou. Pravidelně pořádáme kurzy pro zdravotníky 
registrované u ČAS a UNIFY. V předchozím roce jsme nově získali akreditaci 
MPSV ČR pro oblast vzdělávání v sociální oblasti. Nyní již můžeme nabídnout 
čtyři akreditované kurzy a také 164 hodinový rekvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách v přímé péči - můžeme vzdělávat zájemce, kteří by se rádi 
uplatnili v péči o potřebné. Naši absolventi se stanou profesionálními pečovateli 
způsobilými pracovat např. v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením nebo mohou působit jako osobní asistenti atp.

Pro rok 2012 připravujeme k akreditaci další kurzy, které budou zaměřeny 
také na péči o nemocné postižené demencemi, zejm. Alzheimerovou chorobou. 

V roce 2011 jsme zrealizovali pro 498 osob 17 kurzů a jednu odbornou konfe-
renci věnovanou hospicové paliativní péči. Uspořádali jsme 9 přednášek pro 219 
studentů. Možnosti exkurze v hospici využilo v tomto roce 814 osob. 

Umožněním stáží v jediném jihočeském hospici podporujeme získávání po-
třebných dovedností a zkušeností studentů a všech těch, kteří již s těžce nemoc-
nými, umírajícími a jejich blízkými, ať již krátce, nebo dlouhá léta pracují.  V roce 
2011 absolvovalo stáž v hospici celkem 52 lidí, přičemž jsme spolupracovali 
především s těmito vzdělávacími institucemi:

• Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta a Teologická fakulta, 
Č. Budějovice

• Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Husitská teologická fakulta 
v Praze

• Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství, Opava
• Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva, Ružomberok
• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě
• VOŠ zdravotnická Bílá Vločka, s.r.o., České Budějovice
• VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o., Plzeň
• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České 

Budějovice
• Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
• Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s., Jihlava
• Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně

Díky těmto jednotlivým aktivitám jsme i v roce 2011 mohli rozšířit okruh 
lékařů i ne-lékařů, kteří jsou schopni a především ochotni ve své každodenní 
praxi aplikovat alespoň ty nejzákladnější principy paliativního přístupu při péči 
o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich blízké, podněcovat na svých praco-
vištích diskuzi a motivovat své kolegyně a kolegy k zavádění nových postupů do 
stávající péče. 

Slovo vedoucí vzdělávacího centra
/ odborného sociálního poradce
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Děkuji vám všem, kteří dáváte smysl naší práci. Věřím, že se mnohé v ro-
ce 2011 podařilo a dařit se bude i v roce 2012. Nepůjde to však bez vašeho 
zájmu poznávat, učit se novému a nově získané aplikovat do své praxe ... 

    

„Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn.“
David Eddings

Přehled počtu účastníků našich nejdůležitějších aktivit v uplynulých letech.

PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna
Odborné sociální poradenství 

Sociální poradenství je registrovanou sociální službou od roku 2009. Služba 
je poskytována bezplatně v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Poskytujeme:

• Základní a odborné sociální poradenství, doprovázení a podporu:
 •• nemocným
 •• rodinám těžce nemocných a umírajících
 •• pozůstalým
• Konzultace odborné veřejnosti, která se setkává s problematikou péče 

o těžce nemocné, umírající a jejich blízké či pozůstalé
• Půjčování a pomoc při zajištění kompenzačních a zdravotních 

pomůcek

Cílem naší služby je být nápomocni rodinám a dalším osobám v jejich snaze, 
aby nemocný, o kterého pečují, mohl zůstat co nejdéle v domácím prostředí 
a - pokud je to možné - až do konce života. Pečující o nemocné se na nás 
mohou obracet se všemi otázkami, které se k péči o jejich blízkého vztahují. 
Pozůstalým nabízíme lidskou podporu i konkrétní pomoc např. s vyřizováním 
pohřbu a dalších záležitostí. V případě potřeby rádi zprostředkujeme kontakt 
s dalšími odborníky.

počet klientů (intervencí) celkem muži ženy
1407 465 942

12

Výroční zpráva 2011

13

Výroční zpráva 2011

Součástí poskytování odborného poradenství je i půjčování kompenzačních 
a dalších pomůcek. V roce 2011 této služby využilo 51 rodin. Jednotlivé pomůcky 
v těchto rodinách sloužily celkem 2710 dní.

zapůjčená pomůcka
počet rodin,

které si pomůcku
pro nemocného zapůjčily

počet dní, kdy 
byly pomůcky 

zapůjčeny
aktivní antidekubitní matrace 8 510
chodítko nízké 3 76
chodítko pojízdné nízké 3 75
chodítko pojízdné vysoké 4 193
invalidní mechanický vozík 9 407
koncentrátor kyslíku 4 314
lineární dávkovač analgetik 2 107
lůžko polohovací elektrické 7 743
nástavec na toaletu 3 79
podložní mísa 2 7
servírovací stolek 1 32
stolní odsávačka 1 21
toaletní vozík 2 75
toaletní židle 2 71
celkem 51 2710

Lucie Vařílková

Přednáškový sál je vybaven moderní audiovizuální technikou 
a kompletním zázemím pro pořádání přednášek, seminářů, 
workshopů, školení, pracovních setkání, konferencí či firemních akcí.
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Slovo koordinátora dobrovolníků

Dobrovolníci patří neodmyslitelně 
k pracovnímu týmu hospice. Mají na výběr 
několik činností. Mohou být společníkem 
pacienta, starat se o květiny v budově 
i v zahradě, spolupracovat při kulturních 
akcích pořádaných hospicem.

Pravidelně k nám přicházejí studentky 
prachatické střední pedagogické školy pod 
vedením paní Heleny Hanušové, které kaž-
dou středu a čtvrtek rozveselují pacienty 
vyprávěním a písničkami. Mají také připra-
vený program, do kterého se mohou zapojit 
i pacienti.

Velmi dobrá spolupráce s dobrovolníky 
je i při pořádání jednorázových, benefič-
ních akcích. Za loňský rok to byly např. ve-

likonoční pomlázka v hospici, Prachatická hospicová desítka, Rokec a žužu 
- divadelní představení, Štěpán Rak - kytarový koncert, Babouci - koncert, 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers - koncert, Mikuláš v hospici, Koncert 
pěveckého sboru North West University v Č. Budějovicích, prodej vánočních 
„hospicových kaprů, Nošení Jezulátka aj.

V uplynulém roce vypomáhalo v hospici celkem 34 dobrovolníků, z toho 
5 dobrovolníků v individuální přímé péči, 16 dobrovolníků ve skupinové pří-
mé péči a 13 dobrovolníků při benefičních akcích. Všichni dobrovolníci tak 
odpracovali v součtu stovky hodin, odměnou jim byl „úsměv“ našich pacientů 
a poděkování zaměstnanců hospice.

Martina Boháčová

Bez nich by to nešlo.
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Slovo pastoračního asistenta

Útěcha pro nemocného je větší, když ví,že 
nemocnice má k dispozici nejnovější techniku, 
která mu může pomoci, než když ví, že se za 
něho někdo modlí...? (Dalajláma)

V souvislosti nedávné smrti expresidenta 
Václava Havla a jeho touhy setkat se 
s Dalajlámou, jsem přečetla úvahu nad 
smýšlením Dalajlámy z pohledu křesťanství. 
Článek mě zaujal proto, že těch „dalajlámistů“ 
dnes mezi námi žije mnohem víc, než opravdu 
křesťansky smýšlejících lidí. A setkávám se 
s nimi také v hospici při své práci pastorační 
asistentky. 

Ve své poslední knize „Návrat k lidskosti“ 
se Dalajláma otevřeně přiklání k zdůrazňování 
etiky a tolerance, která zachází až k úplnému 

příklonu k sekularismu. Kritik píše, že se už nedá poznat, zda promlouvá „ná-
boženský vůdce“, nebo spíše „opožděný potomek humanismu“. Prý to, co dnes 
potřebujeme, je etická základna, která se neopírá o systém víry, a je tedy přija-
telná jak pro lidi s náboženstvím, tak bez náboženství, čili sekulární etika - blaho 
a prospěch všech chápajících bytostí. Dalajláma nemá nic proti modlitbě, ale je 
toho názoru, že se modlitba dá těžko rozpoznat, protože útěcha pro nemocného 
je větší, když ví, že nemocnice má k dispozici nejnovější techniku, která mu může 
pomoci, než když ví, že se za něho někdo modlí. Podle jeho přesvědčení se lidé 
obejdou bez náboženství, nikoli však bez hodnot. 

Sekulární etika potlačuje vliv náboženství a buddhismus je systém, který chce 
překonat všechny závislosti a to i závislost na bozích. A tak ani proces vnitřního 
proměňování člověka v meditaci není nic tajemného, je to jen cvičení, technika, 
která nás má dovést do školení srdce, jako když se učíme dovednostem. Co 
Dalajlámovi chybí, je vztah ke Zjevení Boha, k transcendentní pravdě, kterou 
nelze poznat jen studiem technik lidskosti se smyslem stát se soucitnými lidmi. 
To je samo o sobě velmi málo...

      Z křesťanského hlediska je pro věřícího člověka důležitý věčný život, o kte-
rý je křesťan povinen se starat a po kterém má v naději toužit. Podle psychologů 
je naděje to chování, kterým člověk něco očekává, nebo si přeje od budoucnosti, 
i když si není jistý naplněním svých očekávání, protože na to nemá prostředky 
ve svých rukou, ale obsahuje v sobě jakousi skrytou sílu. Naděje vidí již budoucí 
skutečnost a pokouší se na zemi tuto zkušenost uchopit. Naděje spočívá na zá-
kladu víry.

Potěšující jsou slova pastorální konstituce Gaudium et spes:
Záhada lidského údělu nejvíce vystupuje tváří v tvář smrti. Člověka netrápí je-

nom bolest a postupná tělesná sešlost, ale také, a snad ještě více, strach z trva-
lého zániku. A tušení srdce ho vede správně, když se hrozí naprostého rozkladu 
a konečného zániku své osoby a odmítá je. Zárodek věčnosti, který v sobě nosí 
a jejž nelze převést na pouhou hmotu, povstává proti smrti. Žádné výdobytky 
techniky, byť sebeužitečnější, nedovedou utišit úzkost člověka a ani prodloužení 
biologického věku vůbec nemůže uspokojit jeho touhu po dalším životě, která mu 
nevyložitelně tkví v srdci. Tváří v tvář smrti, všechny představy selhávají.

Vážím si zaměstnanců hospice, v čele s panem PhDr. Robertem Hunešem, že 
se snaží pracovat v duchu křesťanské naděje a tak se také chovat k pacientům. 
Já sama si víc a víc vážím síly modlitby. S vědomím svobody člověka se snažím 
dodávat trpícím odvahu naděje v modlitbě. Ať už je to modlitba osobní za každého 
nemocného, nebo společná s nemocným. A jsem přesvědčena, že je to mnohem 
víc, než vycvičená etická základna učení Dalajlámy v mém 
srdci, i když i mě jde o vědomý rozvoj hodnot - soucitu, 
dobroty, pozornosti a vnitřního klidu. 

SM. Sebastiana Veselská, SCB
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Slovo pozůstalých

Ozývám se Vám  a Vašim spolupracovníkům s vděčností v srdci za Vaši 
lásku, obětavost, lidskost a smysluplnou práci, kterou by většina z nás nedo-
kázala s takovou grácií jako většina osazenstva Vašeho hospice vykonávat. 
...vyřiďte, prosím, poděkování za lístek, který jsem od sestřiček obdržela. Sdílí 
se mnou pracovní stůl a denně mi připomíná, že stojí za to zde žít a stojí za to 
milovat lidi. Vše pozitivní se vrací měrou vrchovatou. Děkuji.

 (z dopisu dcery pacientky)

Nedávno jsem měl poslední rozloučení s panem V.Š. z Č. Budějovic, 
kterého jste pochovali, a on měl poslední přání, abych vedl pohřební obřa-
dy.  Pokud Vám to neřekli jeho příbuzní, řeknu Vám to já - skláním se před 
profesionalitou všech zaměstnanců Vašeho hospice a provázím Vás svými 
modlitbami a požehnáním. 

(z dopisu kněze, jenž pochoval jednoho z našich pacientů)

Chtěla bych Vám moc poděkovat  za pomoc, vstřícnost, lidský přístup 
a péči, kterou jste poskytli poslední dny života mému tatínkovi. Vzhledem 
k jeho dlouhé a vážné nemoci jsem navštívila v posledních letech několik 
zdravotnických zařízení a troufnu si napsat, že přístup Váš, počínaje již prv-
ním vstupem, přijetím, přátelskou atmosférou, ochotou se nedá vůbec porov-
návat s přístupem celé řady nemocničních zařízení, které jsem měla možnost, 
či spíše jsem musela navštívit. Přitom někdy stačí tak málo!

Jsem přesvědčena o tom, že obraz Vašeho hospice vytváří všichni ti vstříc-
ní zaměstnanci chtějící hlavně pomoci těm, kteří to potřebují a v neposlední 
řadě osoba Vaše, jako ředitele, který jste si své spolupracovníky vybral a spo-
lečně určujete a vytváříte obraz jednoho z nejlepších hospiců v Čechách.

(z dopisu dcery pacienta)

Chtěli bychom Vám poděkovat za úžasnou, obětavou péči o paní M.M. 
Babička si u Vás našla nový domov. Dokázala ještě se svou chorobou dál bo-
jovat a přes nepříznivou prognózu doktorů, tady mohla být s námi ještě neu-
věřitelné necelé 2 roky. Nikdy jsme nezažili, že by si babička na Vaši péči stě-
žovala. Opak je pravdou. Byla u Vás velice spokojená.  Obětavost sestřiček 
a veškerého personálu, vždy velice chválila. Přes veliké bolesti, od kterých 
jste ji pomohli a v těžkých chvílích jí podpořili, dokázala si užít zbytek života 
plnými doušky, tak jak byla zvyklá. Umožnili jste jí prožít mnoho radostných 
chvil a veselých zážitků, které jsme společně s ní a také s Vaším kolektivem 
mohli prožít i my. Stali jste se součástí její veliké rodiny. 

Sama jsem zdravotník, takže vím, jaké jsou podmínky ve zdravotnických 
zařízeních, ale s takovou obětavou a profesionální péčí a vysokým standar-
dem jsem se setkala až u Vás. Myslím si, že se mnoho zdravotníků má od 
Vás co učit. 

 (z dopisu vnučky pacientky)

Dobrý den, chtěla bych Vám tímto dopisem vyjádřit svůj dík a obdiv práci, 
kterou vykonáváte s neuvěřitelnou láskou. Dnes je to týden, co zemřela naše 
babička, maminka a manželka paní A. P. Měla závažnou chorobu a po roce 
utrpení v bolestech jste ji právě Vy dokázali v posledních chvílích vykouzlit 
úsměv na tváři a to proto, že právě od těch nesnesitelných bolestí jste jí do-
kázali pomoci. Myslím si, že Vaše práce by měla být placena zlatem... Na 
poslední návštěvě u naší babičky její dcera téměř zkolabovala, sestřička 
s velkou ochotou nám byla nápomocna a vysvětlila, že by měla sebrat všech-
nu sílu, strach odsunout a rozloučit se s babičkou a dopřát jí klid, aby mohla 
odejít... Nikdy jsem neslyšela slova: nemáme čas, nejste tady jediní apod. 
Jste prostě úžasní a budu Vám držet palce. Doufám, že i spousta jiných rodin 
se rozhodne dát své blízké do hospicu a nenechá je napospas nemocnicím 
a LDnkám. Děkuji mnohokrát. 

(z dopisu vnučky pacientky)
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Dovolte mi prostřednictvím mého dopisu poděkovat celému personálu Vašeho 
zařízení za láskyplnou péči, kterou jste našemu tatínkovi panu E.N. v posledních 
dnech jeho života věnovali... Vaše hřejivé přijetí hned při prvním vstupu k vám, 
plné pochopení nad tíživou rodinnou situací a následná péče plná laskavosti, 
ohleduplnosti a důstojnosti, to vše naprosto předčilo naše očekávání. Byli jste 
podporou nejen pro tatínka, ale i pro nás, jeho nejbližší, kteří jsme ho doprovázeli 
na jeho poslední cestě. Přeji vám všem hodně dalších sil ve vaší práci, kterou jste 
povýšili na krásné poslání.

(z dopisu dcery a syna pacienta)

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, vstřícná i profe-
sionální. Vůbec jsem před tím nevěřil, že něco takového u nás vůbec existuje.

(Z dopisu zetě pacienta)

Úlohou hospice je nejen péče o svěřené pacienty. Nedílně též o jejich blízké 
a pozůstalé v období truchlení. Několikrát ročně pořádáme Vzpomínkové setkání. 
To sestává z bohoslužby za zemřelé v hospicové kapli, kterého se účastní pozůstalí. 
Jeho součástí je mj. zápis do tzv. Knihy živých. V té jsou zapsáni pacienti, které jsme 
směli doprovodit na Věčnost. Po té následuje agappé u občerstvení, kde sestřičky 
a další hospicoví zaměstnanci s rodinami pacientů vzpomínají na společně prožité 
chvíle.
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Akce o hospici, v hospici, s hospicem

• 20.01. - 16.02.
  Č. Krumlov, budova MěÚ: „Tam, kde naplňují dny životem“ 

(výstava fotografií z našeho hospice).
• 19.02. Vzpomínkové setkání.
• 25.02. Praha - konference Promediamotion, přednáška o hospici pro 

zdravotní sestry a sociální pracovníky (R. Huneš) 
• 14.03. Supervize pro zaměstnance.
• 28. - 31.03.
  Natáčení České televize  v hospici (film „Cesty víry“ je umístěn na 

našem webu).
• 16.04. Prachatice - Konference VI. Den hospicové paliativní péče - 

KDYBYCH MĚL UŽ JEN JEDEN DEN ŽIVOTA.
• 18.04. Třeboň - přednáška o hospici (R. Huneš).
• 25.04. Velikonoční pomlázka v hospici.
• 27.04. Konference v K. Varech „Hospicová péče“ (R. Huneš).
• 01.05. Dedikace hospicové kaple bl. Jana Pavla II. - mons. Jiří Paďour, 

OFMCap.
• 14.05. Prachatice - Hospicová desítka - benefiční vytrvalecký běh pro 

hospic.
• 20.05. Baletní vystoupení pro pacienty v parku.
 23.05. Praha - udělení Ceny Výboru dobré vůle prachatickému hospici.
• 06.06. Supervize pro zaměstnance.
• 09.06. Č. Krumlov ČLK - přednáška pro lékaře o hospici (R. Huneš).
• 11.06. Vzpomínkové setkání.
• 14.06. Divadlo Fígl: „Rokec a Žužu“ - loutkový příběh pro děti i dospělé 

v parku hospice.
• 17.06. Návštěva papežského legáta, arcibiskupa filadelfského v hospici 

- Justin kardinál Rigali.
• 13.07. Flétnový koncert v hospicové kapli pro pacienty (Letní škola staré 

hudby).
• 05.08. Park - kytarový koncert prof. Štěpána Raka.
• 10.09. Prachatice - Babouci - benefiční koncert nejstarší jihočeské 

dechovky v parku hospice.
• 01.10. Národní divadlo Praha - udělení Ceny Makropulos ministrem 

zdravotnictví prachatickému hospici.
• 07. - 09.10.
  Libínské sedlo - rekondiční pobyt zaměstnanců hospice na 

Šumavě.
• 15.10. Prachatice (divadlo) - benefiční koncert pro hospic - O. Havelka 

a jeho MELODY MAKERS.
• 12.11. Vzpomínkové setkání.
• 05.12. Mikulášská nadílka pacientům.
• 07.12.  Č. Budějovice, Jihočeská univerzita - benefiční koncert pro hospic 

univerzitního pěveckého sboru North West University z Jižní 
Afriky.

• 22.12. Vánoční koncert pro pacienty v kapli hospice.
• 24.12. Nošení Jezulátka.
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O nás obrazem

Na recepci s úsměvem. Vrchní sestra.

Po vizitě a hygieně těla bývá v hospici také čas na péči o duši. I těžce nemocní 
- při správné léčbě - mohou trávit volný čas aktivně.

Bez papírů to nejde ani v hospici.
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Chvíle zamyšlení.

Momentka.

Mikuláš opět po roce v hojném doprovodu zpívajících andílků a zlobivých čertů 
potěšil svým slovem i dary naše pacienty a jejich ošetřující sestřičky.

Před vizitou.
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Čeští a moravští biskupové před sochou sv. Jana N. Neumanna v našem parku.

V pátek 17.6. v rámci Národní poutě 
ke cti sv. Jana N. Neumanna navštívil 
náš hospic papežský legát, Jeho 
Eminence Justin Francis kardinál Rigali, 
arcibiskup filadelfský, 8. nástupce 
prachatického rodáka sv. Jana 
N. Neumanna na biskupském stolci 
ve Philladelphii. Navštívil také řadu 
našich pacientů, s každým se pomodlil, 
promluvil, požehnal mu, pohladil pravicí 
i úsměvem. Při výkladu o rodném domě 
sv. Jana N. Neumanna bylo zřetelné, 
jak mu myšlenky na ochránce jeho 
filadelfské arcidiecéze, běhají v mysli 
a skládají se souvislosti. Návštěva kard. 
Rigaliho motivovala k zamyšlení nad 
významem sv. Jana přesahující naše 
běžné představy. Čech po mamince, 
Němec po tatínkovi - typický Šumavák. 
Přímluvce za svornost mezi národy? 
Narozen v srdci Evropy, zemřel za 
Velkou louží. Sjednotitel kontinentů? 
Křehký postavou, velký činy - zbudoval 
desítky škol a kostelů, zakladatel 
novodobého amerického školství. 
Nedoceněný patron stavitelů, učitelů? 
S čím se v rodném Janově domě, 
dnešním hospici, ještě asi potkáme? 
Kéž by doceněním a přilnutím k němu 
jeho vlastními rodáky.

Zleva: ředitel hospice PhDr. R. Huneš, J. E. Justin 
Francis kard. Rigali, primář MUDr. P. Koptík.
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Baletní vystoupení pro pacienty v parku před hospicem.

V sobotu 1. října 2011 převzali zástupci 
prachatického Hospice sv. Jana N. 
Neumanna v Národním divadle z rukou 
ministra zdravotnictví prestižní zdravotnické 
ocenění - Cenu Makropulos. Ocenění ministra 
zdravotnictví získal prachatický hospic za 
mimořádný koncept péče o těžce nevyléčitelně 
nemocné a umírající a v praxi osvědčené 
postupy řešící zdravotní a zdravotně-sociální 
potřeby v České republice.

V sobotu 15. října 2011 vystoupil v prachatickém 
divadle ve prospěch Hospice sv. Jana N. 
Neumanna a bez nároku na honorář Ondřej 
Havelka a jeho Melody Makers. Do posledního 
místa zaplněné divadlo hltalo jedinečné 
„Písně krásné až k nesnešení“, jak byl koncert 
nazván. Po skončení O. Havelka se všemi 
členy orchestru zavítali na prohlídku hospice 
a překvapili službu konající zdravotníky... :-).
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Kaple bl. Jana Pavla II.

V neděli 1. května 2011 českobudějovický biskup mons. Jiří Paďour, OFMCap. dedikoval 
kapli v prachatickém hospici na kapli bl. Jana Pavla II. Stalo se tak necelých 6 hodin po té, co 
papež Benedikt XVI. na náměstí sv. Petra ve Vatikánu svého velkého předchůdce prohlásil za 
blahoslaveného. Podle dostupných informaci se jedná o první, tj. nejstarší kapli na světě, která byla 
bl. Janu Pavlu II. zasvěcena.
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Poskytujeme také domácí hospicovou péči a terénní odlehčovací služby.

Dne 16. dubna 2011 se v Prachaticích 
uskutečnil již VI. Den hospicové paliativní 
péče, letos s názvem „Kdybych měl už jen 
jeden den života“. Mezi přednášejícími jsme 
přivítali mj. paní prof. RNDr. PhDr. Helenu 
Haškovcovou, CSc.
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V srpnu našim pacientům a přišedším 
hostům zahrál v hospicovém parku kytarový 
virtuos světového jména prof. Štěpán Rak. 
Hladil hudbou, úsměvem i slovem.

Velikonoční pomlázka.
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Každoročně pořádáme vytrvalecký závod „Prachatická hospicová desítka“. Více než 70 běžců 
a chodců se vydalo na trať benefičního závodu na 10 km. Pro děti a všechny neběžce 
pak dobrovolníci připravili soutěže a hry v hospicovém parku. Děkujeme všem nadšeným 
sportovcům za účast a za poznání, že v podpoře našich pacientů nejsme sami.

Běžel i pan primář, ... lékařka, ...ekonom, ......

účetní.zdravotní sestřička, ...
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Pod letní pergolou.

Chvilka klidu na sesterně.



28

Výroční zpráva 2011

29

Výroční zpráva 2011

Kamarádi se neopouštějí nikdy ...

Doprovázení umírajících ubere kus sil, ale přidá kus moudrosti a zralosti. (M. Svatošová)
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Nošení Jezulátka. Vánoce vnímáme každý trochu jinak. Jinak je prožíváme když jsme šťastní, 
jinak když nás něco trápí, jinak když jsme mladí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci... 
Ať již v době vánoční prožíváme cokoliv, vždy nám může vánoční poselství přinést radost a naději 
třeba i jen prostou návštěvou andílků nesoucích malé Jezulátko, tak jako tomu bylo o Štědrém dnu 
také v Hospici sv. Jana N. Neumanna. Každého našeho pacienta navštívili andílci s Jezulátkem, 
zazpívali koledu, předali dáreček a popřáli Boží požehnání.

Vánoční koledy zněly pacientům v kapli.

V českobudějovickém kostele Obětování P. Marie uskutečnila Jihočeská univerzita benefiční 
koncert pro hospic. Vystoupil univerzitní pěvecký sbor North West University z Jižní Afriky.



30

Výroční zpráva 2011

31

Výroční zpráva 2011

Září bylo krásné nejen díky slunečnému počasí, ale i tím, že nejstarší jihočeská dechovka 
BABOUCI potěšila svým umem nejen naše pacienty, jejich blízké, ale také spoustu dalších 
hostů. Děkujeme Baboukům, všem hostům i dobrovolníkům, za tento hezký společně prožitý 
čas.

Vystoupení divadla „Fígl“ pro veřejnost i pacienty.
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V areálu hospice budujeme specializované zařízení se zvláštním režimem pečující o lidi s různými 
druhy demencí, především s Alzheimerovou chorobou. Motivem výstavby je skutečnost, že 
klienty s takovou chorobou nelze do hospice přijmout a zároveň se s takovými žádostmi velmi 
často setkáváme. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám nemocných. 
Vzhledem k tomu, že ani sto let po odhalení této degenerativní nemoci není k dispozici lék, který 
by onemocnění vyléčil a současné možnosti farmakoterapie vedou pouze k oddálení rozvoje 
onemocnění, je důležité poskytnout nemocným dobrou ošetřovatelskou péči a možnost prožít 
důstojný a kvalitní život, a v pokročilých stadiích zajistit kvalitní ošetřovatelskou a paliativní 
péči. Vybavení DMV bude odpovídat moderním požadavkům a mezinárodním standardům, 
vč. požadavků České alzheimerovské společnosti. Domov a režim v něm např. zabraňuje pádu 
nebo úrazu a působí uklidňujícím dojmem, navozuje pocit domáckosti, disponuje interiérovými 
i exteriérovými prostory k fyzické stimulaci i odpočinku. Zahájení provozu předpokládáme od 
listopadu 2012.

Průběh výstavby Domova Matky Vojtěchy.
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Z novinových výstřižků
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Hospodaření za rok 2011 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM 28 600
spotřeba materiálu a DHM 3 953
spotřeba energií 1 036
prodané zboží (recepce) 99
opravy a údržba 390
cestovné 63
reprezentace 65
služby 2 408
mzdové náklady 13 384
odvody z mezd 4 191
ostatní sociální náklady 1 553
poplatky, daně, příspěvky 182
odpisy 1239
ostatní 37

VÝNOSY CELKEM 28 479
platba pacienta 2 078
platba doprovodu 26
platby ZP 9 479
pronájmy 263
domácí hosp. péče, pečovat. služba 132
půjčovné 57
odlehčovací služby 698
tržby - školení, nocležné 163
tržby - strava 96
příspěvky na péči dle zák. č. 108 3 084
prodané zboží - obchůdek 125
věcné dary 14
tržby z prodeje DHM 6
úroky, pojistná plnění 73
zúčtování odpisů z dotací 791
dary fyz. / práv. osob 2 464
nadační příspěvky 1 266
sbírky 1 546
členské příspěvky 6
dotace JČ kraj 166
dotace MZ 50
dotace MPSV 3 685
dotace ÚP 76
dotace měst a obcí 495
dotace MK 80
dotace EU - OP LZZ, OPVK, ROP 1 560

ZTRÁTA CELKEM  121 tis. Kč

Hospodaření
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Vybrané statistické ukazatele za rok 2011
celkem ošetřovacích dnů za rok 9265
průměrná obložnost za rok v % 77,40%
průměrná obložnost za rok přepočtená na lůžka 23,22 lůžka
náklady na jedno obsazené lůžko a den (bez vedlejších činností) 2 822,- Kč
celkem pacientů 217
nejmladší 33
nejstarší 99
průměrný věk 72,1 r.
průměrný věk mužů 68,8 r.
průměrný věk žen 75,1
průměrná délka hospitalizace 26,92 dne

Pacienti podle krajů Pacienti podle okresů
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ANIPOL spol. s r.o., Arcibiskupství olomoucké, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní 
péče, Bauer Dana, Bauer Karel s.r.o., Beran Vít, Bělohubá Radomila, Mgr. Bocková Jana, 
Casková Dana, město Český Krumlov, město České Velenice, ČEZ, a.s., Dolejšová Ludmila, 
město Dolní Dvořiště, Dvořák Bohumír, Dvořáková Lenka, MUDr. Erbenová Anna, farní charita 
Prachatice, Farní spolek Vyšší Brod, Fiala Richard, Ing. Fiedler Jindřich, Ing. Flíček Milan, 
G-Project, s.r.o., Grandmaster investments, Gymnázium a SOŠ Vimperk, MUDr. Habartová 
Marcela, Hermanová Marie, MUDr. Heřmanová Marie, Hlavní město Praha, Holý Milan, 
Honební společenstvo Nišovice, Hopfinger Josef, město Husinec, Charity Mints. com, Charypar 
Josef, Chvosta Radek, Jáchim Petr, JHP BOHEMIA s.r.o., Jihočeský kraj, město Kaplice, 
Kongregace šedých sester, Konto Bariéry - Nadace Charty77, Kovařík Milan, Ing. Král Václav, 
městys Křemže, Kupka Lukáš, MUDr. Kyznarová Marie, Lechtgagernr Rainer + Barbara, město 
Lišov, Metrostav a.s., Mikolášková Marie, Ministerstvo kultury ČR, Prof. Dr. Moldanová Dobrava, 

Dárci nad 10.000,-Kč

Gaier František

Mgr. Bocek Oldřich

Dny lidí dobré vůle
Velehrad 2011

Naši dárci
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Ing. Müller Jiří, Myslivec Antonín, Nadace ADRA, Nadace Člověk člověku, Nadace Děti-kultura-sport, 
Nadace Dětský mozek, Nadace OKD, Nadace Zdraví pro Moravu, Nadační fond Pohlazení pro stáří, 
Nebeská Veronika, Němečková Jaroslava, MUDr. Novotný Aleš, Ortopedie Hlinsko s.r.o., Páralová 
Marie, Partners For Life Planning a.s., Petarda Production, Petrášek Jaroslav, Ing. Petrtyl Zdeněk, 
MUDr. Pohořský Pavel, PhDr. Polivka Jan, Polysoft s.r.o, město Prachatice, Princová Marie, 
MUDr. Pudík Petr, Rampasová Veronika, Občanské sdružení Život 90,Římskokatolická farnost 
Vodňany, Římskokatolická farnost Ledenice, Sekyrová Alena, město Sezimovo Ústí, Spende 
Bischof Neumann Schule,Suchanová Lenka, Šabatková Vlasta, MUDr. Šefrová Jana, Štanglová 
Marie, Študlar Zdeněk, Tejček Zdeněk, Ing. Uhlík Tomáš Ph.D., Výbor dobré vůle Nadace Olgy 
Havlové, Vincenské společenství, Vocedálková Jana, město Volary, Vondrášek Josef, Vošický 
Rudolf, město Vyšší Brod

Adensamová Marie, Adlerová Jitka, Albrecht Antonín, Albrechtová Zdenka, Altmann Josef, Amazon s.r.o., Amort Felix, Anderle František, 
Anderlová Emílie, Anderlová Marie, Andraschková Ludmila, Andrle Vladimír, kroužek Astrál, Audit Ortman s.r.o., Babánková Dagmar, obec 
Babice, Babicová Marie, Baitová Jitka, Baláková Hana, Baláková Květoslava, Baloun Jiří, Bambásek Josef, Bambulová Dana, Barabášová 
Marie, Ing. Bartl Jan, Bartyzal František, Bartyzal Karel, Bartyzalová Lidmila, Barvířová Libuše, Bauerová Anna, Bauerová Jiřina, město 
Bavorov, Bártík František, Bártů Ludmila, Bártů Robert, Ing. Bebrová Jitka, Bečvářová Romana, MVDr. Bednář Josef, město Bechyně, Benda 
Bohumil, Benda Jiří, Beneda Václav, Benedová Marie, Beneš Josef, Benešová Jana, Benešová Marta, Benešová Miluše, Beran Karel, Beran 
Pavel, Beranová Klára, Beranová Zdena, Bergler Jiří, Berková Jana, obec Bernartice, Bernát Ladislav, Bartyzalová Ludmila, Bezděková Marta, 
MVDr. Bělobrádek Pavel, Bica Josef, Bíca Pavel, Bičánek Jan, Bigasová Anna, Bímová Eva, Binder Miloslav, Binderová Marie, Bísková 
Anežka, Bízková Anna, Bjelová Zdeňka, Bláha Jiří, Bláha Zdeněk, Bláhová Marie, Bláhová Miluše, Blažek Karel, Blažková Dagmar, 
Mgr. Blažková Ivana, Blažková Marie, Bočková Běta, Ing. Bočková Marie, Bohdalová Anna, Bohdalová Marie, Boková Alice, Bordová Helena, 
Boška Václav, Bouda Karel, Bouška Jiří, Božková Irena, Ing. Brázdová Alena, Brejšková Anna, Brendlová Jindra, Brom Jan, Bromová Libuše, 
Marie Novotná, Broncová Anna, Brož Jiří, Brož Zdeněk, Brožová Marie, Brůhová Josefa, Brůžek Pavel, Burda Bohumil, Burda Josef, Burger 
Jiří, Burger Ladislav, Burianová Senta, Bušek František, Buštová Marie, MUDr. Bürger František, Bürger Václav, Ing. Cais Vladimír, Candrová 
Jitka, Cardová Hana, Cifreundová Marie, Cihlářová Vladimíra, Cikánková Oldřiška, Cimická Erika, Cinádrová Jiřina, Cipro František, 
Ing. Coufal Patrik, Čadová Jaroslava, Čapek Miroslav, Čapek Rudolf, Čechová Libuše, Čejka František, Čejková Hana, Čekal Josef, Čelko 
Miroslav, Mgr. Čermáková Michaela, Černý Karel, Červáková Emílie, Čížek Marcel, Čížek Petr, Čtvrtníková Dagmar, Čunátová Romana, 
Dajcová Marie, Dalihodová Jitka, Daňhelová Marta, Daňková Anna, Darmovzalová Libuše, Dědičová Eva, MUDr. Diepoldová Iva, Diviš Antonín, 
Divíšek Jiří, Dlesk Miroslav, Dobiáš Josef, Dolejší Božena, Dolejší Miroslav, Dolejšová Ludmila, Dominová Renata, DOMUS PRACHATICE 
s.r.o., Dostál Petr, Doubek Jan, Doulová Hana, Doulová Marie, Drábková Marie, MUDr. Dragounová Marie, Drnková Zdeňka, obec Dubné, 
Dubská Miluše, Duda Pavel, Dudáková Anna, Dudková Marie, Duka Václav, Dušilová Marie, Dvořák Eduard, Dvořák František, Ing. Dvořák 
Radomil, Dvořák Václav, Dvořáková Jana, Dvořáková Marie, Dvořáková Věra, Ehrlichová Magdalena, Eisengruber Jiří, Eliášová Anna, 
Endrstová Marie, Fajtl František, Farkašová Bohuslava, Farní charita Boršov nad Vltavou, Fatka Vojtěch, Ing. Fencl Petr, Fenclová Ludmila, 
Fiala Tomáš, Fila Karel, Filip Jan, Filipová Anna, Filipová Jaroslava, Filipová Marie, Fischer Karel, Ing. Fischer Ondřej, Fišar Josef, Foitová 
Dana, Fojtl Martin, Frčková Radka, Frelich Václav, Fridrich Zdeněk, Friessová Věra, Frolík Jaroslav, Froněk Josef, Fuchs Jiří, Fuková Jarmila, 
Furišová Zuzana, Fuxová Marie, Fürst Karel, Ganczarski Bogdan, Gálová Zdeňka, Götzová Jitka, Grill František, Gurčíková Alena, Hadravová 
Vladimíra, Hájíčková Marie, Hájková Jaroslava, Hájková Marcela, Haláčková Barbora, Hálková Helena, Halounová Miroslava, Hanuš Jaroslav, 
Hanušová Jaroslava, Hanzalová Miroslava, Hanzlová Jaroslava, MUDr. Harcubová Eva, Hattanová Alena, Havel Jan, Havlíčková Jaroslava, 
Havlíková Eva, Havlová Marie, Haymann Karel, Hálová Naděžda, Ing. Hecl Pavel, Heinrichová Marie, Hejdová Jaroslava, Hejlíková Růžena, 
MUDr. Hejlová Tamara, Hejpetr Václav, Hejsková Ludmila, Helmová Anna, Hemmerová Zdeňka, Herinková Alena, Hermann Josef, Hermanová 
Nora, Hes František, Hladík Jan, Hlaváčová Marie, Hlavnička František, Hlavsa Jan, Hložková Marie, Hobbytech s.r.o., Hoffmann Ondřej, 
Hochová Eva, Holan Miroslav, Holanová Marie, Holá Věra, Holečková Marie, Holíková Jitka, Holsan Josef, Holubová Alena, Holý Jiří, Holzer 
Jiří, Hommerová Blanka, Hondlíková Jiřina, Honz Josef, Hopfinger Karel, Horáková Ivanka, Hořejší Jana, Houbová Miroslava, Houdek Ivan, 
Houska Pavel, MUDr. Housková Jitka, Housková Marie, Houska Miloš, Hovorka Lubomír, Hoyer Hubert, Hrabáková Libuše, Hradová Marie, 
obec Hracholusky, Hrášková Eva, Hrbek Martin, Hrdinová Marie, Hrdlička Miroslav, Hrnčírová Jaroslava, Hron Stanislav, Hronek Václav, 
Hrubant František, Hrubec Jan, Hrubý Emil, Hrubý Pavel, Hrušková Blažena, Hryzáková Jana, Hřídel Jan, Hubáčková Libuše, Hubený Zdeněk, 
Hubschová Dagmar, Hudková Lenka, Hulcová Libuše, Hunalová Hana, PhDr. Huneš Robert, Hůrková Eliška, Hůrková Irena, Husáková 
Marcela, Husová Marie, Hurská Helena, Hylena Václav, Ing. Chábera Petr, Chlanda Miroslav, Chlanda Václav, Chlup Otto, Christelbauerová 
Ludmila, Chromický Eduard, Chromý Milan, Chrstošová Jana, manželé Chrtovi, Chum Václav, Chytilová Božena, Ing. Ingeduld Ivan, Ipsos 
Tambor s.r.o., Irmis Roman, Irmišová Jana, Jabůrek Jindřich, Jakešová Ludmila, Jakschová Naděžda, Janáčková Jitka, Jančík František, 
Janda Vojtěch, Mgr. Jandová Iva, Jandová Jana, Ing. Jandová Ludmila, Janedek Jan, Jankovský Petr, Janoušek Jan, Janoušek Martin, 
Janoušek Pavel, Janoušková Dagmar, Janoušová Ludmila, Ing. Janovský Jiří, MUDr. Janovský Václav, Jareš František, Jarošová Miroslava, 
Jasan Přemysl, Jáchymová Ludmila, Ing. Járová Jaroslava, Jedlanová Lenka, JEDNOTA spotřební družstvo, Jelínková Alena, Jindrová Eva, 
Jiráňová Marie, Jiráková Emilie, Jiránková Jana, Jirásková Alena, Jirousek Jaroslav, Jirsa František, Jiříčková Libuše, Jírů Marie, John 
František, Johnová Jana, Jochmann Miloslav, MUDr. Junková Jana, MUDr. Jurčíková Marie, Jurovčík Zdeněk, Juříková Jaroslava, Kabát Jiří, 
Kabíček Jiří, Kadlecová Alexandra, Kadlecová Marie, Kadlecová Věra, Kadlec Jiří, Kadlec Karel, Kalianko Josef, Mgr. Kaluža Vladimír, Kandl 
Jan, Kandera Miroslav, Kanderová Květoslava, Kaňková Milada, MUDr. Kaprová Jarmila, Kapustová Hana, Karas Pavel, Karasová Anežka, 
Karásek Jaroslav, Karlíková Vlasta, Kartušková Jana, Kašpárek Jan, Kálalová Marie, Ing. Keil Karel, Kejšar Václav, Kinkorová Libuše, 
Kinkorová Marie, Klabouch Josef, Klečková Anna, Klenková Alena, Kleparníková Marie, Klíma Václav, Klímová Anna, Kloud Josef, Klouda 
Karel, MUDr. Klufová Dana, Knetl Stanislav, Kněžková Klára, Knížová Růžena, Knoblochová Marie, Knotková Jitka, Koblih Jan, Kocanda 
František, Kočan Milan, Kočárková Kristina, Kočer Jan, Kočička Břetislav, Kohoutová Jaroslava, Kohoutová Hana, Kolář František, Kolář Josef, 
Kolářová Božena, Kolářová Marie, Kolářová Růžena, Kolářová Zdeňka, Koldová Marie, Kolmačková Václava, Kolman Jan, Kolman František, 
Mgr. Kolrosová Božena, Komárková Miloslava, Komrsková Blažena, Komrsková Monika, Koller Milan, Konopová Emílie, Kontríková Věra, 
Konvičková Anna, Kopačka Jiří, Kopčák Oskar, Kopecká Marie, Kopecký Jaroslav, Ing. Kopp Antonín, Kopp Pavel, Kopřivová Marie, 
MUDr. Koptík Petr, Korbelová Marie, Ing. Korčák Jaroslav, Kordík Josef, Kordík Zdeněk, Ing. Korecký Miroslav, Kornoušková Jiřina, 
MUDr. Kortus Jaroslav, Kortusová Danuše, Kosaková Magdaléna, Kosinová Marie, Kosňovská Jarmila, Ing. Kostková Noreen, Kostrounová 
Marie, obec Košice, Košťálová Alena, Kotaska Vladimír, Kotlíková Blažena, Kotrlík František, Kouba František, Koubová Jiřina, Koubová Marie, 
Koubová Monika, Koubová Radomíra, Koubová Taťána, Koubová Zdeňka, Ing. Koudelka Josef, Koukalová Zuzana, Kouřilová Jindřiška, 
Koutenská Marie, Koutová Markéta, Kovačičínová Angela, Kovařík Josef, Kovaříková Helena, Kovář Jiří, Kovářová Helena, Kovářová Jindra, 
Kozáková Hana, Kozel Jaroslav, Kozová Marie, Krajánek Jiří, Král Jan, Král Miroslav, Králová Augustina, Králová Emílie, Kraman Jiří, Kraml 
Václav, Kraml Zdeněk, Kratochvílová Hana, Krátká Zdeňka, Krátký Adolf, Krejčí Eva, Krejčí Miroslav, Krejčová Lydie, Krejčová Martina, 
Kremsová Marie, Krchová Marie, Krobová Gabriela, Krump Bohumil, Krump Josef, Krupková Květoslava, Křenek Václav, Kříha Josef, 
Ing. Křišťan Alois, Křivancová Svatava, Křižanová Helena, Křížek Vladimír, Křížek Zdeněk, Křížová Anna, Křížová Hana, Křížová Věruška, 
Kubarych Ivan, P. Kubát Jan, Kubátová Anna, Kubek Milan, Kubelbecková Renata, Kubecová Ivanka, Kubeš Bedřich, Kubešová Marie, 
Kubíček Pavel, Kubs Jan, Kučera Josef, Kučerová Anna, Kučerová Anna, Kučera Petr, Kučerová Zdeňka, Kudějová Lenka, Ing. Kudrle Vojtěch, 
Kudrlová Marie, Kuchtová Jana, Kuchyňka Adolf, Kulhan Pavel, Kumžáková Marta, Kunclová Marie, Kunešová Hana, Kunešová Jaroslava, 
Kurková Hana, Kursová Marie, Kuřátková Růžena, Kuthan Václav, Kůsová Jana, Kůsová Marie, Kůta Bohuslav, Kůta Václav, Květoňová Marie, 
Kylián Karel, Ing. Kysela Karel, Kyselová Marie, Lád Karel, Láchová Marie, Landová Jana, Langová Anna, Lautnerová Magdalena, Lavický 
Pavel, občané a chalupáři Lčovice, Ledvinka Stanislav, Leffler Bedřich, Lagron František, Lehečka Josef, Leher Jaromír, Lehoczká Tamara, 
Ing. Leistner Václav, Leitnerová Alena, Lemberková Jitka, Ing. Lencová Štěpánka, PharmDr. Lešetický Jiří, Liebl Václav, Likarová Jana, 
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Lindner Ludvík, Linhartová Šárka, Linhová Marie, Liška Jiří, Ing. Lišková Zdeňka, Líbalová Marie, Lísková Květuše, Lopatová Ivana, 
Ing. Loučka Miloslav, Mgr. Loudínová Marie, Lovato spol. s r.o., Ludvíková Lída, Lukášová Anna, Lukešová Ludmila, Lutovský Ladislav, 
Lutyová Jitka, Mackovičová Jana, Madová Gabriela, Ing. Mach Milan, Macharáčková Marie, Machartová Milena, Machová Alena, Machová 
Ludmila, Mgr. Machula Tomáš, Maicová Marie, Majerová Marie, Majerský Jiří, Makovička Miroslav, Ing. Makuda Vladimír, Malcatová Božena, 
Malíková Miloslava, Mandát Libor, Mánek Libor, Manhalová Anna, Marcalová Marta, Marek Vlastimil, MUDr. Mareš Jiří, Mareš Josef, Mareš 
Václav, Marešová Helena, Marková Marie, Markvartová Marta, Ing. Maroušek Josef, Martanová Anna, Martanová Petra, Martínek František, 
Maruška František, Maříková Marie, Mašek Miloslav, Matějková Alena, Matějus David, Mátl Karel, Matourek Jan, Matoušek Karel, Matoušek 
Miroslav, Matulová Pavlína, Matuška Bohumil, Matyáštíková Běla, Mauhovcová Vlasta, Mayerová Valerie, Mazancová Aneta, Mazura Milan, 
Med Michal, Medek Josef, Meindl Willibald, Mencl Karel, Mertl Věroslav, Mertová Johana, Mestanová Hana, Mičan Václav, obec Mičovice, 
Michal Jaroslav, Michalová Ludmila, Mgr. Michlová Blanka, MUDr. Mikas Karel, Miková Marie, Miláček Otakar, město Milevsko, Mizerová Marie, 
Míková Marie, Mojhová Marie, Molková Marie, Moltaš Josef, Morozová Věra, Mgr. Mosler Tomáš, Mottl Karel, Moudlová Božena, Mrázová 
Marie, Mrázová Miluška, Mühlsteinová Jana, Muhlsteinová Marie, Musilová Jana, Myslíková Bohumila, Myšák Jiří, Náhlík Karel, Nachlingerová 
Pavla, Nápravníkovi, Neckář Josef, Nedomlelová Růžena, Nejedlá Jana, Nekl Jaroslav, Nemrava Petr, Neuhoferová Marie, Neuman Vlastimil, 
Neužilová Vlasta, Němečková Hana, Nohavová Marie, Nolc Jaroslav, Nouza Dan, Nouza Jan, Novák Josef, Novák Lukáš, Ing. Novák Pavel, 
Novák Václav, Novák Vladimír, Novák Zdeněk, Nováková Jana, Nováková Božena, Nováková Květuše, Nováková Libuše, Novák Václav, 
Nováková Marie, Nováková Marta, Nováková Milada, Nováková Petra, Novotná Božena, Novotná Dana, Novotná Ludmila, Novotná Marie, 
Novotná Miloslava, Ing. Novotná Svatava, Novotný Jan, Novotný Jiří, Novotný Josef, Nožičková Jana, Nucová Stanislava, Obgalardech 
Miroslav, Ochozková Marie, Ondrášková Marie, Ondřichová Alena, Ondřichová Eva, Ondřichová Pavla, Ondřichová Vlasta, Ortodroma s.r.o., 
Otmar Filip, Ing. Oušková Kamila, P. Kubát Jan, Palánová Miroslava, Palice Jiří, Pánková Eva, Pařízková Markéta, Pašek Jiří, Paulová Anna, 
Paurerová Karla, Pavelec Petr, Pavelcová Štěpánka, MUDr. Pávek František, Ing. Pavlík Jan, Pavlík Jiří, Pavlík Josef, Pavlová Marie, Pecka 
Václav, Pečenková Pavlína, Pehe Vladimír, Pech Jan, Pech Jaromír, Pecherová Jiřina, Pekocová Lenka, Ing. Peková Jitka, Pel Miroslav, 
Pelikánová Anna, Pellesová Helena, Pereková Jitka, Perzlová Petra, Pešatová Ludmila, Peterková Eva, Petr Petr, Petrášek Jindřich, Petrášek 
Stanislav, Petrášková Jana, Petrášková Hana, Ing. Pexa Jiří, Pfeiferová Libuše, Pikeš Václav, Pilátová Anna, Pilátová Jana, Pincová Miroslava, 
Ing. Pintová Marie, Pipek Jaroslav, rada města Písek, Píše František, Plachá Marie, Pleštilová Věra, Plevová Romana, Plojharová Eva, 
Ing. Plos Kamil, Plzáková Marie, Podlaha Jiří, Podlešák Jan, Podlešák Karel, Podlipná Milada, Pojslová Ludmila, Pokorná Eva, Pokorná Marie, 
Ing. Pokorný Miroslav, Polák Antonín, Poláková Monika, Polanská Marie, Polcar Jan, Polcarová Helena, Polívková Dagmar, Polívková Danuše, 
Pomije Josef, Pomije Václav, Popelka Stanislav, Popelková Růžena, Popelová Věra, Porhansl Milan, Pospíchal Josef, Poul Jan, Pouzarová 
Milada, Prajer Bořivoj, Prajerová Vlasta, Prášková Miroslava, Prášková Jana, Pražák Jan, Princ Antonín, Procházková Jana, Procházková 
Marie, Prokop Ivo, Prokopová Zdeňka, Prosrová Anna, Prskavcová Vladimíra, Pruner Milan, Prunerová Miroslava, Průchová Pavla, Průša Jan, 
Průša Jaroslav, Průšová Růžena, Průšová Vlasta, Přibil Jan, Přibylová Marie, Pudík Vladimír, Pumprová Marie, Ing. Pupík Václav, Půbalová 
Anna, Půbalová Ludmila, Qvanda František, Radová Věra, Rainke Oldřich, Rakovanová Marie, Rambous Milan, Rampichová Zdeňka, 
Randáková Růžena, Ratajová Irena, Reidingerová Marie, Reindlová Věra, Reitingerová Martina, Reitingerová Veronika, Rejlková Irena, Rezek 
Jindřich, Rezeta Jaroslav, Riant Jaroslav, Rinkeová Jana, Ritter Ferdinand, Robl Jan, Rodina Panny Marie Nové Hrady, Rokůsková Eva, 
Rosenfelder Jaroslav, Rottnerová Miroslava, Roubíček Josef, MVDr. Roučka František, Rozumová Marie, Ing. Rusová Libuše, Růžičková 
Marie, Růžičková Vladimíra, Rybák Jan, MUDr. Rybák Karel, Rypl Václav, Ryšánek Zdeněk, Řebřinová Jana, Řeháčková Věra, Řezníčková 
Jaroslava, Říha Jaroslav, Římskokatolická farnost Čkyně, Římskokatolická farnost Chlum u Třeboně, Římskokatolická farnost Lštění, Sabo 
Michal, Sahulová Anna, Samcová Eva, Samek František, Samek Vojtěch, Sádlo Pavel, Sebera Jaroslav, Sedláčková Eva, Sedlák Vladimír, 
Sedláková Hana, Sejková Miloslava, Sekáč Silvestr, Semivan Pavol, Semradová Marie, Sewaldová Alena, Shotokan karate klub Český 
Krumlov, Scherkl Zdeněk, Schwarzmüller Petr, Schwarzová Lucie, Simajchl Karel, Sithlová Miroslava, Sivok Josef, Skopek Jaroslav, Skřičková 
Jitka, Slabová Alena, MUDr. Slanina Jindřich, Slavík Jaromír, Slavíková Marie, Slivka Ivan, Smejkal Václav, Smetana Josef, Smetanová Anna, 
Smetanová Milada, Smilová Jana, Smola Jaroslav, Smutná Božena, Sobolík Josef, Sochor Martin, Somková Jiřina, SOŠ a SOU Trhové Sviny, 
Soukup Jaroslav, Soukupová Jana, Spěváčková Františka, Spolek přátel gymnázia Prachatice, Spurná Marie, obec Srubec, SSOŠ a SOU 
Prachatice, Stach Miloslav, Stehlíková Lenka, Steindlbergerová Eva, Steinhauser Ludvík, Stejkozová Marie, Stejskal Josef, Stejskalová Marie, 
Stiegler Jiří, Stindlová Věra, Stoklasa Miroslav, Straková Blažena, Strnad Petr, obec Střelské Hoštice, Stumbauer Václav, Suchá Martina, 
Suchý Jan, Sujanová Lenka, Svabhová Jitka, Svaček Pavel, Ing. Svačina Zdeněk, Svatoš Jiří, Svátek Josef, Svátek Miroslav, Svoboda Emil, 
Svobodová Helena, Svobodová Jaroslava, Svobodová Marie, Svobodová Zdeňka, Syrový Emil, Sýkora Jan, Sýkora Václav, Sýkorová Alena, 
SZŠ a VOŠZ České Budějovice, Šádek Štěpán, Šafránková Marie, Šalát Václav, Šandera Petr, Šandová Vladislava, Šavel Jan, Šebová Jana, 
Šebestová Anna, Šebestová Jarmila, Šestáková Marie, Šesták Stanislav, Šiklová Hana, Šilhavý Jan, Šíma Jan, Šimánek Petr, MUDr. Šimek 
Bohumír, Šimek Jiří, Šimek Václav, Šímová Eva, Šímová Jiřina, Šímová Libuše, Šípková Ivana, Šisler Václav, Škodová Anna, Škopková 
Ludmila, Škopová Bohuslava, Ing. Šleisová Marie, Šmelcová Anna, Šmídová Jaroslava, Šourková Marie, Špaček Jaroslav, Ing. Špeta Jaroslav, 
Štarmanová Dagmar, Šteflová Marie, Štěpánek Zdeněk, Štěpánková Hana, Štěpánková Marie, Štěpán Jaroslav, Štěpán Kamil, Štěrba 
Stanislav, Štěrbová Věra, Ing. Štětina Ivan, Ing. Štrobl Tomáš, Štrunc Miroslav, Študlarová Alena, Študlarová Jiřina, Študlarová Růžena, 
Šturmová Helena, Šubrtová Anna, Šulc Vladimír, Šusták Michal, Šustrová Anna, Šůma Vladimír, Švácha Miroslav, Švamberová Zuzana, 
Švandová Jaroslava, Ing. Švarc František, Švarc Karel, Švec Antonín, Švecová Marie, Švejdová Jaroslava, Ing. Talíř Jaromír, Talíř Vojtěch, 
Talířová Anna, Talířová Zdeňka, TCF Vzduchotechnika s.r.o., Těsnohlídková Jaroslava, MUDr. Tichá Ivanka, MUDr. Tichá Jana, 
MUDr. Tichavová Blanka, RNDr. Tišer Jaroslav, Tobiášová Jana, Tolar Jiří, Tomanová Iva, Tomanová Radka, Tomášek František, Tomášková 
Ema, Tomeš Miroslav, Toningerová Květa, Toth Imrich, Trajerová Hana, Trapl Petr, Traplová Anna, Trnková Jarmila, Trnková Zdeňka, 
JUDr. Trojan Karel, Trsová Jaroslava, Trsová Marie, Třipešová Marie, Tučková Jana, Mgr. Turek Jan, Turek Jan, Turková Marie, Ing. Turek Jiří, 
Turek Karel, Turk Vladimír, Turnovec František, Tušil Vladimír, Tušlová Marie, Tužinská Marie, Tůma František, Tůma Zdeněk, Tůmová Jana, 
Tůmová Marie, Tvrdek Josef, Tvrdek Miroslav, Tvrdek Vladimír, Ing. Tvrdek Vojtěch, Tyrpak Radek, Týmová Kateřina, Uhlík František, Uhlíková 
Ludmila, Uhlíková Růžena, Uhlířová Karolína, Umlandová Božena, Urbanová Květoslava, PhDr. Urbanová Petra, MUDr. Urbanová Zuzana, 
Urbánková Jaroslava, Urgerman Jan, Vacíková Marie, Václavíková Eva, Vágner Milan, Vachlerová Eva, Váchová Eva, Váchová Jarmila, 
Váchová Růžena, Ing. Vajsar Jiří, Vajter Jaromír, Valachová Milada, Valenta Petr, Ing. Valenta Stanislav, Valentová Marie, Valentová Věra, 
Vamlerová Eva, Vančurová Jana, Vaněk Jiří, Vaněk Josef, Vaňková Jaroslava, Váňová Hana, Vašta Zdeněk, Vávrová Naděžda, Vavrušková 
Marta, Vavrušková Soňa, Vavřinová Vladislava, Vejmělková Ludmila, Vejvara Pavel, město Velešín, Velík Miroslav, Velíšková Drahomíra, 
Velková Anna, Veltrubská Blanka, Veselá Jana, Veselý Josef, Veselý Ladislav, Veselý Václav, Vítovcová Marie, Víchová Božena, Vilánková 
Ludmila, Ing. Vilímek Josef, Vilimová Hana, Viva Design s.r.o., Vít Bohuslav, Vítková Jiřina, Vítková Věra, Vítovec František, město Vlachovo 
Březí, Vlasatý Jaroslav, Vlasák Jiří, Vlasáková Helena, Vlasáková Jana, Vlažná Jiřina, Ing. Vlčková 
Ludmila, Vlčková Marie, Vlčková Naděžda, Vlk Jiří, Vlk Josef, Vlk Pavel, Vlna Ladislav, Vlna Stanislav, 
Vobr Antonín, Vocílková Anna, Vodrážka Zdeněk, Vogl Hadwig, Vojtová Marie, Vokurková Jitka, manželé 
Voldřichovi, Voldřichová Bohumila, JUDr. Volfová Irena, Volfová Růžena, MUDr. Vondráčková Jana, 
Vondrášková Jaroslava, Vondrášek Josef, Vondrovská Eva, Vopařil Miroslav, Vorlová Jana, Voříšková 
Libuše, Vosolsobě Karel, VOŠ a SPgŠ Prachatice, Votápková Ludmila, MUDr. Votrubec Roman, 
Vozábal Miroslav, Vozábal Václav, Vrba Jaroslav, Výborný Petr, Wagnerová Pavla, Walová Helena, 
Watzková Marie, Weisfeit Jaroslav, Wimmerová Vlasta, MUDr. Wofek Ivo, Zach František, Zachová 
Drahoslava, Zajedová Růžena, Zajíčková Andrea, Zákostelecká Helena, Zaumüllerová Jaroslava, 
Zavřel Tomáš, Záviš Pavel, Zeman Jan, Ing. Zeman Jaroslav, Zeman Josef, Zeman Vladimír, 
Zemen Antonín, Zemková Dagmar, Zezulková Jaroslava, Zíka Vojtěch, Zikeš Jiří, Ing. Zikmund 
Jiří, Zíma Jiří, Ing. Zítková Dagmar, Zítková Marie, Zloch Václav, Zlohová Helena, Zlochová 
Marie, Zlunková Marie, ZO SPCCH Bavorov, Zubalík Antonín, ZUŠ Prachatice, Mgr. Zverová 
Jana, ZŠ Chyšky, ZŠ Lhenice, Zusko Ivan, Žáček František, Žemličková Blanka, Žiška Radim, 
Žlázková Anna

Nefinanční dary
Ing. Šíma František, Kučera Milan, Totín Petr, DTP studio BoD, 
regulace topení Ing. Jan Holeček, revize plynu Josef Hora, 
Rodinný pivovar Bernard, tesařství HOPI S+S, DATA-PLAN 
BOHEMIA s.r.o.
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