
Touha zemřít doma
Přijali jsme nevyléčitelně nemocnou ukrajinskou pacientku. Uprchla na začátku války z

východoukrajinského města Dnipro, místa těžkých bojů s ruskými okupanty. Krátce na to se u ní

projevilo těžké onemocnění s krátkou prognózou života. Byla u nás v prachatickém hospici asi dva

týdny. Toužila se vrátit domů. Přála si zemřít ve své posteli. 

Česká sanitka jet nemohla, zdravotní pojišťovna takový převoz nehradí. Dcera obratem vyřídila

ukrajinskou. Stav se zhoršoval. Pacientku sužovalo zejména neustálé zvracení. Naši lékaři se činili a

tyto symptomy nakonec zvládli. V sedm hodin ráno dorazila sanitka. Dva řidiči, jeden lékař. Předání

bylo rychlé. Dokumenty jsem připravil v češtině a ukrajinštině. Podpisy. Lékaři si mezi sebou předali

ještě důležité informace. Česko-ukrajinsko-anglicko-latinská hatmatilka. Nutné léky na akutní potíže v

krabičce k tomu. Skvělá domluva. Letmé obejmutí zúčastněných. Stisk ruky. Zamávání. Slzy. Síla

domova je velká. Na shledanou. V Nebi.

Robert Huneš

DOBRÉ ZPRÁVY
občasník obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Jana N. Neumanna

vybíráme z obsahu:

OCENĚNÍ NAŠÍ PÉČE
(lůžkový hospic i DMV)
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INTERNÍ ZÁLEŽITOSTI
(podzim, Advent, darování)

MUDR. MARIE SVATOŠOVÁ
(jubileum zakladatelky hospiců)

KOLEGYNĚ A PACIENTKA
(vzpomínka)

VZDĚLÁVÁNÍ, STÁŽE
(nové obzory)

DOMOV MATKY VOJTĚCHY
(oslavy 10. výročí)
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Měla jsem tu čest, že první, koho jsem hned po

svém narození viděla, byla paní doktorka Eva

Diepoldová.

Maminka mi v dětství často vyprávěla okolnosti

mého narození. Prachatická porodnice ve staré

nemocnici, léto 1975, všední den ráno. Mnoho

maminek chodilo po chodbě sem a tam v očekávání

blízkého porodu. Proběhla mezi nimi energická

usměvavá žena v bílém plášti a všimla si mojí

maminky, která už měla intenzivní porodní bolesti

a snažila se je tiše překonat. ,,Maminko, pojďte se

mnou, podívám se na vás". Za chvíli s rozhodností

řekla: ,,Do svačiny bude miminko na světě." A

opravdu to tak bylo. "Máte holčičku. Jak se bude

jmenovat"?

Měla jsem se jmenovat po mamince Ludmila nebo

po tatínkovi František, ale moje maminka měla

jasno: ,,Když jste se o nás tak hezky postarala, ať

se jmenuje po vás, paní doktorko." A tak mi dali

jméno Eva.
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Osobní vzpomínka na MUDr. Evu Diepoldovou

Moje maminka chovala k paní doktorce

velkou úctu za to, že si jí všimla a postarala

se o ni, když jí bylo těžko a nedala na ni celý

život dopustit. Sama jsem se s ní poprvé

setkala v mých 30 letech, když se

připravovalo otevření a provoz hospice.

Dodnes vidím její výraz překvapení i

radostného potěšení, když jsem jí mohla

poděkovat za to, že mi pomohla na svět. Na

paní doktorku budu vždy s láskou vzpomínat.

Eva Ludačková
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27. 11. 2022 zemřela MUDr. Eva Diepoldová. Vrátila

se ke svému Stvořiteli po naplněném životě.

Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení

prachatické nemocnice. Po sametové revoluci si

také otevřela soukromou ambulanci. 

Po absolvování jedenáctiletky a nástavby se stala

porodní asistentkou. Posléze vystudovala

lékařskou fakultu v Plzni. Milovala Prachatice a

Šumavu. Když její manžel získal pěkné místo v

Lázních Jáchymov, právě na její přání se po roce

vrátili zpět do Prachatic...

Tak, jak po většinu profesní kariéry skrze její ruce

přicházel život na svět, na jejím konci se pak

skrze téže ruce rodily duše do Nebe. Pamatujeme ji

vždy usměvavou, dobře naladěnou, aktivní a

společenskou. I v pokročilém věku jezdila do

divadla, na výlety, navštěvovala univerzitu třetího

věku. Radost jí dělala rodina, těšila se zvláště z

vnoučat a pravnoučat.
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Naplněný život

Do lůžkového hospice nastoupila pracovat od

samého zahájení jeho provozu 1. 11. 2005.

Pracovala zde i s manželem v čase, kdy již

mohla užívat penze, takřka do svých

osmdesáti let. Ale to by nebyla ona. Byla tím

spokojenější, čím víc měla práce, vždy z ní

sršela energie. Nezmar. Tehdy jsme měli velké

ekonomické starosti, proto se spolu s

manželem Františkem (bývalý primář

interního oddělení zdejší nemocnice) rozhodli

nepobírat za svoji práci mzdu… 

Vzpomínáme, že jsme ji nikdy neviděli

obědvat. Ani jejího muže. O to důležitější pro

ně byla společná večeře. Měla ráda kávu. Bez

přísad. Když jí sestřičky na sesterně nabízely

mléko, vehementně odvětila: „Nekažte mi tu

kávu mlíkem!“

Paní doktorce vděčíme za její velké srdce,

jímž obdarovávala nás všechny kolem ní.

Měla nás ráda a my jí. Poslední měsíce svého

pozemského života strávila paní dr.

Diepoldová na lůžku v hospici. Moc rádi jsme

jí pomáhali a doprovodili k branám Věčnosti.

Robert Huneš
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Darování a pomoc pomoci
Naši milí... dárci, podporovatelé, přátelé... mecenáši.

Děkujeme ze srdce za veškerou pomoc a podporu

(i) v tomto roce. Jednoho každého z vás a jedné každé věci

či akce, kterou pro nás děláte, si nesmírně vážíme.
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Sbírka pro hospic z obce Zahájí

Vaše pomoc v rámci Potravinové sbírky

Vaše příspěvky při kult. akcích v hospici

Sladký dar od Globus Česko České Budějovice
Městské lesy PT, s.r.o. darovaly jedličku

na akci Světlo pro život



pomoc z vlastních zdrojů

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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Máme spousty dobrovolných pomocníků,
účinkujících, podporovatelů... a jsme na to pyšní.
Důležitou pomocí jsou vedle nich ale i lidské zdroje,
které se tak nějak přirozeně okolo naší hospicové
OPSky "motají". Jsou to naši báječní zaměstnanci.
Mnozí z nás se mimo svůj pracovní závazek zdržují
v práci i ve svém volném čase... třeba tehdy, když je
potřeba zajistit areál pro konání koncertu či divadla,
nakoupit a uvařit či upéct do stánku s občerstvením
nebo pro vzpomínkové setkání s rodinami našich
pacientů a klientů... připravit a vyzdobit kapli... a
když je třeba vyrobit dárky pro návštěvy či
drobnosti na benefiční trhy, sedne několik z nás "k
práci" i doma a peče, šije, háčkuje, lepí, zdobí,
pěstuje. V neziskových organizacích to jinak nejde,
prostředky či extra produkční tým neexistuje.
Prostě, zatímco je třeba zdravotní personál ve službě
a vzorně a odborně pečuje o pacienty a klienty
(protože proto jsme tady), kdo zrovna může a chce,
pomáhá v zázemí a péči a chod našich zařízení
podporuje ze zadních řad. Všechno se počítá. V
době adventní se tedy sluší poděkovat všem, kteří
se v pomoci naší hospicové OPSce, která se stará
o potřebné, angažuje i ve svém volném čase. A má
z toho radost. 
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Další, velmi úspěšný, Čaj o páté - Ivona
Březinová zaujala velké množství
posluchačů tématy svých knih pro děti a
mládež (Alzheimer, invalidita, psych.
nemoci, hrdinství atp.).
ps: Děkujeme Městu Prachatice
za finanční podporu Čajů o páté.
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Před rokem spatřila světlo světa

nenápadná malá kniha s názvem Hořím

od autorky Simony Bagarové.

Poutavou formou zachycuje rozhovory s

pěti pečujícími profesionály z prostředí

hospice i sociálních služeb. Při čtení se

zamyslíte nad vážnými tématy, zasmějete i

rozpláčete, ale hlavně pochopíte, že služba

pečujících je obdivuhodná, velmi náročná i

krásná... a zároveň smysluplná. A že si

zaslouží rozhodně větší prestiž, než se jí

nyní dostává. Zajímá-li vás, s čím jsou

denně konfrontováni pečující profe-

sionálové a chcete-li nahlédnout pod

pokličku jejich práce, vřele vám knihu

Hořím doporučujeme. Budete inspirováni a

pohlazeni po duši. Život v našem

lůžkovém hospici tato zdařilá kniha za

poslední rok, kdy s ní žijeme, velmi

obohatila. Nyní je kniha také ve formě

audioverze namluvena hlasy známých

herců.

V lůžkovém hospici:
Hořím(e)

TIP >> Poslechněte si podcasty o životě

v pečovatelské profesi o hrdinech

všedního dne na

www.mujrozhlas.cz/horim . Rozhovory

vede Simona Bagarová, autorka knihy

Hořím a zakladatelka neziskové

organizace Mila, která si klade za cíl „

Aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně

pečují“.

Můžeme slyšet příběh zdravotní sestry

Saši (foto), která 15 let pracuje v Hospici

sv. Lukáše v Ostravě, nebo příběh Fran-

tiška, pečovatele v Domově sociální péče

Hagibor, jehož zřizovatelem je židovská

obec v Praze a další příběhy, rozhovory

a zamyšlení nad péčí o seniory u nás.
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http://www.mujrozhlas.cz/horim


P R O S I N E C  2 0 2 2 4 / 2 0 2 2

80

zbytečným. K těm, jimiž právem opovrhuje pro

Toho, jehož miluje. Hlásá pravdu vždy a všude.

Vhod i nevhod. Zapaluje druhé, neboť sama hoří.

Pilně navštěvovala hospice v celé ČR, opakovaně

byla i u nás v Prachaticích či v Domácím hospici

sv. Veroniky v Č. Budějovicích.

Naplňuje staré indiánské přísloví o výchově,

které spočívá na pouhých třech slovech:

Nakrmit. Poučit. Propustit. 

Nakrmit. Léta slouží, buduje, tvoří. A nás,

hospice, krmí duchovně i hmotně. Rozdala

všechno a vytvořila si poklad v Nebi. Protože

dobře ví, že Tam Nahoru si s sebou člověk

nevezme nic než to, co v životě rozdal.

Poučit. Dlouhé roky nás učí, povzbuzuje, vede. A

moudře. A hezky. A s humorem.

Propustit. V životě rodiče je to možná nejtěžší

úkol. Ten nyní završuje. Vždyť kolik nás, jejích

dětí, dnes je. Podobně, jako v podobenství o

rozsévači. „A jiné (zrno) padlo do země dobré,

vzrostlo a přineslo stonásobný užitek. (LK 8,8)“

Sedmnáct lůžkových hospiců po jejím vzoru

poskytuje péči umírajícím na 500 lůžkách po celé

naší zemi. V Čechách a na Moravě působí desítky

domácích hospiců. Počet zaměstnanců a

dobrovolníků v hospicích čítá na tisíce. Těch,

jimž hospice sloužily a slouží, jsou desetitisíce.

Děkujeme, Maruško! Jsme ti vděčni a máme tě

rádi!
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V listopadu oslavila své kulatiny MUDr. Marie

Svatošová. Původně zdravotní sestra, později

lékařka, spisovatelka a zakladatelka

hospicového hnutí. Nositelka státních

vyznamenání (2x Medaile za zásluhy od

prezidenta republiky), Svatováclavské medaile

Senátu Parlamentu ČR, Dáma české kultury,

Rytířka českého lékařského stavu, prezidentka

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní

péče. Jak ji známe, že ani jedno pro ni není

důležité. Jako autentický křesťan stavěla a staví

na jiných základech.

My, hospicáci, jsme jejími dětmi. A ona naší

mámou. Více než čtvrtstoletí dopřává hospicům

svoji pozornost, péči, něhu. Ale i poučení,

přísnost. I toho je ve výchově třeba. Leckdy nám to

nevonělo, neboť jsme přimkli k věcem časným a 

Robert Huneš
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Ohlédnutí za podzimem u nás
Jak se máme, čím se bavíme, z čeho máme radost... :-)

Hospicový park opět po roce v
září - Víťa Marčík se svým
pojetím Šípkové Růženky, hojně
navštěvovaný koncert nejstarší
jihočeské dechovky Babouci i
komorní Nové dechové trio
(kvůli nepřízni počasí slušivě v
hospicové kapli)... všechny akce
umožnily našim pacientům a
klientům strávit volný čas
aktivně, i se svými blízkými.
Tedy běžným životem.

- 8 -



P R O S I N E C  2 0 2 2  4 / 2 0 2 2

- 9 -

Báječná chvíle na Kratochvíli
Výroční setkání našich spřízněných duší, které nás dlouhodobě podporují, se tentokrát uskutečnilo na
zámku Kratochvíle. Díky vstřícnosti pana kastelána jsme skvost italské renesance viděli i po sezoně a v
soukromí jednoho říjnového večera. Chlad podzimního času zahnaly, a zámeckou atmosféru dovedly k
dokonalosti, libé tóny hudebníků pod vedením paní Weissové a pana Hovorky.  A zájemce o noční
prohlídku zahrad potěšil na cestu domácí svařák SM Sebastiany. Máme radost, když za letitou,
neutuchající podporu můžeme alespoň jednou za čas naše dobré duše potěšit v rámci možností i my.
Když se spojí nápad, dobrá srdce a pilné a šikovné ruce, podaří se vše...

V rámci #givingtuesdayCZ jsme v Prachaticích rozsvěceli
Světlo za život 
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Organizace Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. se

ve svých začátcích věnovala pouze hospicové péči.

Přijímala však v tu dobu také spousty dotazů na

umístění pacientů s demencí do celodenní péče. Tito

pacienti však do hospice nepatří. Začala se tedy

hledat cesta, jak „díru na trhu“ zacelit a vysokou

poptávku uspokojit… Podařilo se. Kongregace

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v

prachatickém hospicovém areálu poskytla další

prostor a v listopadu roku 2009 byly přiděleny

finanční prostředky na výstavbu tzv. domova se

zvláštním režimem. 

Oslavy Domova Matky Vojtěchy
10 let spolu

- 1 0 -

Biskup Pavel Posád posvětil základní kámen a za 3 roky, 10. září 2012 otevřel Domov Matky Vojtěchy
slavnostně své dveře. Tedy, v září před 10 lety u nás v Prachaticích významné osobnosti z místního,
celorepublikového i církevního prostředí, stříhaly pásku. Název Domova, stejně jako Hospic, má souvislost s
osobnostmi, které mají vztah k tomuto místu v centru Prachatic. Matka Vojtěcha Hasmandová byla sestra
Boromejka, jež byla v místním klášteře zatčena a poté 8 let vězněna.
Domov poskytuje službu klientům převážně z Jihočeského kraje. Průměrný věk našich klientů je 82 let, 18
tvoří ženy, mužů máme 8. O tyto klienty se dvacet čtyři hodin denně stará tým 36 zaměstnanců, z nich 18 v
přímé obslužné péči a také 6 zdravotních sester. Ostatní zaměstnanci v Domově pak pomáhají zajišťovat
plynulý chod zařízení.
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U příležitosti významného milníku v historii

zařízení se tak v týdnu od 19. do 23. září konaly

oslavy s mottem „10 let spolu“. V pondělí 19. září

proběhlo oficiální zahájení oslav Domova Matky

Vojtěchy za přítomnosti významných osobností

jak samotného Domova a jeho mateřské

organizace, tak osob z politického života.

Slavnostní mši přijel z ostravsko-opavské diecéze

odsloužit Mons. Martin David a pak byl již

oslavný týden zahájen. Místní kongregace sester

Boromejek všechny zúčastněné pozvala do

kláštera na slavnostní oběd.

Narozeninový dort nechyběl při pondělku v kapli,

ale druhý šikovná kolegyně Domova připravila i

na středu 21. září, kdy se v odpoledních hodinách

konaly na prostranství Domova oslavy pro

veřejnost. Po celé středeční odpoledne bylo k

dispozici občerstvení a suvenýry Domova, na

jejichž výrobě se podíleli zaměstnanci a klienti

zařízení. Nechyběla živá hudba. Při jednotlivých

moderovaných vstupech se návštěvníci dozvěděli

informace o Domově, péči v něm i životě klientů.

Byly svědky slavnostního křtu domina - dalšího z

výrobků, na kterém se podíleli sami klienti.

Slavnostnímu odpoledni v dopoledních hodinách

předcházela odborná konference k tématu

Alzheimerovy choroby. Vpodvečer pak veřejné

oslavy zakončila pro zájemce prohlídka Domova

Matky Vojtěchy. Zatímco středa patřila klientům,

jejich blízkým a rodinám, příznivcům a dárcům

Domova a třeba i náhodným návštěvníkům z řad

veřejnosti, páteční večer patřil internímu setkání

zaměstnanců – někteří z nich jsou s Domovem

spjati od jeho úplného začátku.

Domov Matky Vojtěchy se svým zřizovatelem,

Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., si

velmi váží všech rodin, které své drahé a blízké

svěřují do jejich péče. A neméně si váží také

všech malých i velkých, známých i neznámých

dárců, kteří DMV podporují jak finančně, tak i

jinou formou, jako je např. dobrovolnictví.

Těšíme se na dalších 10 let spolu.

Oslavy Domova Matky Vojtěchy
10 let spolu

Za finanční podporu programu v rámci oslav DMV děkujeme:

Město Prachatice
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Pečovací zprávy
Co se děje v Prachaticích i za humny

našeho sídla

DH sv. Jakuba Prachatice:
Jedna z našich běžných činnosti - sestřička Věrka nakládá
potřebné kompenzační pomůcky a odjíždí s nimi za našimi
pacienty.

- 1 2 -

DH sv. Jakuba Prachatice:
2.10.2022 jsme se představili při slavnostním ocenění Pečující roku 2022 v rámci ORP Prachatice v divadle v
Prachaticích (děkujeme za prostor a příležitost!). Na foto (výše) vidíte naši novou sociální pracovnici Pavlínu
Bubrlovou, která posílila naše řady v září a v současné době má na starost terénní odlehčovací služby.
Letos jsem se také (poprvé!) rozhodli využít k propagaci
hospicové péče vánoční trhy v Prachaticích - o stříbrné
neděli jste nás tak mohli najít na náměstí u vánočně
benefičního stánku. Díky za vaše hojná zastavení!

Lůžkový hospic Prachatice:
Nedávno nás velmi inspiroval kurz Úvod do Namasté
care, kterým nás provedla organizace Mila. Tento
koncept vychází ze zpomalení, zklidnění, věnování
soustředěného času a pozornosti nemocnému, při
zapojení sluchu, čichu a hmatu. Mohli jsme se sami
zaposlouchat do relaxační hudby a v místnosti
prodchnutou uklidňující vůní levandule prožít chvilku
fyzické blízkosti druhé osoby skrze dotek dlaní.
Namasté metoda je velmi přínosná u lidí s poruchou
vnímání, terminálních fází onemocnění, zejména
demencí. Děkujeme neziskové organizaci Mila,
konkrétně paní Karolíně a Simoně, za občerstvující,
smysluplný kurz a také za podporu a sdílení.
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DH sv. Veroniky České Budějovice:
Ve středu 5. října se konal tzv. "papučový den", který připomíná, že
umírat doma v kruhu svých blízkých je možné. I náš hospicový tým se
ten den připojil a symbolicky obul do domácí obuvi.
Oslovili jsme naše příznivce a podporovatele s žádostí o pomoc a
propagaci. Náš banner jste tak mohli spatřit např. v
českobudějovickém hotelu Clarion či na Teologické fakultě JU (kde
stojí dodnes), finančně nás podpořila např. českobudějovická kavárna
a pražírna Kmen Coffee Roaster.
V závěru Týdne hospiců jsme zavítali na Teologickou fakultu JU, kde
jsme v rámci předmětu „Sociální práce v kontextu hospicové péče“
debatovali se studenty o činnosti našeho hospice a o konkrétní náplni
našich pracovních dní…
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DH sv. Veroniky České Budějovice:
Náš Domácí hospic sv. Veroniky dlouhodobě
spolupracuje s Česko-anglickým gymnáziem, jehož
studenti pro nás natočili dvě skvělá videa s hospicovou
tématikou. Najdete je na našem Facebooku
(@hospicveronika) - děkujeme!
V rámci výtvarné výchovy pro nás navíc připravili
originální vánoční přání pro naše klienty a podkovy
pro štěstí, které si u nás můžete zakoupit. Moc
děkujeme studentům a pedagogům gymnázia za jejich
nezištnou a obětavou pomoc, velmi to pro nás znamená.
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I v hospici je čas se radovat –
zvláště když naše skvělá kolegyně
slaví své kulaté narozeniny. Milá
Ráďo, díky za Tvou preciznost,
poctivou službu u nemocných, za
tvůj úsměv, přátelství, obětavost,
dobrotu a vlídnost. Moc si
vážíme, že můžeme pracovat s
takovým profesionálem, jako jsi
Ty. Přejeme Ti hodně zdraví,
radosti a pohody a ať jsi s námi
stále ráda jako my s Tebou.

Za dveřmi lůžkového hospice...

Jak vidí hospic studentky, které u nás vykonávají svou praxi?
"Jsem studentkou Všeobecného ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Karlovy
univerzity. Měla jsem možnost svou měsíční stáží působit v Hospicu sv. Jana N.
Neumanna. Po mé zkušenosti zde mohu upřímně jen souhlasit s chválou, pro
kterou je hospic známý. Od prvého dne mne kolektiv vlídně přijal a stala jsem se
jeho součástí. Péče, kterou hospic klientům nabízí, je vynikající. Klienti jsou zde
na prvním místě a personál se velmi snaží vyhovět jejich potřebám. Byla to velmi
obohacující praxe. Ze zkušeností, kterých jsem zde nabyla, budu určitě čerpat ve
svém následujícím studentském i profesním životě.
Děkuji, Alena N.
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„Největší hodnotou v hospici není movitý a nemovitý majetek, ale lidský potenciál,
především personál v přímé péči,“ říká zakladatelka hospicového hnutí v naší
zemi, MUDr. Marie Svatošová.

Naše kolegyně z lůžkového hospice, Magda Melková a Radka Holová, patří
mezi lidské poklady, které stojí za kvalitní péčí a díky nimž se lůžkový hospic
těší dobré pověsti. Prostřednictvím ceny města Prachatice Pečující roku 2022
byly 2. října oceněny za službu pro nemocné v hospici. 
Cílem ocenění je zviditelnění práce pečujících osob z řad neformálních
pečujících, dobrovolníků i profesionálů z terénu, pobytových sociálních i
zdravotních služeb. Předáním cen byl zahájen Týden sociálních služeb 2022.
Slavnostní odpoledne zorganizovala a moderovala paní Hanka Rabenhauptová.
Za hospic jsme nominovali Magdu a k naší radosti jsme se dozvěděli, že mezi
oceněnými bude i Radka, kterou nominovala její rodina. Oběma děvčatům
srdečně blahopřejeme.

Ocenění pro Magdu a Radku
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Eva Ludačková, vedoucí Hospice sv. Jana N. Neumanna a vrchní sestra

Nominace Magdy, kterou jsme poslali za lůžkový hospic:
"Paní ing. Magda Melková pracuje v Hospici sv. Jana N. Neumanna 15 let. Je
maminkou čtyř dětí. Roku 2007 nastoupila na pozici pracovníka v sociálních
službách po mateřské dovolené. Vystudovaná zemědělská inženýrka a také
učitelka se nebála práce u těžce nemocných, na směny v nepřetržitém provozu.
Brzy po nástupu absolvovala rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách a získali jsme v ní velice kvalitní oporu. Nejen pracovní, ale i lidskou.
Poctivě a neokázale se stará o nemocné, umí se zamyslet nad jejich problémy a
účinně je vyřešit. Je klidná, moudrá, rozvážná, racionální a optimistická,
přátelská a díky této výbavě v týmu velmi oblíbená.
Ve věku čtyřiceti let sama čelila vážnému onemocnění. Všichni jsme ji velice
podporovali, zejména její manžel s celou rodinou. Magda podstoupila náročnou
léčbu, operaci. Musela dočasně nosit paruku, ale navzdory tomu jsme ji vždy
viděli s úsměvem na tváři. Díky vynikajícím lékaři MUDr. L. Přívozníkovi se
Magda uzdravila a vrátila mezi nás, do našeho pracovního týmu a velmi se s ní
radujeme z toho, že se těší dobrému zdraví. Během dalších let Magda provdala
dceru a stala se babičkou.
S kolegyní absolvovala kurz pedikúry a nad rámec své práce již několik let
poskytuje tuto službu nemocným, kteří ji velmi vítají. Když ostatní kolegyně
mají svou práci hotovou, Magda si dojde pro své instrumentárium a s ochotou
obchází nemocné, kteří projevili o pedikúru zájem nebo si jednoduše Magda 
všimla, že ji potřebují. (...) Když bylo potřeba, doplnila si Magda vzdělání i sanitářským kurzem pro zdravotnické
pracovníky v nemocnici Český Krumlov.
O mimořádné psychické odolnosti svědčí fakt, že se musela vyrovnat s požárem svého domu, spojeným s dlouhodobou
zátěží při obnově a rekonstrukci. Zároveň pomáhala dceři s péčí o malou vnučku.
V době nedostatku sester jsem se na Magdu obrátila s prosbou, zda by nechtěla dálkově studovat střední zdravotnickou
školu. Po poradě s rodinou Magda nabídku přijala a v letech 2019-2021 úspěšně absolvovala SZŠ Jana Pavla II. v Praze.
V té době rovněž oslavila své abrahámoviny. Při studiu onemocněl její tatínek, o kterého se Magda se svou sestrou
dlouhodobě stará. Od 1. 7. 2021 pracuje Magda v našem lůžkovém hospici na pozici praktické sestry a je úžasná. Když
jsem jí blahopřála k druhé maturitě, řekla mi, že jako dítě toužila být zdravotní sestrou, a že jí hospic tento dětský sen
splnil. 
Za vše, co zvládla, má Magda náš obdiv a velmi si vážíme, že můžeme mít mezi námi tak kvalitního člověka, jako je
právě ona."



Srdečně zveme na tradiční vánoční jarmark
ve prospěch naší hospicové služby.

za podporu jarmarku a celkově ergoterapie v našich zařízeních děkujeme:

Veškeré výrobky a zboží do dobročinného jarmarku vyrobili klienti a pacienti našich zařízení

v rámci ergoterapie a dále dobrovolníci z řad šikovných zaměstnanců i našich příznivců.
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Pečovatel roku 2022 také v Domově Matky Vojtěchy
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Jsme nadšeni, že ocenění za příkladnou službu obdržely pracovníci napříč naší organizací. Hlavním
kritériem soutěže Pečovatel – Pečovatelka s kytičkou za rok 2022 je dlouhodobý nadstandardní, inovativní
či výjimečný přístup pracovníků sociálních služeb ke klientům. Z řad zaměstnanců Domova Matky
Vojtěchy, našich milých kolegů, se takových našlo hned několik. Ocenění obdržela Pavla Kolínová, Ivana
Hoidekrová, Klára Horníková a také Miroslav Zigler. Vybráni byli za svou obětavou a zodpovědně
vykonávanou práci, za laskavý, empatický a nezištný přístup k našim klientům. Všem jim ze srdce
blahopřejeme a jsme rádi, že je mezi zaměstnanci hospicové OPSky tolik takových, kteří mají svou práci
rádi a dokáží se nasadit pro dobrou věc.

SM Christiana

I letos se před Vánoci objeví v několika různých novinových
titulech tzv. vkládaná inzerce. Jde o leták, kterým
představujeme naše poslání, službu a péči a zároveň
vyzýváme ke sbírce na podporu naší činnosti.
Vy, milí čtenáři - naši dárci, k nám máte svoje darovací cesty
vyšlapané, ale je stále spousty těch, kteří hospicovou službu
neznají nebo třeba přemýšlí, jak a kde pomoci. Pokud takové
máte ve svém okolí, inspirujte je, prosím, svým příběhem o
podpoře, kterou nám věnujete. Nebo s nimi, prosím, sdílejte ní-
že uvedený sbírkový účet či QR kód. Za každý, jakkoliv nízký
či vysoký příspěvek, budeme vám i vašim přátelům velmi
vděčni - v novém roce nás čeká nákladná oprava (výměna)
hospicové kotelny. Děkujeme, že jste s námi.

                            č. ú. 180 434 606 / 0600
                                                  (sbírkový účet)

Kotelna v lůžkovém hospici dosluhuje :-(
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V létě nás velice zasáhla ztráta naší blízké a spřízněné duše, maminky 4 dětí a mimořádně dobrého člověka, který
hospic podporoval od jeho vzniku. Její manžel o zkušenosti s hospicem napsal:

"Za posledních pár měsíců jsem prožil životní obrat, který by mne ještě před půl rokem ani ve snu nenapadl. Odešla mi
manželka Kamila ve věku 46 let k našemu Pánu. V březnu jsme se dozvěděli, že má metastázy, a pak už to šlo hodně
rychle. Zemřela 5. 7. 2022. Společně jsme vychovávali 4 děti v pěstounské péči. Svoje jsme mít nemohli a tak jsme se
rozhodli, že dáme šanci jiným, aby mohli vyrůst v normální rodině. Vděčím jí za krásný život plný krásných dní. Byla to
vzácná žena, která by se do úmoru rozdala…
Chci poděkovat domácímu hospicu za doprovázení při péči o Kamču doma. Dokázali nabízet pomoc, ještě než byla
potřeba. Byli vždy na telefonu a připraveni pomoci. Poslední týden Kamča byla v hospicu v Prachaticích. Nedovedl jsem
si představit, jak to vše bude probíhat, ale tak krásný odchod nemohl proběhnout jinde, než v prachatickém hospicu.
Děkuji celému personálu, jak se ke mně a ke Kamče chovali. Dostal jsem i čaj, kafe, buchtu. Mohl jsem s Kamčou být 24
hodin denně, až do konce. Děkuji za úžasné doprovázení MUDr. Janě Vlkové. Celý servis hospicu někdo zaplatil a já
nevím, kdo. Chtěl bych proto poděkovat neznámému dárci nebo dárcům…"

Kami, děkujeme za Tvůj životní příklad a otisk lásky, který jsi nám zde zanechala.

Dojímá nás a těší...

Dobrý den p. Válková,
moc děkuji za Vaší krásnou zprávu, moc mě to potěšilo.
Ani neumím vyjádřit slovy, jak moc Vám děkuji za péči
o manžela a slova podpory pro mě, děkuji všem Vám i
všem sestřičkám. Sestřičce Bohunce za její krásná slova
útěchy a velikou pomoc při přípravě Stáni na poslední
cestě, jsem Vám do nekonečna vděčná, moc na Vás
vzpomínám. K., Volary

Milí přátelé Hospicu sv. Veroniky,
chci vám poděkovat za bezpříkladnou péči,
kterou jste věnovali, i když jen několik dní,
mému manželovi a umožnili mu tak odejít z
tohoto světa, při jeho těžké nemoci, bez bolesti
a z kruhu rodiny. A mně jste pomohli snadněji
překonat tuto těžkou životní situaci vědomím,
že jsem mohla dochovat manžela doma a
pohladit ho, když naposledy otevřel oči a
naposledy vydechl.
Máte skvělý tým zdravotních sestřiček, děkuji
jim za jejich práci a péči a příjemný a
optimistický přístup jak k pacientovi, tak celé
rodině. 
Moc děkuji. J.K.
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Vážená paní Válková,
moc Vám osobně i celému Hospicu děkuji za všechno, co
jste pro naši maminku i pro nás udělali, i když jsme ve
vaší péči nebyli dlouho. Celá naše rodina ocenila lidský a
citlivý přístup všech pracovníků Hospicu. Umožnili jste
naší mamince zůstat do poslední chvíle doma, tak jak si
to vždy přála. Mohla odejít v klidu a pokoji, smířená s
Bohem, a to pro ni bylo důležité. I nám jste ten maminky
poslední den hodně ulehčili a pomohli vše zvládnout.
Předejte prosím za celou naši rodinu veliké poděkování
panu doktoru Adamcovi i řádovým sestrám Margaritě a
Bohuslavě a také zdravotní sestře Janě Kaslové, která
byla s maminkou právě v ten její poslední den. Od
loňského podzimu, kdy se maminky stav zhoršil nám
pomáhala i paní Pechková se zapůjčováním pomůcek. I
té vyřiďte naše poděkování.
Vyúčtování jsem uhradila obratem, ale není to částka,
která by pokrývala vše, čeho se nám od Vás dostalo. To si
uvědomujeme a budeme na to pamatovat.

Přeji Vám všem hodně sil a elánu do zvládání Vaší tolik
potřebné a náročné práce. 

S přátelským pozdravem Z. K., Prachatice

Vážení od sv. Veroniky,
včera se uzavřela životní cesta mého tatínka pana
Josefa K. Člověka, který mi byl vždy vzorem táty a
muže. Ale to jsem, bohužel, nestihl, nebo neuměl říct.
Jediné, co jsme pro něj mohli s manželkou udělat, bylo
být mu nablízku v posledních týdnech a dnech, kdy se
stal závislým na péči druhých. To jsme snad zvládli,
ale jedině díky vám!
Milé sestry, milá paní doktorko, byly jste to hlavně vy,
kdo ulehčil tátovi umírání, kdo mu zajistil důstojné
podmínky a nám útěchu. Byla to vaše obdivuhodná
profesionalita, lidskost a obětavost.
Náš táta se narodil a vyrůstal v Pětidomí, pár domů
vedle vašeho hospicu. V každém domě někoho znal,
měl tu kamarády, spolužáky, z nichž nikdo už není
naživu. A shodou okolností, dům, kde je dnes hospic,
stavěl náš vzdálený příbuzný roku 1931, tedy v roce,
kdy se táta narodil. Taky proto jsem s prosbou o péči
oslovil vás, a byla to šťastná volba. 
Možná to bude znít jako planá slova, jakých při své
práci slýcháte hodně, ale přesto: jménem celé naší
rodiny děkuju za všechno! A děkuju i za krásné poznání,
že svět je dobrým místem, když jsou tu lidé jako vy…
S láskou a vděkem
D.K., soused z Pětidomí

   Vážení, moc, moc vám všem děkujeme za péči v posledních chvílích o našeho tatínka a manžela K.P. Dík patří i za
to, že se nestaráte jen o nemocného, ale i o jeho blízké. Prostě jsme u vás měly pocit, že jste nás přijaly do velké
rodiny, kde se zajímáte a staráte jeden o druhého. Nebylo vám zatěžko říci pár hezkých slov povzbuzení, pohladit,
obejmout či jen tak přinést kávu nebo čaj a něco sladkého. Neměly jsme pocit nechtěné návštěvy. Naopak. Klid,
pohoda, snaha pomoci a nakonec smíření a důstojný odchod.
Jako poděkování přijměte finanční dar od nás a od všech lidí, kteří si K. vážili a měli ho rádi. K. by si to určitě přál. A
jak řekli někteří z nich: "Byl to člověk všeobjímající, s velkým srdcem, na správném místě, prostě Poklad člověčí...
pláčeme."

Děkujeme, M.P. s dcerami K. a M.



Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. vám přeje
požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce.
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Sbírkové účty:
180 434 606 / 0600 (o.p.s. / lůžkový hospic)

203 331 360 / 0600 (Domov Matky Vojtěchy)
221 410 046 / 0600 (DH sv. Veroniky)
215 004 906 / 0600 (DH sv. Markéty)
206 347 368 / 0600 (DH sv. Jakuba)

201 237 215 / 0600 (DH sv. Víta)

Zdarma jako svůj interní občasník vydává:
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Neumannova 144, 383 01 Prachatice
tel. 388 311 726
www.hospicpt.cz

email redakce:  pr@hospicpt.cz

V příštím vydání DZ se, mimojiné, můžete těšit na:
Další rozhovory s našimi zaměstnanci

Okénko do historie
 S DH sv. Markéty na Strakonicku

... a mnoho dalšího, včetně fotek, jak jinak!
 

Máte pro Dobré zprávy námět? Pochvalu? Zamyšlení? Fotku? Příspěvky vítáme na níže uvedeném emailu.

Děkujeme vám za podporu benefičních koncertů ve prospěch našich pacientů

Benefiční koncerty se uskutečnily i díky podpoře:
Koncert v Českých Budějovicích

Koncert v Českém Krumlově


