
Vážení a milí,

přinášíme Vám nové Dobré zprávy. V uplynulém čase jsme zažili vskutku mnoho dobrého kolem nás. V podzimním a adventním čase 
se uskutečnilo několik benefi čních počinů v náš prospěch. Koncerty uspořádaly v Prachaticích gymnázium a ZŠ Národní, v Českých Bu-
dějovicích to byla výstava fotografi í Jana Voběrka s názvem „Předpokoj“. V areálu hospice a Domova Matky Vojtěchy jsme uspořádali 
adventní trhy. Výrobky a dary věnovali našim pacientům žáci, učitelé a rodiče dalších škol – základních škol Lhenice a Dubné, Střední 
pedagogická škola Prachatice.

Velkou pomocí nám jsou fi nanční dary od dobrých lidí, fyzických i právnických osob z celého Jihočeského kraje. Bez Vás bychom nemohli 
pečovat o naše pacienty tak, jak můžete vidět na fotografi ích uvnitř Dobrých zpráv. DĚKUJEME! 

PhDr. Robert Huneš, ředitel o. p. s.

Hospicový park v proměnách času – v podzimním a zimním hávu.
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Praxe stážistky: Zajímavá zkušenost, vděk za ochotu a trpělivost
Jsem velmi ráda, že jsem svou praxi mohla absolvovat právě v prachatickém hospici, velmi na mě zapůsobil.

Myslím, že veškerý personál odváděl 100% práci a to s úsměvem na rtech. Byla jsem ráda, že se zdravotní sestry i ošetřova-
telky chovaly k pacientům opravdu vřele a slušně. Velmi na mě zapůsobilo, že se ošetřovatelky nebály pohladit nemocného 
člověka a například si při polohování pacientů nebraly jednorázové rukavice (samozřejmě si pak omyly ruce, ale myslím, 
že takto pacient neměl pocit, že jeho nemoc a tím pádem i on je „odporný“).

Zažila jsem zajímavou zkušenost – zdravotní stav jednoho pacienta se zhoršil a já si k němu šla na půl hodiny sednout, 
aby tam nebyl sám. Druhý den jsem zjistila, že tento pacient zemřel. V tu chvíli jsem měla pocit, že i když jsem toho pána 
minulý den nakrmila i přebalila, tak jsem mu největší službu prokázala tím, že jsem tam těch 30 minut byla s ním. Myslím, 
že právě tohle je ta nepostradatelná věc, kterou může nabídnout jen hospic. Když jsem se zeptala několika ošetřovatelek, 
jestli je jejich práce baví, odpověděly mi, že ano a že se do práce těší každý den. Byla jsem vděčná, že měl personál ochotu 
mi vysvětlit jakýkoliv můj dotaz a měl se mnou trpělivost. Jsem za tuto zkušenost v hospici velmi ráda a vždy si jí budu vážit. 
Myslím, že je pro lékaře velmi důležité vědět, jakou práci odvádí zdravotní sestry a ošetřovatelky, bez nich by to lékař ne-
zvládl. Zkusila jsem si, jak moc je tato práce fyzicky náročná (hlavně pro ženu). Byla bych moc ráda, kdyby se hospic o něco 
rozrostl a měl vyšší počet zaměstnanců a více fi nancí, aby se mohlo vyhovět zaměstnancům i lidem, kteří mají o hospicovou 
péči zájem. Jako poslední bych vyzdvihla skutečnost, že chuť věnovat se s laskavostí a péčí k pacientům, pochází od ředitele 
a vrchní sestry, kteří této idee věří a snaží se ji měnit ve skutečnost. Mám pocit, že se jim to daří a že to tak zůstane i nadále.

studentka 1. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

Adventní trhy v areálu hospice a Domova Matky Vojtěchy: Prodeje se nebála ani vrchní sestra se svou kolegyní.

Personál Domova Matky Vojtěchy prodával i nakupoval. Sociální pracovnice Monika zahřívala kolemjdoucí svařeným vínem 
i úsměvem.
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Několik dní si práci ošetřovatelky v hospici vyzkoušela redaktorka Deníku Radka Doležalová. Děkujeme za snímky.

Ba ani pan ředitel nechyběl za pultem krámku s výrobky našich příznivců.

Následuje vizita. Od podzimu rozšířila náš tým nová lékařka – MUDr. Eva Cinádrová (na snímku druhá zprava). A také sestřičky Jana Vacíková, 
Pavla Pechová a Bc. Helena Ludačková a ošetřovatelé Jiří Převorovský, Ludmila Petrášková.
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Péče o pacienty je někdy
namáhavá, ale máme ji (je) rádi.

P. Petr Plášil při mši svaté. Pravidelných bohoslužeb se účastní naši pacienti, ale i veřejnost.

Na Štědrý den naše pacienty pravidelně navštěvují andělé s Jezulátkem a rozdávají dárky.
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Benefi ční koncert studentů prachatického gymnázia … … a základní školy Národní. Veškerý výdělek věnovali žáci, studenti, jejich rodiče 
a učitelé na péči o naše pacienty.

Studenti gymnázia předávají výtěžek z koncertu řediteli hospice. 

Přejeme k narozeninám naší opoře – MUDr. Františku Vlčkovi. Pan ředitel Huneš nelení. Na snímku přednáší na konferenci 
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v Praze.
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To jsme my, děvčata z „Vojtěchy“, v civilu …

… a v práci.

Mši svatou naši klienti navštěvují rádi. Děkujeme za službu
našim kněžím – páterům Šimonovi, Petrovi a Dominikovi.
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Rádi tancujeme. Nohy nám neslouží, ale jde to i takto.

Jó, tlak je potvůrka, kterou je třeba hlídat … Adventní výzdoba.

Stejně jako loni nás navštívila Ježíškova vnou-
čata. Letos si jeden z našich klientů, pan D., 
přál slyšet a vidět zpívat paní Martu Kubišovou. 
Ta  slíbila přijet, ale nakonec pro onemocnění 
nemohla. Tak za sebe alespoň poslala redaktora 
Českého rozhlasu Martina Pokorného se svými 
písněmi na CD. Při jejich poslechu i na slzy došlo. 
Slzy radosti …
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Od podzimu 2018 rozšířila náš tým
nová sestřička Bc. Michaela Amblerová. 

Vzpomínkové setkání pozůstalých
10. listopadu 2018.

S dobrovolníky jsme 10. prosince 2018
vyráběli na adventní trhy převážně svícny. 

Na benefi čním koncertu 9. listopadu 2018 zpíval dětský pěvecký sbor Carmina pod vedením sbormistryně Jitky Šimkové, za klavírního doprovodu 
Sergeje Perepelijatnika, sólo baryton Karel Jakubů.
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Z dopisů pozůstalých

… jménem celé naší rodiny bychom chtěli po-
děkovat Hospicu u Svaté Veroniky za vynikají-
cí péči o naši maminku. Tatínek jí stál po celou 
dobu její nemoci věrně po boku a vaše péče 
o mamku mu na konci této strasti velmi pomá-
hala. Věděl, že když bude potřebovat jakoukoli 
pomoc nebo radu v denní i noční hodinu, má se 
na koho obrátit – na vás!

… děkujeme vám za vše, co jste pro naše 
rodiče udělali. Bez vaší pomoci by to bylo 
mnohem těžší a bolestivější. Díky vaší pomoci 
a propůjčení zdravotních pomůcek mohla být 
maminka po celou dobu nemoci doma a až do 
poslední chvíle svého života si zachovat dů-
stojnost. Mohla být v blízkosti své milované 
rodiny. 

… ještě jednou vám velice děkujeme a to ze-
jména paní Lucce, Míše, Daniele a Martě, kte-
ré rodiče dle potřeby navštěvovaly. 

Zlaticka, nase andelky, tezko najdu slova 
diku, za to, co jste pro nas udelali a delate 
s  uzasnou laskou pro ostatni. Tyto dva dny 
jsou pro me obrovskym obohacenim a taky 
diky nim jsem zjistila, ze smrt je prirozenou 
zivotni zkusenosti a do naseho zivota patri …
Jsem stastna, ze diky vam mel tatka krasny od-
chod a raduji se z nasi uzasne rodiny a z toho, 
ze jsme mohli pri tatkovi stat … Vase prace je 
uzasnym poslanim, jeste jednou za nas dekuju.

Adventní trhy v Českých Budějovicích 16. prosince 2018 a naše sestry v „nepacientské“ akci.

Bylo to moc fajn.
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Zleva sociální pracovnice, kněz, tři zdravotní sestry (i v zrcadle).

Vedoucí domácího hospice s ředitelem o. p. s. U pacientů doma se často při péči stáváme součástí jejich rodiny …

Předvánoční posezení zaměstnanců domácího hospice
D O B R É  Z P R ÁV Y
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Do práce jsme spadli rovnýma no-
hama – cesty pošumavskými hvoz-
dy, za tmy a na sněhu jsou více než 
náročné …

Hospice jsou jedna velká rodina. 
Na snímku vrchní sestra našeho 
domácího hospice ve Strakonicích 
Judita Maříková (vpravo) spolu 
s Janou Sieberovou, vrchní sestrou 
domácího hospice Duha z Hořic 
v  Podkrkonoší na mezinárodní 
odborné konferenci Asociace po-
skytovatelů hospicové paliativní 
péče a Asociácie hospicovej a pa-
liatívnej starostlivosti Slovenska. 
Konala se 13. října 2018 v pro-
storách Vysoké školy ekonomické 
v Praze na téma Péče o umírající 
v 21. století – Hořet, ale nevyhořet 
aneb Kde ostatní končí, hospice te-
prve začínají.

Od listopadu 2018 jsme začali s naším novým domácím hospicem sloužit těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím 
pacientům na Strakonicku. Již sedm z nich jsme směli dochovat, o další pečujeme. Máme radost, že o naši službu je zájem.
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Připravujeme a zveme
19. ledna 2019
Městský ples v Českém Krumlově

Výtěžek je určen ve prospěch našich pacientů.
Večerem od 19 hodin provede herec a moderátor

Tomáš Měcháček. K tanci a poslechu zahraje Metroklub 
Big Band. Program zpestří taneční vystoupení Veroniky 
Arichtevy a Michala Necpála.

2. února 2019
Ples pro hospic

Ples pro všechny tři naše hospice včetně Domova Mat-
ky Vojtěchy v Národním domě v Prachaticích.

Zahraje kapela Mp3. Předprodej na recepci hospice 
v Prachaticích.

Těšíme se na Vás!

Přivítáme do našich rozrůstajících se týmů v Prachaticích, Č. Budějovicích a Strakonicích

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Nabízíme: náročné povolání, směny, běžnou mzdu …

… ale také fajn kolektiv, radost ze smysluplné práce a vůbec jiný pohled na svět.
Více informací na:

vrchni@hospicpt.cz • vedouci@hospicveronika.cz
vrchni@hospicmarketa.cz • vrchni@alzheimerpt.cz

Ekonomické oddělení posílíme o post

REALIZÁTOR PROJEKTŮ
Náplň práce: realizace a vyúčtování grantů a dotací.

Požadavky:
• dobrá znalost práce na PC

• minimálně SŠ vzdělání
• zkušenost s účetnictvím výhodou.

Nabízíme:
• pružná pracovní doba

• možnost práce z domova
• DPP, částečný popř. celý úvazek

• vhodné i pro ženy na MD.
Více informací v hospici sv. J. N. Neumanna nebo na ekonom@hospicpt.cz, tel. 733 755 821.

www.daruj.se
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