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 1. lůžkový hospic - 30 lůžek specializované hospicové paliativní péče
 2. domov se zvláštním režimem - 26 lůžek pro osoby s různými druhy demencí, 

zejména Alzheimerovou chorobou (od 1.11.2012) v Domově Matky Vojtěchy
 3. 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

 4. terénní odlehčovací služby (pečovatelská služba)
 5. odborné sociální poradenství
 6. půjčovna pomůcek
 7. vzdělávací centrum - kursy akreditované ministerstvem práce a sociálních věcí, 

přednášky, exkurze, stáže

Služby provozované občanským sdružením 
Hospic sv. Jana N. Neumanna

Zřizovatelem hospice je občanské sdružení „Hospic sv. Jana N. Neumanna“ zalo-
žené 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 2012 se k jednání formálně sešel celkem desetkrát k projednání nejdůle-
žitějších 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

O zřizovateli

Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012

1

Co je hospic?

Hospic je nestátní neziskové zdravotnické zařízení. Poskytuje paliativní lékařskou 
péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti vedoucí k vyléčení. 
Stěžejní je léčba bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchov-
ních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů 
a jejich rodin. 
 
Pacientovi garantujeme, že:

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

Podmínky pro přijetí:
• nemoc ohrožuje pacienta na životě
• „vítězná“ medicína vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k vyléčení
• není možná či nepostačuje domácí péče

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. Ideá-
lem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální a spirituální a s vděč-
ností za život, který mu byl dán.

Pod letní pergolou
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Organizační struktura

ředitel
PhDr. Robert Huneš

lékaři
MUDr. Petr Koptík - primář
MUDr. Jana Vlková-Šefrová - hlavní lékař
MUDr. Pavla Adéeová
MUDr. Anna Schánilcová

sociální pracovník
Bc. Iva Turková

vrchní sestra
Mgr. Eva Ludačková

staniční sestry
SM. Anežka A. Polehlová, SCB
Bc. Vlasta Mašková

zdravotní sestry
Ludmila Benešová
Bc. Eva Bursíková
Lada Černá
Markéta Diblíková
Helena Eichlerová
Jana Krakowitzerová
Mgr. Soňa Langová
Marie Lívancová
Bc. Jitka Říhová
Kateřina Stropková
Gerta Štěpánková
Bc. Andrea Vágnerová
Alena Vozandychová

ošetřovatelé-pečovatelé/ky
Iva Barvínková
Jaroslava Chlandová
Bohumila Klečková
Jitka Koubová
Jitka Košatková, DiS.
Dana Kovářová
Vladislava Kropáčková
Marie Krotká
Lucie Lahodná
František Ludačka
Helena Ludačková
Ing. Magdalena Melková
Renata Mimrová
Radka Nová
Marta Rosecká, DiS.
Zuzana Štěpánková
Ivana Tesárková
Eva Tkáčová
Ladislav Wurm
Miroslava Žluvová
Ing. SM. Antonie, SCB
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SM. Benedikta, OSFGr.
SM. Františka, OSFGr.
SM. Sebastiana, SCB - pastorační asistent
SM. Ester, SCB - pastorační asistent

technicko-hospodářští pracovníci
Ing. Patrik Coufal - ekonom, vedoucí projektů
Bc. Pavel Ludačka - vedoucí správy budov a majetku (část roku)
Karel Pawlitschko - vedoucí provozu (část roku)
Mgr. Lucie Vařílková - vedoucí Vzdělávacího centra, odb. soc. poradce (část roku)
Mgr. Eva Předotová - vedoucí Vzdělávacího centra, odb. soc. poradce (část roku)
Jana Vašurová - hlavní účetní
Jana Štěpánková - mzdová účetní
Martina Boháčová - recepční, koord. dobrovolníků
Petra Vojtová - recepční, koord. dobrovolníků (část roku)
Mgr. Markéta Nováková - recepční (část roku)
Martina Nováková - uklízečka
Miluše Šináklová - uklízečka
Martin Furiš - údržbář
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, P. Petr Hovorka
 zdravotní sestra: Bc. Andrea Vágnerová; úklid: Hedvika Papežová,Zdeňka Přibová;
 recepce: Emilie Zemanová, Anežka Turková, Matěj Huneš

Vizita
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Slovo ředitele

Mám radost, že...
• hospic pečoval o rekordní počet pacientů a pomohl 

usnadnit přechod na druhý břeh zejména 
onkologicky nemocným v terminálním stadiu 
onemocnění

• ze spokojenosti pacientů a vděčnosti jejich 
blízkých

• zaměstnancům přes náročnou profesi nechybí 
úsměv na tváři, vlídnost srdce a s láskou pečují 
o těžce nevyléčitelně nemocné

• přes nepřízeň ekonomické krize jsme přestáli další 
rok

• jsme úspěšně dobudovali Domov Matky Vojtěchy - 
otevřeli 26 nových lůžek pro osoby s různými druhy 
demencí a nalezli pro péči o takto postižené tým 

nových úžasných zaměstnanců s velkým srdcem
• jsme zvelebili park zbudováním okrasného jezírka s japonskými koi kapry pro 

potěchu pacientů i veřejnosti
• v hospicovém parku odpočívají naši pacienti, scházejí se milenci, kochají se senioři, 

maminky s dětmi chodí na procházky a konají se svatby
• pro pacienty i veřejnost se podařilo uskutečnit řadu hudebních, divadelních 

i sportovních akcí
• se nám vdala naše mladá paní doktorka a čeká narození miminka, podobně jako 

několik dalších zaměstnankyň

Mám starost, že...
• přetrvávají předsudky veřejnosti
• nejsou plně využívaná lůžka v hospici a řada nemocných tak umírá zbytečně 

v bolestech, či v  podmínkách nedůstojných 21. století
• zhoubné bujení všeliké administrativy ubíjí tvůrčího ducha i selský rozum
• úhrady zdravotních pojišťoven i veřejných dotací na péči o nejslabší z nejslabších 

– o těžce nemocné, kteří se nemohou bránit - jsou stále nižší (např. od r. 2009 se 
platby ZP nezměnily tváří v tvář inflaci, zvyšování DPH, zdražování energií...)

• zřejmě nejsme ještě vyspělou společností - neboť ta se měří tím, jak je postaráno 
o její nejslabší jedince

Mám naději, že...
• veškeré narážení hlavou na zeď a házení hrachu na stěny má přece jen smysl
• smysl naší práce je silnější, než zlovůle škarohlídů
• Pán Bůh na nás nenaloží víc, než uneseme

děkuji, že...
• všichni úžasní kolegové zaměstnanci jsou takoví, jací jsou
• přítomnost smrti nás učí porozumět životu
• dárci mají štědré srdce i ruku a bez nich bychom se nedokázali dobře postarat 

o naše pacienty
• dobrovolníci v hospici rozdávají sebe sama a činí svět hezčím
• Pánbu vše vede, jak jest

...a to ostatní naleznete v tabulkách, grafech a na fotografiích.
Robert Huneš
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Slovo lékaře

Rok 2012, pro mě rok druhý. S novými pacienty při-
chází nové osudy, ale překvapivě stále stejné předsud-
ky a stejné reakce. Údiv pacientů i příbuzných, stejné 
věty pozůstalých. V očích veřejnosti (a pacientů) stále 
panuje představa hospice jako „umírárny“ - železné 
postele na jinak prázdných pokojích, prázdné chodby, 
ticho přerušené jen odvážením zemřelých a dlouhé 
hodiny čekání na smrt. Kdo by se pak nebál? Jen 
málokdo je ochoten v krizové situaci logicky uvažovat 
a případně si takový nesmysl jít vyvrátit osobní pro-
hlídkou hospice. Jen málokdo zdravý se zajímá o to, 
co je za vstupními dveřmi. A tak ze strachu zůstávají 
pacienti mnohdy v nevyhovujících podmínkách a umí-
rají na pokoji se čtyřmi dalšími spolupacienty. Říkají: 
„Na to si zvyknete, že vedle vás pořád někoho odváží“. 

První hodnocení pacientů po příchodu do hospice bývají podobná, až překvapivě často 
používají stejná slova... „kdybych věděl, jaké je to tu hezké, tak jsem tu chtěl být už 
dávno“. Nejdojemněji tento svůj pocit a opadnuvší obavy vyjádřila paní K., která k nám 
přišla z nemocnice v Českých Budějovicích. V prvních chvílích na sluncem prozářeném 
pokoji se přes bolesti a nevolnosti po cestě rozzářil i její úsměv: „Už jsem chtěla, aby to 
trápení skončilo, ale tady je to tak hezké, že bych si to chtěla ještě pár týdnů užít“. 

Ještě překvapivější jsou pro mě opakující se věty pozůstalých. Zejména těch, kteří 
zde svého blízkého doprovázeli až do úplného konce. Když se po čase vrátí ještě jed-
nou rozloučit nebo poděkovat, často používají stejná slova... “jsem rád, že to tak dobře 
dopadlo“, „jsem ráda, že maminka tak hezky umřela“. Vzápětí dodávají slova omluvy 
a vysvětlení... “když to řeknu známým, tak na mě koukají skrz prsty“... Já rozumím... 
Jistě, že nejsou rádi, že jim někdo zemřel, vím, co všechno museli obětovat, aby tu 
mohli být se svým blízkým, vím, co nocí probděli, vím, jak bylo těžké se loučit. Ale když 
už musel umřít, tak dobře, že tady, dobře, že ne sám, dobře, že s podporou nejbližších, 
dobře, že smířený se smrtí, dobře, že usmířený se svými drahými. Tito lidé jsou podivně 
šťastní, nemají žádné výčitky, co ještě měli udělat nebo říct. A přes veškerou lítost jim 
na rtech hraje úsměv a v očích se zračí ještě něco hlubšího než jen odlesk slzí....

Jana Vlková

Rychlá porada venku
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Slovo vrchní sestry

V uplynulém roce probíhaly přípravy na obhajobu 
certifikátu Pracoviště bazální stimulace. Absolvovali 
jsme supervizi vedenou paní PhDr. Karolínou Fried-
lovou, ředitelkou Institutu bazální stimulace. Nesmírně 
nás těší, že jsme obstáli s pochvalou za splnění všech 
potřebných kritérií a certifikát byl hospici prodloužen na 
další tři roky.

Dalším počinem bylo navázání spolupráce s paní 
PhDr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D. při tvorbě příruč-
ky pro pomoc lidem v období zármutku po ztrátě blízké 
osoby. 

Část ošetřovatelského personálu absolvovala pro-
žitkový kurz reminiscenční terapie, díky němuž jsme 
mohli poznat nové možnosti vhodných přístupů k ne-
mocným s demencí.

V uplynulém roce jsme měli tu čest pečovat o mnoho nemocných, z nichž někteří 
u nás doslova našli svůj domov, jak nám sami řekli. Dlouhodobě jsme mohli doprovázet 
nemocnou řádovou sestru Viktimu, která v hospici statečně a tiše završila svůj život 
v láskyplném kruhu rodiny svých spolusester boromejek. 

Dva neonkologičtí pacienti v mladším věku, kteří byli do hospice přeloženi v tristním 
stavu mohli být díky dobré lékařské, ošetřovatelské a nutriční péči předáni k doléčení 
na vyšší pracoviště. 

Měli jsme tu čest poznat mnoho velmi pěkných rodin, které dokázaly věnovat svůj 
čas svým drahým blízkým a v jejich nejtěžších dnech s nimi přebývaly a podporovaly je 
v boji s jejich chorobou.

Pokud se podaří sejmout z nemocného bolest, je nabídnuta laskavá ošetřovatelská 
péče a rodina je otevřena spolupráci a chce svého blízkého aktivně doprovázet, je nám 
dopřáno zakoušet nesdělitelné a vzácné okamžiky plné lidskosti, lásky a opravdovosti.

V těchto chvílích se mi vybavují slova: „Nemůžeme si vybrat, co se nám stane, ale 
můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.“ (Epiktétos)

Děkuji moc Vám všem, kteří jste dokázali vytrvat a vydat sami sebe ve prospěch 
Vašich blízkých.

Eva Ludačková

Každý má rád něco jiného... J
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Slovo sociální pracovnice

Začátek každého nového roku se nese ve znamení 
bilancování roku uplynulého. Nejinak je tomu i v pra-
chatickém hospici. Každý z nás vidí prožitý rok z úhlu 
své profese, každý tedy trochu jinak. Každý pokládáme 
svůj kamínek, aby se pak čtenáři mohl naskytnout uce-
lený obraz mozaiky hospice.

Obracím listy kalendáře z roku 2012, přemítám, 
v myšlenkách mi vyvstávají různé obrazy ze setkání 
s rodinami, s nemocnými. Jak postihnout a dát do 
slov to nejdůležitější? A co je vlastně v práci sociální 
pracovnice to nejdůležitější? Je to erudice, profesní 
připravenost, získaná profesní praxe? Nebo jsou to 
spíše osobnostní předpoklady? Obojího je jistě zapo-
třebí a mnohému se musím ještě učit. Vím to z mnoha 
zkušeností. 

Vybavují se mi stále stejné otázky, jež slýchávám z úst rodin, které prožívají poslední 
chvíle pozemského života u lůžka svých blízkých. Proč se to muselo stát? Proč tu ještě 
nemohl/a být? Takovéto otázky ve mně vždy roztáčí kolotoč myšlenek, a jak se říká 
„zde je každá rada drahá“. Rada je ale to poslední, co blízcí umírajícího v takovou chvíli 
potřebují slyšet. Kdysi jsem četla citát, jehož autorem je kněz a řeholník páter Vojtěch 
Kodet: „Zapadající slunce nelze zadržet, ale je možné poděkovat za čas, který nám 
byl dán.“ Tento citát by velmi dobře mohl vystihnout další možné směřování rozhovoru 
s člověkem, který ztrácí někoho blízkého.

Lidský život se skládá z jednotlivých etap a žádnou z nich nelze žít déle, žádnou 
z nich nelze přeskočit, ani tu závěrečnou. Přesto se lidé brání pomyšlení na konec ži-
vota a na vše, co tato etapa přináší. V hospici ale nejsme svědky jen bolesti ale i štěstí, 
ne jen smutku ale i radosti, ne jen loučení ale i setkání, ne jen ztrát ale i nalézání. Toto 
vše proměňuje a rozvíjí životy nás všech, kteří se na péči podílíme a to nejen v rovině 
profesní, ale i osobní a za to děkuji.

Iva Turková
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Slovo ekonoma

Každoročně svádím při tvorbě příspěvku do výroční 
zprávy svůj vlastní vnitřní boj. Mám zvolit pozitivní nebo 
negativní tóninu? Napsat „to“ s vizí do budoucna, v níž 
nechybí světlé zítřky nebo snad popustit uzdu vlastní 
přirozenosti a poodhalit světu své negativní vidění 
světa? Tuším, že se opět vydám zlatou střední cestou, 
kterou však letos lemuje i několik otázek.

Začnu pozitivní zprávou na úvod - finančně jsme 
přežili rok 2012. Navzdory krátícím se dotacím a zvy-
šující se dani z přidané hodnoty, i přes výdaje spojené 
s výstavbou nového zařízení pro pacienty s demencí. 
Podařilo se nám to především díky dárcům, kteří na nás 
ani v tomto roce nezapomněli a pomohli nám pomáhat... 
To negativnější já se však ozývá v otázce - „Kolik bych 
musel přispívat do českého děravého systému ze svých 

daní, abych nebyl v těch nejtěžších chvílích odkázán na dobrodince, kteří hospicům 
pomáhají?“

Další pozitivní zprávou je, že hospic v roce 2012 obstál u několika kontrol, týkají-
cích se projektové činnosti. Stejně tak se nám podařilo do úspěšného konce dotáh-
nout množství monitorovacích zpráv, jež jsou při realizaci projektů vyžadovány. Hurá. 
Upřímně - byla to strašná práce. A tak se ten negativní zase ptá - „Stojí to vynaložené 
úsilí vlastně za to?“ Zaplaším jej až pohledem na vybudovaný Domov Matky Vojtěchy 
či přečtením dopisu od stážistek, které hospicem, i díky projektům, prošly. A vlastně 
i vzpomínkou na osoby, které stojí na druhém břehu kontrol a monitorovacích zpráv. 
V drtivé většině jsou to totiž zcela normální lidé. „Tak kde je tedy problém, Patriku?“, ptá 
se ten negativní...

Pozitivem tohoto roku bylo i moje osobní posílení. Ne, na kila mám stále stejně. 
Posílil jsem vědomím, že kdo si počká, ten se dočká (vždyť první žádost o dotaci na 
výše uvedený Domov Matky Vojtěchy jsem finalizoval na jaře 2008) a také vědomím, že 
„důvěřuj, ale prověřuj“ stále platí. 

Na závěr si dovolím, trochu těch světlých zítřků - posílil jsem také vědomím, že 
i když pan negativní staví do cesty spoustu překážek či osob, které mi pijí krev, stále tu 
jsou tací, díky nimž jsou odběry krve snesitelné... Co to povídám - nádherné.

Patrik Coufal

Stážistky ze zdravotní školy
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Slovo koordinátora dobrovolníků

Dobrovolnictví v loňském roce bylo ve znamení lou-
čení. Studentky prachatické Střední pedagogické školy, 
které přišly do hospice poprvé jako patnácti-šestnáctile-
té nyní dospěly do maturitního ročníku. Během oněch 
uplynulých 4 let jsem měla možnost pozorovat, jak se 
děvčata proměňují. Byla jsem svědkem toho, jak rostou 
v osobnosti, a to v osobnosti se správně utvořenými po-
stoji a hodnotami k lidskému životu. Troufnu si říct, že 
k této vyzrálosti jim pomohlo právě dobrovolnictví v hos-
pici. Jen ta skutečnost, že celé 4 roky týden co týden při-
chází s vědomím, zda se dnes opět uvidí s pacientem, 
kterému předchozí týden zpívaly, je opravdu pro silné 
„nátury“. Studentky v této fázi svého růstu obstály na vý-
bornou a věřím, že s touto zkušeností budou „nástrahy“ 
života zvládat s patřičným nadhledem a snadněji.

Společně se studentkami z našeho hospice odešla i jejich vychovatelka paní Helena 
Hanušová, která byla tahounem všech studentů a studentek SPgŠ, kteří prošli hospi-
cem za celých 6 let. Velmi si paní Hanušové vážím za její vysoké nasazení a čas, který 
celým svým srdcem věnovala hospici. Se zápalem přiváděla stále nové studenty, ve 
kterých dokázala vzbudit opravdový zájem o nemocné a umírající pacienty.

Jejich odchodem však dobrovolnictví nekončí. Štafetu převzaly mladší ročníky 
SPgŠ pod novým vedením vychovatelky paní Aleny Benešové. Přeji jim, aby s dobrou 
vůlí přicházely mezi pacienty rozdávat radost.

Martina Boháčová

Dobrovolníci pravidelně hrají pacientům v zimní zahradě
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Slovo vedoucího správy budov a majetku

Hospic je místem, kde se setkávají lidé v různých 
životních situacích. Naším cílem rovněž je, aby se celý 
areál hospice stal místem, kam budou přicházet načer-
pat sílu všichni lidé, kde naleznou vnitřní klid a pohodu 
a kde se budou cítit dobře. Pozornost je tedy věnována 
i tomu, aby i hospicový park přinesl návštěvníkovi pří-
jemné chvíle a tak vybízel k jeho opětovné návštěvě. 
S tímto vědomím se v letošním roce vybudovalo jezír-
ko, jehož břehy spojuje malý mostek. Pozorný návštěv-
ník si pak může všimnout i atributů Jana Nepomucké-
ho zručně zakomponovaných do dřevěných sloupků 
držících lanové zábradlí. 

Ovšem největší změnou uplynulého roku bylo do-
končení stavby a zahájení provozu Domova Matky 
Vojtěchy. Je to dům sloužící lidem nemocným Alzhei-

merovou chorobou. Proto i technické vybavení budovy je řešeno tak, aby poskytovalo 
maximální komfort a bezpečí jeho obyvatelům. Například aby lidé nemuseli ve tmě 
hledat vypínače osvětlení a s úzkostí chodit tmavou chodbou, rozsvěcuje se většina 
světel pomocí čidel. Aby nedošlo ke zranění o radiátory, je v místnostech, které jsou 
nejvíce využívány, podlahové topení. O výměnu čerstvého vzduchu v celé budově se 
stará centrální klimatizační jednotka vybavená rekuperací tepla, a protože se někteří 
obyvatelé mohou v důsledku své nemoci ztratit i ve známém prostředí, je budova vy-
bavena systémem elektronických bran, díky nimž zdravotní sestry snadno zjistí, kdy 
obyvatel domova vstoupí do míst pro něj potenciálně nebezpečných. Výčet technických 
drobností, které přispívají k maximálnímu bezpečí obyvatel by jistě mohl být mnohem 
delší (zamykání oken na klíč, otevírání dveří čipem...). To podstatné však je, aby veš-
keré technické zařízení v budovách i venku sloužilo k vytváření vlídného a příjemného 
prostředí pro lidi, kteří zde žijí, pracují, nebo jen procházejí. Snad mohu za technický 
úsek říci, že po odstranění drobných prvopočátečních problémů jsme k tomuto cíli zas 
o něco blíže. 

Pavel Ludačka

Budování jezírka s japonskými koi kapry
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Slovo vedoucí domácí péče

Díky této krásné práci mám možnost poznávat 
mnoho zajímavých lidí a jejich životních příběhů. Ně-
kdy bývají veselejší, příkladem mohou být vzpomínky 
na vesnické tancovačky a vzpomínky na staré lásky. 
Jindy poměrně dramatické až bolestné, zejména po-
kud se rozpovídají o válce či odsunu, nebo jak s nimi 
bylo zacházeno u sedláků... Obzvláště ženy rády vzpo-
mínají, velice opatrně přede mne předkládají svá alba 
plná dobových fotografií a s nostalgickým povzdechem 
dávají najevo, jak jsou pyšné na to, co v životě zažily. 
Našim klientům bývá z převážné většiny více než 80 let 
a skutečně hodně pamatují. 

Velice ráda naslouchám, když vzpomínají. Často 
bývám i dojatá. Někdy si říkám, kde vlastně tito lidé 
brali sílu žít? Co bylo jejich hnacím motorem?

Společně zažíváme chvíle veselejší, ale také i smutné konce. Velice si vážím rodin, 
kde se snaží „dochovat“ své blízké doma až do jejich posledních dnů. Není to vůbec 
jednoduché, staří lidé mají své zvyklosti, bazírují na zdánlivých maličkostech a těžko 
chápou dnešní uspěchanou dobu. „Kam proboha všichni chvátáte?“

Naši klienti mne neustále utvrzují v přesvědčení, že jde o úžasné osobnosti, které 
si naši pozornost a obdiv určitě zasluhují. Jsem pyšná na to, že mohu pomáhat právě 
těmto úžasným lidem. Snažíme se být jim pomocníky a snad i oporou.  Myslím, že od 
nás nikdo neočekává zázraky, pomáháme v obyčejných věcech jako například pomoc 
s hygienou, úklidem domácnosti, donáškou oběda, nákupem či zajištěním léků... Nemá 
smysl vyjmenovávat co všechno děláme, mnohem důležitější je, jak to děláme a zda 
jsou naši klienti spokojeni. Vždycky mne potěší milá sms, email či poděkování od rodin-
ných příslušníků našich klientů. Samotní klienti vyjadřují spokojenost pohlazením, po-
děkováním nebo čokoládou. Tato práce je spíše posláním, jak řekl můj dobrý kamarád... 
Nezbývá než souhlasit.

Jitka Košatková

Flek. Re. Tuty...
Pastorační asistentky nemají v popisu práce jen modlení
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Slovo pastoračního asistenta

Se smrtí dokážeme stále účinněji bojovat, jsme 
schopni udržet člověka na přístrojích dlouho, ale mno-
hem horší je to s etickým a morálním zvládnutím umí-
rání... (Dr. Nešporová)

Statistika říká, že poslední hodiny svého života 
kolem 60 procent lidí prožívá osaměle v nemocnicích, 
léčebnách a sociálních zařízeních. Zdravotní systém je 
nastaven tak, aby usiloval bojovat o život v každém pří-
padě i když je stav beznadějný. Umírání je stále feno-
mén, o kterém se v českém prostředí mluví velmi málo 
buď ze strachu, nebo nevíme jak se se smrtí vyrovnat, 
jak o ní mluvit, jak na ni reagovat. Velké rozpaky nad 
smrtí nacházíme i při pohřebních obřadech a přitom 
podle psychologů je to nutná a jasná tečka, skutečné 
uzavření kapitoly života, zejména pro pozůstalé, kteří 

chtějí blízkému vyjádřit úctu a lásku.
Umírání, jako zbývající čas lidského života nemusí být pouze místem vyrovnání 

se ztrátami, jež sebou přináší smrt, ale sdílením vzácných okamžiků života. Posláním 
sestry je sloužit životu v jeho různých životních obměnách, zvlášť v nemoci a to i tam, 
kde se život ocitne v terminálním stádiu pozemské existence. Pocit bezmoci tváří tvář 
smrti se mě neustále bolestně dotýká a denně hledám možnosti, jak mohu být nablízku 
svojí službou, modlitbou, popřípadě svým blízkým vztahem. Individuální doprovázení 
má v duchovní péči nezastupitelné místo, protože duchovní péče nemá být oddělená 
od jiných výkonů, ale je součástí činnosti, která se u nemocného provádí. Často stačí 
přirozená intuice, duševní i duchovní takt, empatie, schopnost naslouchat a rozlišit ve 
slovech nemocného v čem mu spiritualita přináší naději a v čem je mu naopak zdrojem 
utrpení. 

Terminální stadium nemoci může i přes svou dramatičnost být obdobím vnitřního do-
zrávání a často jsme svědky v péči o umírajícího paradoxních situací, kdy nemocného 
začíná přemáhat slabost, odchází z něj život, ale on se stává silnější a integrovanější 
osobností. Tento úsek života, nemusí být jen místem trýznivého odcházení a vyrovná-
vání se ztrátami, které přináší smrt, ale úsekem plného kvalitního života až do poslední-
ho okamžiku, který často pro přítomné blízké může být časem osobního růstu. 

Důkazem toho je dopis, který mi napsala paní, která zde nedávno velmi citlivě a pří-
kladně téměř měsíc doprovázela svého tatínka. To, co mi napsala, je pro mě „zlatá 
medaile za zásluhy“ a kdyby mi už nikdo nepoděkoval za službu v našem hospici, toto 
mi bude stačit: „Milá sestřičko, blíží se rozloučení s mým tatínkem a prosím, myslete 
na nás. Najednou přišlo takové prázdno... tatínek zemřel a bílý anděl už za ním ani za 
mnou nepřichází, jako to bylo každý den v hospici. Víc a víc teskním, i když mu přeji ten 
klid a odpočinek, ale loučení je těžké.

Stále na Vás vzpomínám s velkou láskou a vděčností, jak jste tatínkovi a mně byla 
v posledních dnech nápomocna. Možná Vám to připadalo takové nezištné, ale pro mě 
to moc znamenalo a hlavně to, že když tatínek zemřel, udělala jste si čas a přišla se 
pomodlit a rozloučit se s námi. Byly to pro mne krásné chvíle v hospici, najednou se cí-
tím víc zranitelná a mnohem více se bojím... Přeji Vám, abyste v sobě měla stále pořád 
tolik lásky, ochoty a síly, abyste mohla pomáhat i dalším lidem, kteří o to stojí a potřebují 
to... Nazvala jsem Vás bílým andělem, pořád o vás tak vyprávím, protože jste se tak po 
hospici pohybovala. Tichounce, lehce jako anděl jste přicházela a pomáhala, rozdávala 
radost, lásku a útěchu...“.

Jestli jsem byla takto vyznamenána, je to zásluha celého pracovního kolektivu hos-
pice, protože máme mezi sebou opravdu hezký a blízký vztah. Toho si velmi vážím 
a jsem za to vděčná. 

SM. Sebastiana, SCB
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Slovo vedoucí Vzdělávacího centra

Úkolem Vzdělávacího centra Hospice sv. Jana 
N. Neumanna není mentorovat, ale předávat poznání 
a zkušenosti z hospicové paliativní péče. Umožňujeme 
odborníkům, ale i laické veřejnosti získávat nové po-
znatky, dovednosti a vyměňovat si názory.  Jsme rádi, 
pokud se díky činnosti Vzdělávacího centra myšlenky 
a zásady hospicové péče dostávají do jiných organiza-
cí, ale i ke studentům středních a vysokých škol.

Vzdělávací centrum prošlo v roce 2012 řadou 
změn. Zásadní změnou je především rozšíření našeho 
lektorského týmu a obohacení nabídky akreditovaných 
vzdělávacích kurzů. V souvislosti s otevřením Domova 
Matky Vojtěchy se naše kurzy zaměřují vedle paliativní 
péče také na práci se seniory a lidmi s různými dru-
hy demencí, především Alzheimerovou chorobou. 

V roce 2012 jsme ve vzdělávacím centru realizovali 16 kurzů pro 264 osob, 21. dubna 
rovněž proběhla již tradiční odborná konference, na kterou přišlo 128 posluchačů z řad 
lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků a široké veřejnosti. 

Jsme také potěšeni velkým zájmem studentů a jejich pedagogů o absolvování od-
borné praxe v Hospici sv. Jan N. Neumanna. V roce 2012 u nás odbornou praxi absol-
vovalo 73 studentů a studentek, přičemž nejčastěji jsme spolupracovali s:

• Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
• Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
• Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy
• Husitskou teologickou fakultou v Praze
• Slezskou univerzitou, Fakultou veřejných politik, Ústavu ošetřovatelství, Opava
• Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě
• VOŠ zdravotnickou Bílá Vločka, s.r.o., České Budějovice
• Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, České 

Budějovice
• Střední školou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, Volyně
• Mendelovou střední školou, Nový Jičín, p. o. 

„Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ (J. W. Goethe)
      

Eva Předotová

Kurzy realizované a organizačně zajištěné Vzdělávacím centrem v roce 2012
Název kurzu Počet realizací Počet účastníků kurzů

Kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách (164 hod.) 1 14

Úvod do hospicové paliativní péče 2 18
Specifika hospicové péče pro 
sociální pracovníky 2 29

Péče o nevyléčitelně nemocné 
v domácím prostředí 3 48

Reminiscence - úvod do využití 
vzpomínek při práci se seniory 5 86

Humor v hospici 1 20
Rehabilitační ošetřovatelství 1 15
Úvod do standardů sociálních služeb 1 34
CELKEM 16 264
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Poradna a půjčovna pomůcek

Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách je 
neodmyslitelnou součástí komplexu zdravotně sociálních služeb poskytovaných Hospi-
cem sv. Jana N. Neumanna. Součástí našich služeb je i půjčovna pomůcek. Tyto služby 
jsou určeny především rodinám, které se rozhodly pečovat o nemocného člověka v do-
mácím prostředí. 

Se svým dotazem se na naši Poradnu mohou obrátit jak nemocní a jejich rodiny, 
tak i odborníci z jiných organizací, kteří potřebují prokonzultovat problematickou situaci 
v péči o své klienty. Nabízíme také zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky. Uži-
vatelům sociální poradny rádi vyjdeme vstříc a nabízíme jim lidský přístup a podporu 
i v těch nejtěžších chvílích života.  

Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí možnost zlepšit péči o nemocného v do-
mácím prostředí. V roce 2012 byl největší zájem o zapůjčení elektrických polohovacích 
lůžek, antidekubitních matrací, mechanických vozíčků, chodítek a koncentrátorů kyslí-
ku. Možnosti zapůjčit si některou kompenzační pomůcku využilo v roce 2012 celkem 
63 rodin, jimž pomůcky pomáhaly celkem 3439 dní.

Poradna v roce 2012 poskytla celkem 1468 intervencí. Jsme rádi, že jsme řadě lidí 
mohli usnadnit jejich nelehkou životní situaci. 

Eva Předotová

Vzdělávací centrum
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Slovo pozůstalých

Pečovali jste o maminku s láskou, kterou jste jí věnovali... Proto s vděčností vzpomí-
náme na ochotu vašeho personálu. Nejvíce vzpomínám, jak mne osobně překvapovalo, 
že se váš personál staral nejen o naší maminku, ale našel si čas se vlastně postarat 
i o nás a v podstatě i díky jim jsem já osobně mohl být s maminkou vposledních chvílích 
jejího života a tak mít možnost se s ní rozloučit a pomoci jí svou přítomností v odchá-
zení.

(z dopisu syna pacientky)

...stále hledám vhodná slova, která by vyjádřila naší vděčnost a obdiv ke všem za-
městnancům vašeho hospice. Jsme vděčni, že poslední týdny života prožil můj bratr 
právě u Vás, kde úsměv, láska, vlídnost, ochota, cit, obětavost a trpělivost jsou každo-
denní samozřejmostí. Nedokázala jsem si takový přístup k pacientům ani představit. 
Bratr byl u Vás velmi spokojený a šťastný.

Snad nejlepší rozhodnutí mého života, kterého nebudu nikdy litovat, byla telefonická 
prosba o umístění Jiřího do hospice. Už přijetí překonalo naše očekávání. Při každé 
návštěvě jsme se přesvědčovali, že takový přístup je u vás běžný...

(z dopisu sestry pacienta)

Vážení přátelé,
jménem celé rodiny bych chtěla poděkovat za Vaši péči o tatínka, který u Vás strávil 

přes měsíc svého života. I když to byla velmi bolestivá doba, byla i „krásná a naplňují-
cí“. Tatínek u Vás opravdu našel klid a pokoj a nikde jinde by se mu nemohlo dostat lep-
ší péče. Bylo pro nás těžké rozhodování, když po týdnu jeho pobytu v nemocnici nám 
doktoři řekli, že ho musí převézt buď na LDN a nebo že je možnost umístění k Vám. Nic 
moc jsme o Vašem zařízení nevěděli, navíc to pro nás z ČB nebylo úplně blízko. Ale 
chtěli jsme pro tatínka to nejlepší, proto jsme se rozhodli pro Vás - a nikdy nelitovali... 
Děkujeme za Váš pozorný a opravdu empatický přístup, je obdivuhodné, jak tu těžkou 
práci veškerý personál zvládá s takovou lehkostí a úsměvem. 

(z dopisu dcery pacienta)

Tam, kde andělé převádějí na druhý břeh
Tohle úterní ráno nemůže věstit nic dobrého. V neustávající chumelenici, která se 

přes noc spustila, se mám vydat do hospice v Prachaticích. Teprve před několika dny 
jsem se dozvěděla, co tohle slovo - hospic - vlastně vůbec znamená. „Smutné počasí 
a ještě smutnější cíl cesty“, říkám si v duchu. Kdo z nás by se jen tak z vlastního popu-
du vydal na místo plné umírajících lidí?

Po hodině strávené v autobusu upřu oči na vcelku moderní budovu. Nemůžu uvěřit, 
když na oné budově spatřím nápis „Hospic sv. Jana N. Neumanna“. Takhle jsem si 
takové zařízení nikdy nepředstavovala. Čekala jsem, že na nás bude v Prachaticích 
čekat nějaká stará zašlá budova, která byla kdysi součástí tamní nemocnice. A ono 
zatím tohle. Jsem tedy na místě určení. A přede mnou velký otazník. Co mě tam čeká? 
Co bude exkurze zahrnovat? Umře někdo během mé návštěvy? Celá naše skupina se 
nasouká do vstupní haly hlavní budovy, kde se dozvídáme, že naše cesta bude nejprve 
směřovat do přednáškové místnosti. Zde se nás ujímá mladá slečna, jejíž úkol je jediný 
- seznámit nás s přesným posláním tohoto institutu a jeho metodami. Jako podklad ke 
správnému výkladu jí slouží krátký film. Hlas autoritativního primáře musí zapůsobit 
na všechny: „Myslím si, že náš hospic není smutné místo. Dává lidem možnost prožít, 
v žádném případě přežít, své poslední dny mezi námi, jak nejlépe je to možné.“ Pře-
svědčení z toho muže vyzařuje až neobvyklou intenzitou. Věřím mu každé slovo. Pak 
přichází na řadu i krátké povídání zdravotní sestry: „Stěžejním bodem péče o pacienty 
zde je tišení jejich bolesti nejen fyzické, ale i psychické. Snažíme se našim pacientům 
ve všem vyhovět a plnit všechna jejich přání. Pokud je to v našich silách. Když nám náš 
klient řekne, že by si chtěl dát pivo, prostě mu ho přineseme. Chtějí hrát karty? Hraje-
me s nimi karty.“. Po skončení dokumentu se znovu ujímá slova dívka, která nás sem 
doprovázela. Provádí nás po zařízení, zodpovídá dotazy a vysvětluje systém chodu 
tohoto institutu. Máme i možnost podívat se do jednoho z pokojů, kde nejsou žádní kli-
enti. Ihned po vstupu do pokoje na vás dýchne překvapivá pohoda a jakýsi optimismus. 
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Možná je to velkým prostorem, slunečním světlem nebo nábytkem důvěrně imitujícím 
dřevo. V každém případě v kombinaci s veškerým moderním vybavením vám dává po-
cit naprosté jistoty a bezpečí. Exkurze je téměř u konce a naše průvodkyně zdůrazňuje: 
„Hlavně se v žádném případě nemůže a nesmí stát, že by pacient umíral osamocen. 
Pokud je to možné, v době jeho odchodu je s ním rodina a pokud ne, zůstávají s ním 
v těchto chvílích jako opory sestry.“

Vycházím z hospice doslova okouzlena posláním celého institutu. Jsem nadšená 
a šťastná, že takové zařízení existuje, a nepopírám, že myslím na to, jak tady i já umí-
rám. Vidím sestry, jak se o mě s opravdovou láskou starají. Skutečně ušlechtilá práce. 
Práce hodná andělů.

(dopis studentky SZŠ Tábor, která absolvovala stáž v hospici)
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Vzpomínkové setkání (Setkání pozůstalých) konáme třikrát ročně
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Akce o hospici, v hospici, s hospicem

• 18. - 19.01.
  Návštěva Hospice sv. Alžbety v Ľubici (Slovensko).
• 24.02. České Budějovice - charitativní ples jihočeských stavbařů pro hospic.
• 25.02. Vzpomínkové setkání pro pozůstalé po pacientech zemřelých v hospici.
• 13.03. Návštěva moldavského velvyslance Š. Gordy v hospici.
• 21.04. Prachatice - konference VII. Den hospicové paliativní péče – LÉČIT, 

NELÉČIT, ...LÉČIT!
• 04.05. Praha - konference Promediamotion, přednáška o hospici pro zdravotní 

sestry a sociální pracovníky (R. Huneš).
• 19.05. Prachatice - Hospicová desítka - benefiční vytrvalecký běh pro hospic.
• 01.06. Vzpomínkové setkání pro pozůstalé po pacientech zemřelých v hospici.
• 07.06. Prachatice - baletní vystoupení pro pacienty a veřejnost v parku hospice.
• 19.06. Divadlo Fígl - divadelní loutkový příběh pro děti i dospělé v parku hospice.
• 19.06. Den otevřených dveří.
• 18.07. Flétnový koncert v hospicové kapli pro pacienty (Letní škola staré hudby).
• 16.08. Park - kytarový koncert prof. Štěpána Raka.
• 06.09. Teátr Víti Marčíka - divadelní vystoupení v parku hospice pro pacienty 

a veřejnost.
• 07.09. Prachatice - Babouci - benefiční koncert nejstarší jihočeské dechovky 

v parku hospice.
• 04.10. České Budějovice - konference KÚ JčK, přednáška „Sdělování pravdy 

nevyléčitelně nemocným“ (R. Huneš).
• 19.10. Prachatice (divadlo) - SPIRITUÁL KVINTET - benefiční koncert pro hospic.
• 03.11. Vzpomínkové setkání pro pozůstalé po pacientech zemřelých v hospici.
• 15.11. Třeboň - přednáška pro veřejnost „Je eutanázie selháním či řešením 

problémů současného zdravotnictví?“ (R. Huneš).
• 05.12. Mikulášská nadílka pacientům.
• 24.12. Nošení Jezulátka.

...a řada kurzů - viz Slovo vedoucí Vzdělávacího centra

Nejstarší jihočeská dechovka Babouci hraje
v hospicovém parku pravidelně v září již po několik let
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Hospodaření za rok 2012 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM 77 617
spotřeba materiálu a DHM 5 285
spotřeba energií 1 322
prodané zboží (recepce) 85
opravy a údržba 1 626
cestovné, stravné 104
reprezentace 91
služby 4 726
mzdové náklady 13 391
odvody z mezd 4 168
ostatní sociální náklady 1 797
poplatky, daně, příspěvky, pojistky 210
odpisy 1 556
ostatní 130
stavba DMV (bez vedlejších výdajů) 43 126

VÝNOSY CELKEM 76 260
platba pacienta 1 607
platba doprovodu 37
platby ZP 8 616
pronájmy 177
terénní odlehčovací služby 180
půjčovné 62
odlehčovací služby pobytové 510
tržby - školení, nocležné 237
tržby - strava 212
platby klientů v DMV 512
příspěvky na péči 2 376
regulační poplatky 460
prodané zboží - obchůdek 88
tržby z prodeje DHM 88
úroky, pojistná plnění aj. 285
zúčtování odpisů z dotací 838
dary fyz. / práv. osob 4 708
nadační příspěvky 2 426
sbírka, včetně tomboly a vstupenek 1 046
členské příspěvky 6
dotace JČ kraj 1 850
dotace MZ 190
dotace MPSV 3 449
dotace Úřadu práce 101
dotace měst a obcí 346
dotace MK 85
dotace EU - OP LZZ, OPVK, ROP 2 642
dotace na výstavbu DMV 43 126

ZTRÁTA CELKEM  1 357

Hospodaření – všechny služby celkem
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Vybrané statistické ukazatele za rok 2012
celkem ošetřovacích dnů za rok 8 655
průměrná obložnost za rok v % 78,87%
průměrná obložnost za rok přepočtená na lůžka 23,6 lůžka
náklady na jedno obsazené lůžko a den (bez vedlejších činností) 2 826,- Kč
celkem pacientů 257
z toho respitních pobytů / odlehč. služby na dobu určitou 40
nejmladší pacient 34 let
nejstarší pacient 101 let
průměrný věk 72,48 r.
průměrný věk mužů 70,05 r.
průměrný věk žen 74,85 r.
průměrná délka hospitalizace 32,03 dne
průměrná délka pobytu na odlehč. službě (respitní pobyt) 42,63 dne
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Návštěva vnoučat udělá radost vždy
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Kdyby ty muziky nebyly...

Na bohoslužby mohou pacienti i s lůžkem

Mikulášská nadílka
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Z novinových výstřižků
Výroční zpráva 2012
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Závod odstartoval jeden z našich pacientů
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O nás obrazem

Kdyby ty muziky nebyly...

Jarní sluníčko
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Fotografie dětí a vnoučat potěší

V parku... ... a u vznikajícího zahradního jezírka

Prof. Štěpán Rak zahrál pacientům i veřejnosti
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Členství hospice v jiných organizacích

Spolupráce
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DOMOV MATKY VOJTĚCHY
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Domov Matky Vojtěchy
byl zbudován a vybaven díky pomoci

Město Prachatice

Nadace německých katolíků pro solidaritu
s lidmi střední a východní Evropy

Ing. Miroslav Kalousek
Takhle jsme stavěli...
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Organizační struktura

statutární zástupce
PhDr. Robert Huneš

výkonný vedoucí domova
Mgr. Radka Kylbergerová

vrchní sestra
SM. Mgr. Jana Pavla Julie Hořáková, SCB 

sociální pracovník
Mgr. Markéta Nováková

zdravotní sestry
Petr Bursík
Bc. Petra Bušková
Štěpánka Nováková
Kateřina Stropková
Helena Žahourová

pracovníci přímé obslužné péče
Oksana Adamcová
Eva Bromová
Jarmila Diblíková
Kristina Imberová
Ing. Dušan Jančár
Lucie Klepáčová
Dana Kovářová
Michaela Pudivítrová
Marie Sitterová
Klára Suchá
Jaroslava Vetráková
Blanka Volmutová
Ivana Vozábalová
Bc. Kateřina Diepoldová - aktivizační pracovník

technicko-hospodářští pracovníci
Anna Dokoupilová - recepční, správce programů
Irena Hazuková - uklízečka
Pavla Martinovská - uklízečka
Jiřina Pecková - výdej stravy, pradlena
Alena Štěpánková - recepční
údržba, účtárna aj. společné - viz hospic

externisté
Barbora Koptíková, Anežka Kozlerová - recepce
lékařskou péči klientům zabezpečuje MUDr. Monika Mrázová (praktický lékař)
a MUDr. Michal Prokeš (psychiatr - ambulantní specialista)
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Slovo předsedy sdružení

Domov Matky Vojtěchy je domovem se zvláštním 
režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a ostat-
ními typy demencí v pokročilých stadiích, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou sociální a zdra-
votní péči. Režim v tomto zařízení při poskytování so-
ciálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám 
těchto osob.

Byl vybudován nákladem téměř 50 mil. korun a pro 
klienty otevřen 1.11.2012. Na den přesně, jako před 
sedmi lety hospic... Má kapacitu 26 osob (jednolůžko-
vé a dvoulůžkové pokoje). Zřizovatelem je občanské 
sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna a domov je 
provozován dle § 50 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách.

Péče o klienty s Alzheimerovou nemocí v Domově Matky Vojtěchy vychází z jejich 
předchozího způsobu života, z dodržování dosavadních rituálů a stereotypů. Proto se 
v péči o osoby s demencí používá validace, vztahová péče, bazální stimulace, canis-
terapie nebo muzikoterapie a v pozdních stadiích je důležitá ošetřovatelská a paliativní 
péče. Klíčovým prvkem péče je zajištění bezpečnosti klientů. Vybavení zabraňuje pádu 
nebo úrazu a působí uklidňujícím dojmem, navozuje pocit domáckosti, disponuje in-
teriérovými i exteriérovými prostory k fyzické stimulaci i odpočinku. Každý klient má 
vypracovaný individuální plán péče, který vychází především z osobní anamnézy 
a „historie“.

Počet osob v České republice stižených Alzheimerovou chorobou se odhaduje na 
120 - 130 tisíc. Tj. přepočteně 7 - 8 tisíc v Jihočeském kraji. Lze kvalifikovaně předpoklá-
dat, že 20 % z nich se neobejde bez pobytové péče. Cca 5% (350 - 400 osob) potřebuje 
intenzívní specializovanou péči typologie Domova Matky Vojtěchy. Alzheimerova cho-
roba je časovanou tiše tikající bombou v České republice. Do roku 2030 bude v Česku 
360 tisíc lidí, kteří se budou potýkat s Alzheimerovou chorobou. Bude to trojnásobek 
současného stavu. V r. 2030 bude přes 23 000 Jihočechů nemocných Alzheimerovou 
chorobou, 1100 - 1200 z nich bude potřebovat intenzívní specializovanou péči...
Co je Alzheimerova nemoc?

Při Alzheimerově nemoci dochází k zániku mozkových buněk a ubývání mozkové 
hmoty, což se projevuje komplexem potíží a poruch. Nemoc začíná pozvolna, postupu-
je u každého postiženého různou rychlostí. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátko-
dobá paměť, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje 
myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. Ve finálním stadiu choroby potře-
buje trvalou péči druhé osoby.

Robert Huneš
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Slovo vedoucí domova

V Domově Matky Vojtěchy se poprvé setkali a při-
vítali obyvatelé domu a personál v listopadu loňského 
roku. Ohlížím se a rekapituluji tedy pouze několik mě-
síců našeho společného života a úsilí.     

Byly to měsíce vydatné, plné, složité, náročné, ale 
také sbližující, činorodé, plné naděje a víry, že se nám 
podaří alespoň částečně osvětlit tento dům duchem 
Matky Vojtěchy, vytvořit domov pro naše klienty, záze-
mí všem, kteří zde pracují a přívětivé místo, kam se za 
námi budou lidé rádi vracet.

Je to těžký úkol pro obyčejné lidi. Ale z mého pohle-
du všichni ti, kteří zde pracují, vůbec obyčejní nejsou. 
Každý den sem nosí dobrou náladu, pohodu, smích, 
radost, s láskou a nasazením daleko nad rámec svých 
pracovních povinností pečují o klienty domova a snaží 

se jim přinést sluníčko do jejich života. Oni dělají Domov Matky Vojtěchy skutečným 
domovem pro naše klienty a jim patří můj obdiv a veliký dík.

Jsme si ale dobře vědomi, že nás čeká ještě dlouhá cesta. To, co dosud funguje ví-
ceméně na bázi nadšení a intuice, je nutno podpořit také teoretickým základem. Zahájili 
jsme proces vytváření a zavádění standardů kvality sociálních služeb, ošetřující perso-
nál bude proškolen v oblasti metod práce s klientem s demencí, jako je například remi-
niscence, validace, smyslová aktivizace, bazální stimulace. Postupně doplňujeme vy-
bavení domova o další kompenzační, polohovací, aktivizační pomůcky a bezpečnostní 
prostředky. Plánujeme akce na další rok, jako je např. květnový a předvánoční jarmark, 
hudební vystoupení pro klienty domova, velmi rádi bychom také přivítali dobrovolníky.

 Od počátku se držíme hesla pana ředitele PhDr. Roberta Huneše: „Co nic nestojí, 
za nic nestojí.“ Obzvláště počáteční období bylo nelehké, ale s postupem času musím 
dát panu řediteli za pravdu. Jsme mu vděčni za možnost být součástí týmu hospice, za 
krásnou, smysluplnou a naplňující práci, za to, že všem můžeme dokázat, že člověk 
s demencí je stejně hodnotný a důležitý a jeho život může být důstojný jako životy nás 
zdravých.

Radka Kylbergerová

Vedoucí domova Mgr. Radka Kylbergerová s klientem
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Slovo vrchní sestry

Ježíš dal zcela jasně najevo, že jakoukoliv dobrou 
věc, kterou vykonáme pro toho nejmenšího a nejne-
patrnějšího z lidí, vykonáváme přímo pro Něj. On sám 
tyto nejmenší nazývá svými bratry a sestrami. Jestliže 
někomu podáme z lásky třeba jen sklenici vody, podá-
váme ji přímo Jemu. Láska, kterou prokazujeme, se 
stává dveřmi k životu s Bohem - a On nám slíbil život 
věčný.

Z lásky se rodí úcta k životu, který je velkolepým 
Božím darem. Z lásky se rodí porozumění životu a jeho 
přijetí od počátku až do konce, ve všech jeho promě-
nách a fázích - i v té fázi nejnáročnější, v čase utrpení 
a zkoušky. Z lásky se rodí pokoj, jehož předpokladem 
je čisté srdce. Z lásky se rodí naděje, která dohlédne 
dále než jen na horizont lidského chátrání a smrti.

Je poměrně snadné milovat abstraktně ty, kdo jsou daleko, mnohem obtížnější je mi-
lovat konkrétního člověka, který stojí přímo před námi, milovat toho, kdo není milován, 
kdo trpí nebo je obtížný. Není snadné skutečně milovat a sloužit, když jsme navíc sami 
zavaleni trápením a starostmi. 

Raduji se z toho, že se v nově otevřeném Domově Matky Vojtěchy může uskutečňo-
vat a naplňovat láska ve výše uvedeném smyslu, že se této lásce můžeme den ze dne 
učit. Chtěla bych vyjádřit svůj dík všem pracovníkům Domova za jejich nezištné a obě-
tavé osobní nasazení v době nelehkého začátku po otevření Domova, za vzájemnou 
spolupráci v období potíží na mnoha frontách. 

Toto období je již za námi a zdá se, že příjemná atmosféra v Domově, o kterou se 
všichni snažíme, se přenáší i na naše klienty. Od začátku je naším zájmem nastavit 
vysokou kvalitu péče a již nyní se můžeme těšit z výrazného zlepšení celkového stavu 
mnohých klientů, kteří k nám přišli z ústavní péče jiných zařízení. Je krásné vidět, že 
práce a služba v Domově Matky Vojtěchy není poznamenána jednostranností, ale že se 
stává zdrojem oboustranného obdarování a čerpání jak pro klienty, tak pro pracovníky.  
Je naším cílem dávat ze sebe to nejlepší a žít skutečnou lásku. Kéž se nám to s pomocí 
Boží stále daří.

SM. Jana Pavla, SCB

Ta naše písnička česká...
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Každý, kdo někdy stavěl nebo zařizoval dům, jistě 
moc dobře ví, co všechno to obnáší. Spousta starostí, 
práce, námahy, dřiny, financí... A když už se to pak 
všechno konečně poskládá dohromady a dům v plné 
kráse stojí a vše září a voní novotou, tak už jen zbývá 
se nastěhovat a zabydlet.

Dům je tedy hotov a začíná druhá, z určitého pohle-
du snad i obtížnější, etapa stavby - budování domova. 
Domova jako místa, kde se každý bude cítit dobře, kde 
bude každý přijímán takový, jaký je, kde bude vše vyla-
děno každému “na míru“.

V téhle souvislosti se mi vybavila slova Miroslava 
Horníčka: „Domov je dílo, překrásné, stejně jako pře-
těžké. A každodenní.“ Jsem vděčná za to, že se na 
budování tohoto domova mohu podílet. A posloupnost 

citátu vnímám jakoby obráceně. 
Všichni každodenně přikládáme ruku k dílu, abychom zajišťovali nejen materiální 

potřeby, ale abychom především budovali vzájemné vztahy jednoho k druhému. Aby-
chom společně s obyvateli domova a jejich rodinami dokázali zajistit důstojné prostředí 
pro sebe navzájem. Přetěžkými se v této mravenčí práci stávají překážky různého cha-
rakteru, ale ve chvíli, kdy je člověk přijímá jako výzvu, posouvá se celé dílo zase o kus 
dál. Dál k překrásnému... 

Život v domově prosvětlují jedinečné okamžiky drobných radostí ze společného 
úsilí. 

Životní příběhy obyvatel našeho domu jsou poněkud vzdálené příběhům, které se 
nám nabízejí z obrazovek televizí či prostřednictvím nejrůznějších reklam. Lidský život 
zde má naprosto jiný rozměr. Pokora, trpělivost, úcta a naděje jej asi nejlépe vystihují.  

Komplex Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy vytváří jakousi 
zvláštní oázu. Oázu nikoli klidu a pohodlí, bezstarostnosti a blahobytu, luxusu a rozma-
řilosti, ale místa, kde se odehrává smysluplný životní boj. Na společném jevišti tady hra-
je každý sám za sebe, ale ne osamoceně. A nesejde na tom, zda v roli klienta, lékaře, 
sestry, ředitele, vedoucího, ekonoma, terapeuta, ošetřovatele, sociálního pracovníka, 
uklízečky, kuchaře, údržbáře, recepční... Tyhle role jsou totiž v rovině opravdového 
scénáře života snadno zaměnitelné. 

Markéta Nováková

Slovo sociální pracovnice

Tvořivé práce s klienty
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Domov Matky Vojtěchy v datech

• květen - výběrové řízení na nové zaměstnance
• 26.07. - kolaudace 
• 10.09. - slavnostní otevření
• 01.11. - zahájení provozu - přijímání klientů
• 51 mil. Kč - hodnota výstavby (vč. základního vybavení a vedlejších výdajů)

Slavnostní přestřižení pásky
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Hospodaření

Imobilní klienti mají k dispozici
hydraulickou hydromasážní vanu a elektrický zvedák
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Z novinových výstřižků

Přátelství, to je někdy víc, než láska...
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Domovu Matky Vojtěchy požehnal českobudějovický biskup mons. Jiří Paďour, OFMCap.

Návštěva předsedkyně České alzheimerovské společnosti Doc. MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D.

Recepce Domova Matky Vojtěchy

O nás obrazem
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Exteriér Domova Matky Vojtěchy

Interiér jednoho z jednolůžkových pokojů Tvořivá práce s klienty

Interiér - jedna ze společenských místností
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Ta naše písnička česká...

Cvičíme často a rádi

Kdo si hraje, nezlobí J
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Dárci nad 10.000,-Kč

Lékárna U Bílého lva
Mgr.  Oldřich Bocek

Naši dárci

Město
České Budějovice

Nadace Dobré dílo
sester

sv. Karla
Boromejského

Marie Maříková

Rudolf Vošický

Nadace německých
katolíků pro solidaritu

s lidmi střední
a východní Evropy

Lukáš  Kupka
LKW  Pneu, s.r.o.
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ČEZ, a.s.

JHP Bohemia s.r.o.

Město Prachatice
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Marcela, Nová Stanislava, Nováčková Helena, Novák Jiří, Novák Lukáš, Ing. Novák Vladimír, Novákovi  Zdeněk + Jana,  Nováková Edita, 
Nováková Květuše, Nováková Libuše, Nováková Miroslava, Novotná Božena, Novotná B., Novotná Marie, Ing. Novotná Svatava, Novotný 
Jan, Novotný Jiří, Novotný Miroslav,Alena, Novotný Petr, Novotný Vojtěch, Nožičková Jana, Obleserová Eva, Ochozková Marie, Ondrák 
František, Ondráková Marie, Ondřich František, Ondřichová Alena, Ortman Rudolf, Ing. Oušková Kamila, Oušková Marie, Pacolová Marie, 
Pajerová Dagmar, Palečková Marie, Palice Jiří, Pánková Ludmila, Panský Vlastimil, Pařízková Markéta, Pašek Karel, Pašek Vladislav, 
Patníková Šárka, Paule Roman, Paulicová Jana, Pavel František, Pavelec Petr, MUDr. Pávek František, Pavlíček Luděk, Ing. Pavlič Petr, 
Pavlík Jiří, Pavlovská Marie, Ing. Pázler Milan, Pehe Vladimír, Pecha Oldřich, Pechová Alena, Pechová Milena, Pejsková Marcela, 
Pekocová Lenka, Peleška Dušan, Pelikánová Anna, Perníková Drahomíra, Ing. Pešková Hana, Pešková Helena, Pešková Marie, Peterka 
Petr, Petrášková Anna, Petrášková Hana, Ing. Petrtyl Zdeněk, Pexová Marie, Pexová Růžena, PhamToan Thang, Ing. Pícha Karel, 
Píchová Anna, Pichová Jitka, Pikeš Václav, Pinďáková Zuzana, Pipek Jaroslav, Pintrová Božena, Pisáčková Marie, Písek Miroslav, Pistulka 
Ladislav, Planková Pavla, Plašilová Marie, Plecerová Marie, Plojhalová Eva, Plzáková Marie, Podlaha Stanislav, Podlahová Růžena, 
Podlipná Milada, Pojsl Jan, Polahková Anna, Poležalová Marie, Polívková Dagmar, Popelková Růžena, Pospíchal Josef, Pospíšilová 
Eliška, Prajer Bořivoj, Prášková Jana, Prášková Miloslava, Pražák Jan, Ing. Prekop Pavel, Princ Antonín, Procházka- Štanglová Marie, 
Procházková Gabriela, Procházková Jana, Prokop Ivo, Prokopová Zdeňka, Provodová Marie, Prskavcová Vladimíra, Průchová Pavla, 
Průša Jiří, Průša Josef, Připlatová Václava, Přívozníková Hana, Ptáček Stanislav, Ptáčníková Vlastimila, Ptáčník Jiří, Pudík Vladimír, Puffr 
Zdeněk, PulsatillaPharmacy s.r.o., Pumpr Zdeněk, Půbalová Ludmila, Radová Marcela PEADR, Radová Věra, MUDr. Raich Jaroslav, 
Ratajová Irena, Raušerová Vlasta, MUDr. Razak Ibrahim, Reidingerová Marie, Reitingerová Martina, Rennerová Alena, Rezeta Jaroslav, 
Rezková Alena, Riedlová Zdeňka, Rinkeová Jana, Rosová Růžena, Rosenfelder Jaroslav, MVDr. Roučka František, Rozboudová Miluška, 
Ing.  Rusová Libuše, Ruzha František, Růnová Danuše, Růžičková Alena, Růžičková Daniela, Růžičková Jana, Růžičková Marie, 
Rynešová Zdeňka, Ryšánek Zdeněk, Řebřinová Jana, Říha Jaroslav, MUDr. Říhová Jindra, Říský Josef, ŘKF Chlum u Třeboně, ŘKF 
Tochovice, Sabo Michal, Sajfríd Pavel, Salak Václav, Samek František, Sanekta, v.o.s., Sanvia s.r.o., Sedláčková Ludmila, Sedláková 
Hana, Semencová Růžena, Semradová Marie, Sewaldová Alena, MUDr. Sezemská Alena, Schams Miroslav, MVDr. Schandl Václav, 
Schejbalová Věra, Scherkl Zdeněk, Schmied Jan, Schnodorflová Vlasta, Silauerová Marta, SimoníkováAgnesa, Sitter František, Ing. 
Skalický Jiří, Skauti Vimperk – Rolničky, Slabová Alena, Sládková Zdeňka, MUDr. Slanina Jindřich, Slavík Jan, Slavík Jaromír, Slavová 
Vlasta, Smetana Milan, Smetanová Anna, Smetanová Milada, Smola Jaroslav, Smrž Václav, Smutná Božena, Sojka Vlastimil, Sosková 
Anna, Souček Milan, Soukupová Jůlie, Soukupová Marie, Span Jiří, Spěváčková Františka, Spiegelová Veronika, Spurná Marie, Srnková 
Miloslava, Srovnal Miloslav, Stach Josef, Ing, Stachová Božena,  Stašek Miroslav, Steinhauser Ludvík, Stejskal Petr, Stindlová Jana, 
Straková Jana, Stránský Jan, Ing. Strnad František, Strnad Petr, Obec Strunkovice nad Blanicí, Studio Duha, spol. s r.o., Stuchlíková 
Zdeňka, Stulík Václav, Stýblová Jitka, Suchanová Marie, Sumerauerová Marie, Svatoš Jiří, Svátek Miroslav, Svitáková Jana, Svoboda Emil, 
Svobodová Helena, Svobodová Marie, Syrový Emil, Sýkorová Alena, Sýkorová Danuše, Syllaba Jan, SZŠ a VOŠZ České Budějovice, 
Šádek Štěpán, Šafránek Josef, Šafránková Marie, Šalát Václav, Šálek Václav, Šandera Petr, Šanderová Marie, Šavel Jan, Ščerba Kamil, 
Šebelka Antonín, Šebelková Alena, Šebestová Anna, Ševčíková Ivana, Šiklová Hana, Šipanová Božena, Šilháček Karel, Šíma František, 
Šimáková Věra, Ing. Šimek Miloslav, Šimková Jaroslava, Šimková Marie, Šimková.Kotrčová, Šímová Jiřina, MUDr. Škáchová Anna, JUDr. 
Škopek Karel,Škopová Bohuslava, Škrabal Miroslav, Ing. Šleisová Marie, ŠmelcZdeněk,Šmelcová Anna, Šmídová Marie, Šonková 
Drahomíra, Šperl Jiří, Ing. Špeta Jaroslav, Štagl Karel, Šteflová Marie, Štěpán Jaroslav, Štěrba Stanislav, Šubertová Marie, Šůma Vladimír, 
Švecová Helena, Švecová Marie, Švecová Eva, Švejda Ladislav, Švejdová Jaroslava, Táborská Jiřina, Talián František, Talián Stanislav, 
Talíř Vojtěch, Tampierová Milena, Terber Radek, Tesař Jiří, Těsnohlídková Jaroslava, Tesařová Zdeňka, MUDr. Tichá Jana, MUDr. 
Tichavová Blanka, Tobiášová Jana, Tolar Josef, Tolarová Jaroslava, Tomášek Jindřich, Tomková Ludmila, Toncarová Miroslava, 
Toningerová Iva, Tonka Luděk, Tothová Jana, Trapl Petr, Trlicová Marie, Trnková Jarmila, Trnková Zdeňka, Trňák Josef, JUDr. Trojan Karel, 
Trtílek Radek, Troupová Vladislava, Ing. Třebín Pavel, Město Třeboň, Tříska František, Tunklová Marie, Tupý Vladimír, Mgr. Turek Jan, 
Turek Jan + Turková Marie, Ing. Turek Jiří, Ekocentrum Kavyl, Turek Karel, Turk Vladimír, Turková Ivana, Turnhoferová Marie, Tušil 
Vladimír, Tušlová  Růžena, Tutterová Marie, Tužinská Marie, Tůma Jiří, Tůma Zdeněk, Tůmová Marie, Tyml Václav, Týmová Kateřina, Uhlík 
Pavel, Uhlíková Ludmila, Urazilová Jana, Urbanová Květoslava, PhDr.  Urbanová Petra ,Urbanová Věra, Ungerman Jan, Vacková 
Miroslava, Václavíková Eva, Vaculíková Polina, Vachlová Jaroslava, Váchová Eliška, Váchová Jana, Vachta Karel, Ing. Valenta Stanislav, 
Valentová Marie, Valkony Jiří, Vana Václav, Vančura Ivan, Vančurová Jana, Vaněček Václav, Ing. Vaněk Česlav, Vávra František, 
Vavrušková Marta, Vavřínová Marie, Velíšková Božena, Velková Eva, Veselá Jana, Veselka Jiří, Veselková Marie, Veselý Jan, Vítovcová 
Marie, Vildová Marie, Vilimová Hana, Město Vimperk, Vincíková Mária, Vítková Jiřina, Vítovec František, Vlach Jan, Ing. Vlčková Ludmila, 
Vlna Ladislav, Vlnatá Anna, Vodička Rudolf, Vojáková Eva, Vojíková Zdeňka, Vojtěšková Ilona, Voldřichovi, manželé, JUDr. Volfová Irena, 
Volfová Růžena, Volmanová Věra, Vonešová Milada, Vondráček Vladimír, MUDr. Vondráčková Jana, Vondráčková Ivana, Vondráčková 
Zdeňka, Vondrášková Jaroslava, Vondrášek Josef, Vondrášková Alena, Vondrková Eva, Vondrová Jaroslava, Vondřička Miroslav, Vopelka 
Jiří, Vorel Jaroslav, Vorlová Jana, Voříšková Libuše, Vosolsobě Karel, Vosmiková Jitka, VOŠ a SPgŠPracahtice (IV.C, A,B), Vozábal 
Miroslav, Vozábal Václav, Vranková Jana, Vrážková Marie, Vrba Jaroslav, Vrbovská Anežka, Vrzalová Marie, Vysoká Marie, Wagnerová 
Pavla, Walla Jiří, Walová Helena, Weberová Jitka, Weysserová Eliška, Winzig Jan, MUDr. Wofek Ivo,  MUDr. Wofková Zuzana , Wolfová 
Marie, Zachová Eva, Zalohová Eva, Zasadil Jan, Zavřel Tomáš, Ing Zbořil Josef, Zelenka Jiří, Zeman Jan, Ing Zeman Jaroslav, Zeman 
Josef, Zemen Antonín, Zemková Dagmar, Zíka Vojtěch, Zikmundová Marie, Ing  Dr. Ludvík Zíma, Zlohová Helena, Zlochová Marie, 
Zlunková Marie, ZŠ Chyšky, Zuntová Marie, Zizkova Vlasta, Žemličková Blanka, Žifčáková Kamila, Žlab Josef

Nefinanční dary
Milan Kučera, správa webu Petr Totín, vokální soubor Maraveja, DTP studio BoD, regulace topení Ing. Jan 
Holeček, revize plynu Josef Hora, Rodinný pivovar Bernard, zdravotnický software DATA-PLAN BOHEMIA 
s.r.o., elektrorevize Ing. František Šíma, WIP Reklama s.r.o., dm drogerie markt s.r.o., Slavomír Kubeš




