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Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s.

Vážení podporovatelé Hospice Sv. Jiří,
rok se s rokem sešel, a když mám možnost
se ohlédnout, co nám rok 2021 přinesl, jsem
stále v údivu, kolik dobrého se událo, a které
události jsme nemohli ovlivnit. Ohlédnu se
nyní až do roku 2019, kdy přišla změna ve
fungování hospice a poskytovaných služeb.
Do roku 2019 byl hospic malou organizací,
která poskytovala pouze služby mobilního
hospice nevyléčitelně nemocným a to se
zaměstnanci převážně na dohodu o provedení
práce. Příležitost podpory Ministerstva
zdravotnictví, Nadačního fondu Abakus a
dalších podporovatelů nám dala možnost
naše služby profesionalizovat, stabilizovat tým a také se pustit do rozvoje.
Když píši výroční zprávu za rok 2021, je Hospic Sv. Jiří organizací, která
poskytuje několik služeb a další rozvoj plánuje. Nyní se na nás můžete obrátit
v několika situacích a naším cílem je být oporou všem, kteří se potýkají
se ztrátou a umíráním. Mezi poskytované služby hospice patří – odborné
sociální poradenství; služby mobilního hospice pro dospělé; půjčovna
zdravotních a kompenzačních pomůcek pro klienty hospice, ale také
pro veřejnost; pomoc a podpora pro rodiče, které pečují o nevyléčitelně
nemocné dítě; poradenství při perinatální ztrátě; svépomocné skupiny
pro pečující, pozůstalé dospělé a pro děti, kterým někdo zemřel.
Děkuji Vám všem, kteří nám držíte palce, pomáháte finančně,
materiálně, organizací benefiční akce, dobrovolnictvím nebo modlitbou.
Bohužel Vám musím oznámit ještě jednu zprávu, zaměstnanci
tachovského hospice se rozhodli jít vlastní cestou a budou služby
na Tachovsku poskytovat pod hlavičkou nového hospice – Domácí hospic
Západ. Činnost Hospice Sv. Jiří v provozovně Tachov bude ukončena
k 31.8.2022. Myslete na nás i v této situaci. Věřím, že Domácí hospic Západ
bude své služby poskytovat profesionálně a bude mít na Tachovsku velkou
podporu, aby zvládl své služby ufinancovat a naplňovat náš společný cíl –
doprovázet nevyléčitelně nemocné.
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S úctou Alena Votavová, DiS.
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.

Ohlédnutí za rokem 2021 v tachovském hospici

V tachovské provozovně hospice poskytujeme specializované služby
domácí hospicové péče. Součástí paliativní péče je i zapůjčování zdravotních
a kompenzačních pomůcek, poskytování sociálního poradenství a
poradenství pro pozůstalé. V hospicové péči jsme obsloužili 32 klientů,
kterým jsme cestou multiprofesního týmu poskytli lékařem garantovanou
službu paliativní péče a s ní spojenou symptomatickou léčbu.
V rámci této výroční zprávy bychom chtěli poděkovat všem, kteří považují
tuto službu za společensky přínosnou a také těm, kteří hospicové službě
všemožnými způsoby pomáhají. Děkujeme také naší mateřské základně v
Chebu, která nám již sedmým rokem činnosti poskytuje podporu.
Velmi si ceníme všech dárců, kteří nás dlouhodobě a významně
podporují. Služba provozuje svou činnost za výrazné podpory Plzeňského
kraje, Města Tachov, Města Planá, Obce Rozvadov a Města Bor. Mezi
společnostmi jsou hlavními sponzory společnost MERO ČR a.s., BODIT
TACHOV s.r.o., GEODÉZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o., společnost GRAMMER
CZ, s.r.o. a Chodovar spol. s r.o. Za zajištění vozového vybavení děkujeme
společnosti AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. Významnou podporu
nám poskytují nadace a neziskové organizace, a to Nadační fond Tesco
ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, Nadace J&T,
Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadační fond
Umění doprovázet a Biskupství plzeňské. V době pandemie nás podpořil
také Senát PČR darem v podobě respirátorů vyrobených v ČR na
darovaných taiwanských linkách.
Zároveň chceme poděkovat dobrovolníkům Dagmar a Sandře Volkovým
za vedení hospicového obchůdku. Dále studentkám Kateřině Lorencové a
Kamile Všetičkové za uspořádání benefiční akce SWAP, které uskutečnily
recykloakci s podtitulem „Vyměň si šatník a podpoř hospic“. Děkujeme také
našim partnerům za možnost umístění pokladniček veřejné sbírky a také
ostatním městům, obcím a městysům za jejich dlouhodobou spolupráci.
Poděkování patří také všem zaměstnancům hospice, že poskytují
služby paliativní péče a pomáhají lidem překonávat těžkosti v závěru
života tak, aby mohli dožít doma, důstojně a pokud je to možné, tak až
do posledního okamžiku. Děkujeme vedoucí lékařce Janě Křístkové,
vrchní sestře Markétě Kovandové, sociální pracovnici Marii Fouňové,

5

které vedou základní agendu hospicové služby. Součástí služeb je také
psychologická podpora a pastorační služba, kterou chceme nadále
rozvíjet. Děkujeme vedoucí provozovny Ivě Csanálosi za její velký podíl
na vzniku provozovny hospice v Tachově. Děkujeme také paní ředitelce
Aleně Votavové a zakladatelům hospice za to, že hospici vtiskli život, aby
mohl pomáhat a zvyšovat pohodlí a kvalitu života i na jeho konci. Díky též
patří praktickým lékařům, nemocničním zařízením a garantce paliativní
péče, že služby domácího hospice podporují. Děkujeme všem pečujícím
za jejich odvahu a sílu být se svými blízkými až do posledního okamžiku!
Tým tachovského hospice
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Vysvětlení pojmů

Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou
chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit
bolest, dušnost a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu
důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.
V paliativní péči je důraz kladen především na multidisciplinární tým,
který poskytuje péči umírajícímu a jeho rodině. Kvalitní a koordinovaná
paliativní péče je podmíněna spoluprací zmíněného týmu mezi sebou
a zároveň s rodinou, která je jeho nedílnou součástí.
Zdroj: https://www.umirani.cz/rady-a-informace/paliativni-pece
Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom
až do konce žili pokud možno tak jako dřív, mezi věcmi, které nás
životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí.
Chceme pít svůj čaj, hledět na květiny, které jsme vypěstovali, jíst
na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme
nejraději. Máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho,
že mnoha našim drobným i velkým trápením nebude rozuměno.
Zdroj: https://www.umirani.cz/rady-a-informace/hospic-a-mobilni-hospic
Mobilní hospic je zdravotnické
zařízení, které umožňuje nevyléčitelně
nemocným v konečné fázi jejich
života zůstat v domácím prostředí
v kruhu rodiny a přátel. V mobilním
hospici je k dispozici tým odborníků
ve složení lékař s atestací v paliativní
medicíně, další lékaři, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, psycholog,
duchovní, poradkyně pro pozůstalé
a dobrovolníci. Péče je poskytována
nepřetržitě, tedy 365 dní v roce, 7 dnů
v týdnu, 24 hodin denně.
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Orgány společnosti

Zakladateli obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
jsou Mgr. Petr Hruška, Ph.D., Marie Zemančíková Mentlíková, DiS.,
Alena Votavová, DiS., a právnická osoba Farní charita Cheb.
Členové správní rady: Mgr. Libor Dušek, Mgr. Petr Hruška, Ph.D.,
Ing. Eva Kolafová, Mgr. Lukáš Bujna, Mgr. Ivana Čamková,
Daniel Čihák, Zdeněk Dančo, Jiří Hovorka, MUDr. Karel Tyrpekl.
Členové dozorčí rady: Mgr. Lenka
Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D., Jiří Hanek

Válková,

DiS.,

Mediální tvář hospice: herečka Daniela
Kolářová, se kterou máme podepsanou
smlouvu o spolupráci, kde se zavazuje,
že souhlasí s principy paliativní péče
a podporuje naší činnost.

Zdroj: Živé Chebsko
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Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří

Motto Hospice: „Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku.“

Vize hospice: Naší vizí, ke které chceme dlouhodobě směřovat,
je lidská pospolitost, která vnímá umírání jako přirozenou
a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé
umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci:
„Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku.“
Poslání: Naším posláním je poskytnout takovou podporu umírajícím,
aby mohli závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími
v domácím či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou
vnímat jako vzácnou, plodnou a smysluplnou součást svého života.
Hodnoty Hospice:
• podpora lidské pospolitosti a rodinných vazeb
• úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích
• respekt k lidské důstojnosti v jakékoli situaci
• lidsky vstřícný přístup spojený s odborností a profesionalitou
• partnerská spolupráce s klientem i s celou jeho rodinou
• týmová práce multidisciplinárního týmu
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Základní údaje o společnosti

Hospic Sv. Jiří, o. p. s. (do 5. 9. 2013 Hospic sv. Jiří v Chebu, o. s.)
IČ: 227 29 909
Provozovna Cheb:
Adresa: Písečná 677/3,
Cheb 350 02
Číslo účtu: 2000 653 844/2010
(Fio banka)
Telefon: 736 432 911
Email: hospic@hospiccheb.cz
Internetové stránky:
www.hospiccheb.cz

Provozovna Tachov:
Adresa: náměstí Republiky 70,
Tachov 347 01
Číslo účtu: 2400 723 426/2010
(Fio banka)
Telefon: 722 982 914
Email: hospic@hospictachov.cz
Internetové stránky:
www.hospictachov.cz

Poskytované služby:
odborné sociální poradenství,
poradenství v perinatální
paliativní péči, mobilní (domácí)
hospicová péče (MSPP) a
půjčovna pomůcek pro klienty
hospice i pro veřejnost

Poskytované služby:
mobilní (domácí) hospicová
péče (MSPP)
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Činnost chebského hospice

Hospic Sv. Jiří poskytuje na Chebsku následující služby: mobilní
specializovanou paliativní péči, odborné sociální poradenství jako
registrovanou sociální službu a půjčovnu kompenzačních a zdravotních
pomůcek pro klienty hospice, ale také pro veřejnost. Službou zavedenou
v roce 2021 je poradenství při perinatální ztrátě.
Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospic) je poskytována
v domácím prostředí pro nevyléčitelně nemocné nepřetržitě. V rámci služby
nabízíme:
• odbornou lékařskou péči
• dostupnost péče 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu
• podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách s péčí o umírající
• podporu a pomoc psychologa nejen pro nemocného, ale také pro
pečující rodinu
• v případě zájmu kontakt s duchovním
• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
• zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
• podporu a pomoc po úmrtí nemocného prostřednictvím duchovního,
sociální pracovnice, psycholožky nebo poradkyně pro pozůstalé
Služby mobilního hospice jsou určené nevyléčitelně nemocným lidem,
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími,
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat,
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní
péče.
Pokud potřebujete služby mobilního hospice, neváhejte se ozvat na níže
uvedené kontakty
Telefon: 739 341 089
E-mail: poradna@hospiccheb.cz
V minulém roce jsme na Chebsku a Sokolovsku doprovázeli 108
nevyléčitelně nemocných. Celkem jsme od začátku poskytování služeb
(od 17. 2. 2014) doprovázeli 657 umírajících.
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Věk klientů chebského
hospice v roce 2021
•
•
•
•

Doba péče

Průměrný věk: 70 let
Medián: 71 let
Nejmladší klient: 32 let
Nejstarší klient: 95 let

•
•

Pohlaví klientů

Diagnóza klientů
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MUŽI (62)

Průměrný počet dnů
v péči: 21 dnů
Medián: 16 dnů

ŽENY (46)

Kde jsme poskytovali služby
80
70
60
50
40
30
20
10
0

76
32
onkologická
jiná
diagnóza
diagnóza
(76)
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67
17
Cheb (67) Mariánské
Lázně (17)

16

8

Aš (16)

Sokolov (8)

CHEB (67): Cheb město (37), Podhrad (1), Františkovy Lázně (7), Libá (3),
Milhostov (3), Starý Rybník (1), Plesná (4), Skalná (5), Nebanice (1), Hazlov (1),
Hrozňatov (1), Lomnička (1), Luby (1), Malá Šitboř (1)
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (17): Mariánské Lázně (7), Zádub-Závišín (1), Tři Sekery
(1), Velká Hleďsebe (2), Poutnov (1), Lázně Kynžvart (1), Teplá (2), Klimentov (1),
Ovesné Kladruby (1)
AŠ (16): Aš město (14), Krásná (1), Hazlov (1)
SOKOLOV (8): Sokolov město (2), Kaceřov (1), Rotava (1), Kynšperk nad Ohří (2),
Kraslice (1), Habartov (1)
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Odborné sociální poradenství je sociální službou poskytovanou podle
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
V odborném sociálním poradenství jsme v roce 2021 poskytli 1800
intervencí (426 uzavřených smluv).
Cílem odborné poradny v paliativní péči je:
1. Předat informace o věcech souvisejících s úmrtím a umíráním.
2. Zprostředkovat poradenství s lékařem hospice, zdravotní sestrou
hospice, duchovním, či psycholožkou.
3. Poskytnout přehled o sociálních a sociálně-zdravotních službách.
4. Zprostředkovat kontakt na službu mobilní specializované paliativní
péče Hospice Sv. Jiří, o. p. s.
5. Předat informace o zdravotních, či kompenzačních pomůckách,
spolu s informacemi, jakým způsobem si je zajistit.
6. Předat informace o příspěvku na péči (PnP), pomoc s vyplněním
žádosti o PnP, informace o dalších sociálních dávkách a o tom,
jak o ně podat žádost.
7. Nabídnout bezpečný prostor na projevení starostí, zmatku, váhání,
nejistoty a smutku.
8. Vytvořit osvětové místo, o kterém veřejnost ví a kam se pro informace
může obrátit každý.
9. Řešit s klientem nepříznivou sociální situaci.
Pro poskytnutí poradenské služby
můžete využít kontakty:
Telefon: 739 341 089
E-mail: poradna@hospiccheb.cz
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Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek slouží klientům
hospice, ale také veřejnosti. K pronájmu nabízíme za symbolické ceny
např. invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle, nástavce na WC, koupelnové
pomůcky a další. V půjčovně Vám s výběrem pomůcky pomůže sociální
pracovnice. Můžete se na nás obrátit osobně každé pracovní úterý od 14:00
do 16:30 na adrese Karlova 17 v Chebu nebo telefonicky v pracovní dny
na telefonním čísle 739 341 089. Za rok 2021 bylo realizováno 237 výpůjček
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Od roku 2022 jsme rozšířili provoz
půjčovny o jeden den v týdnu na čtvrtek od 14:30 do 17:00.
Poradenství v perinatální paliativní péči. Na podzim roku 2021 jsme
zahájili poskytování poradenství při perinatální ztrátě. Poradenství je
určeno rodinám, které utrpěly ztrátu dítěte před, při, nebo krátce po porodu.
Těmto rodinám nabízíme psychickou podporu, informace o možnostech
a okolnostech při pokračování či ukončení těhotenství, neutrální půdu
bez jakéhokoli tlaku na řešení, doprovázení při ztrátě dítěte, informace
o nárocích na dávky a informace o tom, co je potřeba zařídit.
Sociální pracovnice Mgr. Soňa Škvareninová, DiS., psycholožka Mgr. Petra
Písecká a zdravotní sestra Bc. Petr Gubiš od září 2021 pracují na osvětě
formou přednášek a distribucí předmětů souvisejících s loučením a se ztrátou
dítěte. Osvěta probíhá v gynekologických ambulancích a v nemocnicích
na odděleních porodnice a gynekologie
v rámci Karlovarského kraje. Součástí
poradenství je i podpora zdravotníků ze
zmíněných pracovišť, kteří se v rámci
své profese potkávají s tématem
ztráty dítěte.
Mockrát děkujeme organizaci Dítě
v srdci, díky které můžeme
do nemocnic distribuovat memory
boxy a jejichž pracovníci jsou nám
oporou při poskytování poradenství.
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Činnost tachovského hospice

Hospic Sv. Jiří poskytuje na Tachovsku mobilní specializovanou
paliativní péči.
Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospic) je poskytována
v domácím prostředí pro nevyléčitelně nemocné nepřetržitě. V rámci
služby nabízíme:
• odbornou lékařskou péči
• odbornou sesterskou péči formou návštěvní služby 24 hodin denně
• podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách s péčí
o umírající
• podporu a pomoc psychologa nejen pro nemocného, ale také
pro pečující rodinu
• v případě zájmu kontakt s duchovním
• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
• zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
• podporu a pomoc po úmrtí nemocného prostřednictvím duchovního,
sociální pracovnice, psycholožky nebo poradkyně pro pozůstalé
Služby mobilního hospice jsou určené nevyléčitelně nemocným lidem,
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími,
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat,
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče.
Pokud potřebujete služby mobilního hospice, neváhejte se ozvat na níže
uvedené kontakty:
Telefon: 739 686 251 nebo 605 937 869
E-mail: poradna@hospictachov.cz
V minulém roce jsme na Tachovsku doprovázeli 32 nevyléčitelně
nemocných, pro porovnání. Celkem jsme od začátku poskytování služeb
(od 6. 1. 2016) doprovázeli 222 umírajících.
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Věk klientů techovského
hospice v roce 2021
•
•
•
•

Doba péče

Průměrný věk: 74 let
Medián: 74 let
Nejmladší klient: 50 let
Nejstarší klient: 100 let

Pohlaví klientů

•
•

Diagnóza klientů
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Průměrný počet dnů
v péči: 48 dnů
Medián: 43 dnů

0
muži (16)

ženy (16)

26

6
onkologická diagnóza (26)

jiná diagnóza (6)

Kde jsme poskytovali služby

Terénní hospicová služba působila na území následujících měst, městysů, obcí
a jejich osad: Dolní Jamné (1), Bezvěrov, okres Plzeň –sever, Bor (4), Ostrov,
Lhota,Dubec, Ctiboř (1), Chodová Planá (1), Kladruby (2), Milevo, Lesná (1), Planá
(10) Zliv, Přimda: Velké Dvorce (1), Rozvadov (1), Stříbro (3) Záchlumí, Tachov (9),
Horšovský Týn (1), Tasnovice, okr. Domažlice, Zadní Chodov (1).
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Personální zajištění služby v roce 2021

Ředitelka: Alena Votavová, DiS. (úvazek 1,0)
Vedoucí provozovny Tachov: Iva Csanálosi (DPP)
Zástupce ředitelky a fundraiser: Bc. Marek Lučin, DiS. (úvazek 1,0)
Fundraiseři: Lucie Davidová, DiS. (úvazek 1,0), Marek Pelikán (DPP),
Bc. Radka Besedová (rodičovská dovolená)
Odborný garant: MUDr. Michaela Havlová (úvazek 0,2)
Vedoucí lékaři: MUDr. Lenka Urbánková (úvazek 0,4), MUDr. Jana Křístková
(DPP)
Lékaři: MUDr. Karel Tyrpekl (úvazek 1,0), MUDr. Petra Přenosilová (úvazek
0,2), MUDr. Zlata Šlehoferová (DPP), MUDr. Alena Dostalová (DPP)
Vrchní sestra: Renata Pelikánová (1,0 úvazku), Markéta Kovandová
(1,0 úvazku a DPP)
Zdravotní sestry: Ivana Rybová (úvazek 0,2), Dana Lepová (DPP), Věra
Luhanová (úvazek 0,2), Bc. Petr Gubiš (úvazek 0,8), Bc. Anna Vendlbergerová,
DiS. (úvazek 0,5 úvazku), Mgr. Jana Lukešová (DPP), Blanka Jirásková
(úvazek 1,0), Hana Štěříková (úvazek 0,5), Blanka Horníková (úvazek
1,0), Lucie Davidová, DiS. (DPP), Bc. Micheela Ducháčová (DPP), Bc. Eva
Dvořáková (DPP), Monika Kotenová (DPP), Jana Landštofová (0,5 úvazku),
Bc. Pavlína Potocká (DPP), Kateřina Rysková (DPP), Daniela Sedláková, DiS.
(DPP), Dita Tichá (DPP), Mgr. Alena Tvrzická (DPP), Libuše Tomšů (DPP)
Sociální pracovnice: Mgr. Soňa Škvareninová, DiS. (úvazek 1,0), Mgr. Marie
Zemančíková Mentlíková, DiS. (DPP), Marie Fouňová, DiS. (úvazek 0,5)
Psycholog: Mgr. Petra Písecká (DPP), Mgr. Olena Rud (DPP)
Duchovní: Mgr. et Mgr. Vít Kout (DPP), Petr Vaďura (dobrovolnická
smlouva)
Propagační grafika a IT: Bc. Lenka Lašková (DPP), Bc. Petr Gubiš (fakturace
práce)
Fyzioterapeutka: Mgr. Andrea Tyrpeklová (DPP)
Údržba a rozvoz pomůcek: Roman David (DPP), Tomáš Černík (fakturace
práce)
Další spolupracovníci: účetní Zdeňka Skubeničová a Kristýna Brožová
Skubeničová, supervizorky ze společnosti Gaudia - Mgr. Barbora Hrušková
a Mgr. Gabriela Špačková
Vysvětlivky: DPP – dohoda o provedení práce
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Zhodnocení cílů

Ve výroční zprávě za rok 2020 jsme zveřejnili cíle na rok 2021,
které vyhodnocujeme:
1.

Poskytování kvalitní mobilní paliativní péče prostřednictvím týmů
hospice v Chebu a v Tachově
Hospic Sv. Jiří provozuje služby mobilního hospice ve dvou provozovnách –
v Chebu a v Tachově – v minulém roce jsme poskytli péči 108 nevyléčitelně
nemocným v Chebu a 32 v Tachově. Služby nevyléčitelně nemocným jsme
poskytovali i lidem s nákazou Covid-19, za dodržení postupů zpracovaných
Fórem mobilních hospiců. Služba mobilního hospice je poskytována nejen
v domácím prostředí, ale také v domovech pro seniory. Děkujeme všem
rodinám, které nás přizvali k doprovázení a díky kterým jsme mohli vstoupit
do neopakovatelných životních příběhů.

2.

Začlenění poskytování dětské paliativní péče do provozu mobilního
hospice
Finanční situace nám nedovolila v roce 2021 zavést služby pro nevyléčitelně
nemocné děti a jejich rodiny a neměli jsme k dispozici tým, který by se o
děti staral, pandemie zaměstnala všechny zdravotníky i nezdravotníky více,
než bylo obvyklé. Výtěžek z Adventních koncertů ČT nám umožňuje zavést
službu pro nevyléčitelně nemocné děti v roce 2022, a protože píšeme
výroční zprávu v roce 2022, můžeme Vám prozradit, že se staráme o druhé
nevyléčitelně nemocné dítě.

3.

Rozšíření oblasti poskytování odborného sociálního poradenství na
dětskou a perinatální paliativní péči, poskytnutí prostoru a odborné
pomoci v případě ztráty (interrupce, potrat, narození mrtvého dítěte,
úmrtí dítěte po pár dnech od narození)
Na podzim roku 2021 jsme díky Bc. Petru Gubišovi, Mgr. Marie Zemančíkové
Mentlíkové, DiS., Mgr. Soně Škvareninové, DiS., a Mgr. Petře Písecké zavedli
poskytování poradenství při perinatální ztrátě, čili v situaci, kdy žena přijde
o dítě během těhotenství, při porodu nebo pár dnů po porodu. Služba nabízí
podporu a poradenství pro celou rodinu. V oblasti perinatální paliativní péče
je důležitá osvěta, dojížděli jsme do gynekologických ambulancí, porodnic a
na oddělení šestinedělí v rámci Karlovarského kraje.

4.

Pokračování v zavedených fundraisingových metodách a zkoušení nových
Za největší fundraisingový úspěch minulého roku považujeme možnost
účastnit se Adventních koncertů České televize, ale stejně každý rok jsme
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plnili příjmovou stránku rozpočtu různými způsoby – individuální dary, firemní
dary, benefice, dotace, granty, příjmy od pojišťovny, atd. Ve financování
mobilního hospice je důležité, aby vícezdrojové financování fungovalo ve
všech oblastech. A díky Vám, dárcům, podporovatelům, můžeme od roku
2014 sloužit tam, kde je potřeba.
5.

Atestace lékařů v paliativní medicíně
Gratulujeme k úspěšné atestaci MUDr. Karlu Tyrpeklovi a těšíme se, že i
letošní atestace MUD. Lenky Urbánkové dopadne dobře a budeme mít v
týmu 3 atestované lékaře z paliativní medicíny.

6.

Příprava a zahájení provozu paliativní ambulance (kód 720)
Plán na zahájení provozu paliativní ambulance zůstává aktuální, po atestace
MUDr. Urbánkové věříme, že naše paliativní ambulance budou druhou v
Karlovarském kraji.

7.

Rozšíření územního poskytování odborného sociálního poradenství
na Tachovsko
Tento plán se nepodařilo naplnit a vzhledem k ukončení provozu tachovského
hospice ani nezůstává plánem do roku 2022.

8.

Navazování smluvních vztahů v odbornosti 926, a pokud bude paliativní
ambulance, tak i v odbornosti 720
Navazování smluvních vztahů s pojišťovnami je „boj“ na dlouho dobu, ale
nepřestáváme doufat, že jednou budeme mít smlouvy se všemi pojišťovnami
na odbornost 926 a následně i na 720 pro paliativní ambulanci.

9.

Rozšiřování a inovace kompenzačních a zdravotních pomůcek
Díky Česko-německému fondu budoucnosti jsme mohli pořídit 5 polohovacích
elektrických postelí a 5 matrací. Sbírka na dárcovském portálu donio.cz nám
pomohla získat potřebné finanční prostředky na nákup mobilního ultrazvuku.
Oxygenátor pro dětský hospic máme díky velikonoční sbírce, která proběhla
v obchodě Globus. A v neposlední řadě máme nové pomůcky v půjčovně
pomůcek díky VDV – Nadace Olgy Havlové.

10. Vzdělávání pracovníků chebského a tachovského hospice
Každý rok vynakládáme finanční prostředky na vzdělávání a stáže
pracovníků hospice, i v době pandemie se povedlo absolvovat kurzy, které
byly převedeny do online podoby a mohli jsme se rozvíjet ve znalostech
dětské a perinatální paliativní péče.
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Co dalšího se událo v roce 2021

Velmi nás těšilo zapojení do Adventních koncertů České televize, nečekali jsme,
jaký proces je výběr organizací a co vše je potřeba k natočení hodinového koncertu.
Poprvé v ruce jsme drželi scénář, který měl několik desítek stran. Užili jsme si
spoustu nových situací, měli jsme možnost potkat se s Ester Janečkovou, Janem
Potměšilem a s naším patronem moderátorem Danielem Stachem. Dovolujeme
si citovat Daniela Stacha, proč si vybral právě nás, organizaci z oblasti paliativní
péče: „Přál jsem si podpořit paliativní péči, protože si myslím, že je u nás hrozně
moc podceňovaná. Nejde jen o ty, kteří odchází, ale i o jejich blízké, kteří zůstávají
a musí se se ztrátou co nejlépe vypořádat a žít dál. Dobrá paliativní péče pomáhá
daleko víc lidem, než se na první pohled může zdát. U Hospice Sv. Jiří se mi navíc
líbí, že pomáhají přímo v rodinách a odcházející může být tam, kde si přeje, s lidmi,
které si přeje.“ Největším zážitkem z koncertu byla chvíle, kdy jsme mohli zvedat
telefony, kam diváci ČT volali své přísliby ohledně darů. Dovolala se maminka
jednoho chlapečka, která vyprávěla, že její syn se rád dozvídá nové věci a sleduje
Daniela Stacha, jaká byla radost, když Daniel Stach s chlapcem mluvil :-). Sdílená
radost je dvojnásobná radost a Hospic Sv. Jiří děkuje Vám všem, kteří jste se na
Adventní koncert ČT dívali a přispěli na rozvoj služeb
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Benefiční a osvětové akce na podporu chebského
a tachovského hospice

Mockrát děkujeme všem, kteří se pouští společně s námi do
organizace různých akcí. Benefiční a osvětové akce vnímáme jako
důležité pro šíření možnosti, alternativy umírání v domácím prostředí.
Zároveň nás těší na akcích různého charakteru propojovat lidi, baví
nás setkávání, propojování komunity a jsme vděčni, že máme tolik
příležitostí k potkávání se s Vámi.
Leden 2021

Tříkrálová sbírka na podporu Hospice Sv. Jiří

16. 3. 2021

Konference APSS ČR s předáním ceny Gratias pro sociální
pracovnici hospice – Mgr. Soňu Škvareninovou

21. 4. - 17. 11.
2021

Takoví jsme – kampaň na podporu neziskových organizací,
které byl Hospic Sv. Jiří součástí

24. 4. 2021

Celorepubliková sbírka potravin, ke které se již tradičně přidal
chebský hospic

10. 5. 2021

Přednáška chebského týmu v DPS Skalka Cheb o doprovázení
nevyléčitelně nemocných

15. 5. 2021

Bazar oblečení organizovaný paní Světlanou Vokroj v prostorách
unipap plus na podporu chebského hospice

19. 6. 2021

Poutní maraton organizovaný Farní charitou Cheb,
Římskokatolickou farností Cheb a Běžeckou školou Miloše
Škorpila na podporu chebského hospice

26. 6. 2021

Koulení pivních sudů Chodovar – na této akci jsme byli
s tachovským hospicovým obchůdkem

31. 7. 2021

Anenská pouť – na pouti pro nás uspořádala Městská knihovna
v Plané bazar knih

6. 8. 2021

VETAS čili Veteránský tachovský sedmiboj na Městském
stadionu v Tachově na podporu činnosti tachovského hospice

7. 8. 2021

Historické slavnosti v Muzejní zahradě v Tachově – prodej věcí
z hospicového obchůdku

21. 8. 2021

Tradiční slavnosti piva, Chodovar 2021 – na této akci jsme byli
s tachovským hospicovým obchůdkem

1. 9. 2021

Do školy bezpečně a s úsměvem – akce pořádaná městem
Cheb, kde své služby prezentoval chebský hospic

4. 9. 2021

Den pro hospic – na podporu chebského hospice uspořádala paní
Světlana Vokroj se spoustou úžasných dobrovolníků a dárců
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11. 9. 2021

Lukostřelci Českého lesa podpořili tachovský hospic na své akci
v Dlouhém Újezdě

18. 9. 2021

Klíčová dírka ve Františkových Lázních, jejichž část výtěžku
putovala na podporu dětského hospice v Chebu

25. 9. 2021

Den zdraví v Mariánských Lázních s prezentací služeb Hospice Sv. Jiří

28. 9. 2021

Paliacup aneb golfový turnaj v Lubech na podporu chebského
hospice, každoročně pořádá paní Gabriela Ptáčková

1. - 3. 10. 2021

Salming tour de hospic – tři běhy ve třech dnech na podporu
dvou nemocných chlapců a chebského hospice

6. 10. 2021

Papučový den – prezentace významu služby mobilního hospice

6. 10. 2021

Přednáška sociální pracovnice chebského hospice v DPS Kynšperk

8. 10. 2021

Den otevřených dveří ve všech prostorách chebského hospice

9. 10. 2021

Hospicové postřižiny na podporu služeb chebského hospice

17. 10. 2021

SWAP „Vyměň si šatník a podpoř hospic“ – akce zorganizovaná
dobrovolníky hospice Kateřinou Lorencovou a Kamilou
Všetičkovou na podporu hospice

4. 11. 2021

Vzpomínková ekumenická bohoslužba se setkáním pozůstalých
organizovaná chebským hospicem

13. - 14. 11. 2021

Františkolázeňská 24hodinovka na podporu chebského hospice
za účasti úžasných dobrovolníků a hlavně za koordinace paní
Lenky Válkové a pana Zdeňka Danča

14. 11. 2021

Free Fler Market – hospicový bazárek oblečení a všeho
možného na podporu chebského hospice

14. 11. 2021

Setkání pozůstalých v tachovském hospici

20. 11. 2021

Sbírka potravin s účastí chebského hospice

27. 11. 2021

Rozsvěcení Vánočního stromu na Přimdě – ženy Tvořilky ve
spolupráci s městem Přima podpořily tachovský hospic

30. 11. 2021

Štědré úterý (Giving Tuesday) – oslava dárcovství pod záštitou
Asociace společné odpovědnosti

5. 12. 2021

Adventní koncerty České televize na podporu činnosti Hospice Sv. Jiří

7. 12. 2021

Scuk pro hospic – příznivci farmářských produktů a lokální
ekonomiky podpořili tachovský hospic, děkujeme pořadatelům
Evě a Michalovi Vaňkovým

26. 12. 2021

Slam poetry v Západočeském divadle v Chebu na podporu
chebského hospice pořádaný spolkem Zprávy z Chebu

Poděkování za hospicové služby

Poděkování z dotazníků spojenosti z provozovny v Chebu
a v Tachově
„S přelomem roku jsme se dostali do složité životní situace, kdy naše maminka
Eva S. z Krásné sváděla svůj marný boj s onkologickou nemocí. Pomocnou ruku
v těchto těžkých chvílích nám podali pracovníci Hospice Sv. Jiří z Chebu, naši
sousedé a teta z Vernéřova. Tímto bych jim všem chtěl poděkovat za všechno,
co pro nás udělali.“
“Hospicová péče mi především pomohla důstojně se rozloučit s manželem.
Pro tým hospice nebyl žádný problém, byli erudovaní v různých oblastech. Děkuji
za psychickou podporu nejen pro umírajícího, ale také pro ty, kteří zůstávají. Stýská
se mi nejen po mém manželovi, ale i po milých návštěvách všech pracovníků
hospice. Děkuji za sebe i za svou rodinu.”
“Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům Hospice Sv. Jiří
v Chebu. Poděkování jim patří za vysoce profesionální přístup, laskavou péči
a vlídná slova při ošetřování mojí těžce nemocné manželky. Vše, co pro mne
a moji rodinu udělali, umožnilo být s milovanou manželkou, maminkou a babičkou
až do posledních chvil jejího života. Za celou rodinu vám děkuji.”
“Chtěli bychom touto cestou poděkovat Hospici Sv. Jiří za pomoc
při každodenním ošetřování naší těžce nemocné maminky. Profesionální přístup,
laskavá péče a vlídné slovo vašich pracovníků nám umožnili být s milovanou
maminkou až do poslední chvíle. Vše, co jste pro nás udělali, nám dovolilo být
s ní i v posledních minutách. Za to vám patří obrovské díky.
„Vaše hospicová péče mi hodně pomohla při péči o mého manžela, o kterého
jsem se doma starala a ošetřovala s vaší pomocí. I za psychickou podporu a také
za zapůjčení zdravotních pomůcek, postele, křesla atd. Přeji všem sestřičkám
hodně zdraví a Libušce Tomšů, na kterou nikdy nezapomenu, jen to nejlepší.“
„Ohromná pomoc – mohli jsme tatínka nechat důstojně odejít v domácím
prostředí. Tam, kde to měl rád. Manžel uvítal pomoc – podporu psychologa,
měl pocit, že není na umírání tatínka sám. Sháněli jsme postel, byla nám vámi
zapůjčena“
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„Přestože jsme mohli domácí hospicovou péči využít pouhé 3 dny, rozhodně
nám byla tato péče velkou oporou a pro umírajícího úlevou, ať už slovy, léky
či pomůckami. Děkuji za pomoc a rady i poté, když muž umřel doma.“
„Poskytli nám veškeré zdravotní pomůcky, zajistili zdravotní péči, duchovní
i psychologickou a to vše v domácím prostředí. Byli s námi denně v kontaktu
a kdykoliv přijeli. Všem moc děkujeme, za to co pro nás udělali. Jsou to andělé,
kteří se starají o nemocné.“
„Děkujeme za to, že díky Vám mohla naše maminka prožít poslední chvíle
svého života doma s námi - se svými dětmi. Velice si Vás za to vážíme, jak jste
obětaví, vstřícní, ale hlavně lidský. A právě za tu lidskost jste nám v té nejtěžší
chvíli připadali jako “andělé”.“
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Hospodaření v roce 2021

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
...................................................................................................................

31.12.2021
ke dni .............................................................................................................................................
...................................................................................................................
(v celých tisících Kč)

Písečná 677/3
...................................................................................................................
Cheb
...................................................................................................................
35002
...................................................................................................................
Česká republika
...................................................................................................................

IČ
22729909

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

3 077,52

0,00

3 077,52

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

1 577,89

0,00

1 577,89

3.

Opravy a udržování

5

76,84

0,00

76,84

4.

Náklady na cestovné

6

3,56

0,00

3,56

5.

Náklady na reprezentaci

7

19,92

0,00

19,92

6.

Ostatní služby

I.

8

1 399,31

0,00

1 399,31

Osobní náklady

13

11 391,40

0,00

11 391,40

10.

Mzdové náklady

14

8 651,30

0,00

8 651,30

11.

Zákonné sociální pojištění

15

2 568,92

0,00

2 568,92

13.

Zákonné sociální náklady

17

171,18

0,00

171,18

Daně a poplatky

19

11,92

0,00

11,92

Daně a poplatky

20

11,92

0,00

11,92

Ostatní náklady

21

35,33

0,00

35,33

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

5,00

0,00

5,00

19.

Kursové ztráty

25

0,07

0,00

0,07

21.

Manka a škody

27

29,02

0,00

29,02

22.

Jiné ostatní náklady

28

1,24

0,00

1,24

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

58,13

0,00

58,13

Odpisy dlouhodobého majetku

30

58,13

0,00

58,13

Poskytnuté příspěvky

35

18,22

0,00

18,22

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

36

18,22

0,00

18,22

Daň z příjmů

37

2,28

0,00

2,28

Daň z příjmů

38

2,28

0,00

2,28

Náklady celkem

39

14 594,80

0,00

14 594,80

Provozní dotace

41

3 315,98

0,00

3 315,98

Provozní dotace

42

3 315,98

0,00

3 315,98

Přijaté příspěvky

43

8 132,97

0,00

8 132,97

Přijaté příspěvky (dary)

45

8 132,97

0,00

8 132,97

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

3 119,11

0,00

3 119,11

IV.

Ostatní výnosy

48

37,43

0,00

37,43

Zúčtování fondů

53

33,64

0,00

33,64

Jiné ostatní výnosy

54

3,79

0,00

3,79

Výnosy celkem

61

14 605,49

0,00

14 605,49

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

12,97

0,00

12,97

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

10,69

0,00

10,69

III.

IV.
15.
V.

VI.
23.
VII.
28.
VIII.
29.

I.
1.
II.
3.

9.
10.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

26.06.2022

.............................................................................................................................................

Odesláno dne:
26.06.2001
E-mail:

z.skubenicova@seznam.cz

Odpovídá za údaje:

Skubeničová Zdeňka

Telefon:

777863439
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Rozvaha k 31. 12. 2021ROZVAHA
Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

v plném rozsahu

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
................................................................................................................

31.12.2021
ke dni .............................................................................................................................................
................................................................................................................
(v celých tisících Kč)

Písečná 677/3
................................................................................................................
Cheb
................................................................................................................
35002
................................................................................................................
Česká republika
................................................................................................................

IČ
22729909

Číslo
řádku

AKTIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

101,21

689,53

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

190,05

836,49

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

190,05

334,04

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

0,00

502,45

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-88,84

-146,96

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

36

-88,84

-146,96

Krátkodobý majetek celkem

41

5 542,41

4 775,27

A.
II.

IV.
7.
B.

Pohledávky celkem

52

358,43

407,94

1.

Odběratelé

53

13,50

352,34

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

149,86

55,60

5.

Ostatní pohledávky

57

0,07

0,00

Dohadné účty aktivní

70

195,00

0,00

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

5 159,50

4 338,26

1.

Peněžní prostředky v pokladně

73

175,60

131,60

2.

Ceniny

74

27,10

41,50

3.

Peněžní prostředky na účtech

75

4 956,80

4 165,16

Jiná aktiva celkem

81

24,48

29,07

Náklady příštích období

82

24,48

29,07

AKTIVA CELKEM

85

5 643,62

5 464,80

II.

18.
III.

IV.
1.

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

2 753,88

2 855,71

Jmění celkem

2

2 732,83

2 844,99

1.

Vlastní jmění

3

69,01

200,41

2.

Fondy

4

2 663,82

2 644,58

A.
I.

Výsledek hospodaření celkem

6

21,05

10,72

1.

Účet výsledku hospodaření

7

x

10,72

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

8,68

x

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

12,37

0,00

Cizí zdroje celkem

10

2 889,75

2 609,08

Dlouhodobé závazky celkem

13

60,00

0,00

Dohadné účty pasivní

19

60,00

0,00

Krátkodobé závazky celkem

21

842,35

941,25

1.

Dodavatelé

22

25,67

59,64

4.

Ostatní závazky

25

3,32

3,32

5.

Zaměstnanci

26

464,98

1,97

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

28

248,63

290,18

8.

Daň z příjmů

29

1,90

4,18

9.

Ostatní přímé daně

30

97,85

78,91

Jiné závazky

38

0,00

503,05

Jiná pasiva celkem

45

1 987,40

1 667,83

Výnosy příštích období

47

1 987,40

1 667,83

PASIVA CELKEM

49

5 643,63

5 464,79

II.

B.
II.
6.
III.

17.
IV.
2.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

26.06.2022

........................................................................................................................................

Odesláno dne:
26.06.2001
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E-mail:

z.skubenicova@seznam.cz

Odpovídá za údaje:

Skubeničová Zdeňka

Telefon:

777863439

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo

Komentář k hospodaření

Vážení podporovatelé hospice,
díky Vám, individuálním a firemním dárcům, nadacím a nadačním fondům,
díky podpoře krajů, měst, obcí a díky podpoře Ministerstva zdravotnictví zvládl
Hospic Sv. Jiří své služby v době pandemie nejen zachovat, ale také rozšířit.
V průběhu roku 2021 pokračoval projekt Ministerstva zdravotnictví,
průběžně jsme byli v kontaktu s mentorskou organizací TŘI, o.p.s., která
poskytuje, jak lůžkové, tak mobilní služby. Obnovovali jsme půjčovny pomůcek
v obou provozovaných hospicích, vzdělávali jsme se převážně online a díky
podpoře spousty z Vás jsme zvládli poskytování služeb v době pandemie
i v COVID pozitivních rodinách.
Jsme vděčni, že chebský hospic může být od ledna 2020 součástí systému
zdravotního pojištění. Příjem od VZP nám za rok 2021 pokryl téměř 20%
nákladů, což je stejně jako za rok 2020. Zároveň to znamená, že se bez Vás
a Vaší podpory ani v dalších letech neobejdeme, ale opakovaně usilujeme
o uzavření dalších smluvních vztahů s pojišťovnami.
Ekonomický dopad pandemie a války na Ukrajině je nepředvídatelný,
jsme rádi za každý den, kdy můžeme být někomu dalšímu ku prospěchu. Rok
2022 je jako vždy výzvou a protože se rádi posouváme, věříme, že společně
zvládneme i další roky fungování Hospice Sv. Jiří.
Díky všem našim podporovatelům můžeme pomáhat, můžeme být
k dispozici pro ty z nás, kteří některou z našich služeb potřebovali, potřebují
nebo budou potřebovat.
S úctou Alena Votavová, DiS.
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
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Zpráva auditora

28

29

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Dozorčí rada Hospice Sv. Jiří, o.p.s. jako
kontrolní orgán společnosti tímto předkládá ředitelce
Hospice Sv. Jiří v Chebu a správní radě svou Zprávu
o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2020
do 31. prosince 2020 (dále jen „Zpráva o kontrolní
činnosti“).
Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti
dohlížela na činnost společnosti a na klíčová
rozhodnutí prováděná správní radou, a to zejména
z hlediska souladu činnosti se zákony a zakládací
listinou. Dozorčí rada se rovněž zabývala podněty
ředitelky společnosti a členů správní rady. Dozorčí
rada konstatuje, že ředitelka společnosti i správní rada
poskytovala dozorčí radě včasné a úplné informace
nezbytné pro kontrolní činnost dozorčí rady.
V průběhu roku 2020 nedošlo v personálním obsazení dozorčí rady
ke změnám, i nadále členy dozorčí rady jsou: Jiří HANEK, dat. nar. 4. 8. 1981,
Th.Lic. Ing. René MILFAIT, Ph.D., dat. nar. 9. 3. 1966 a Mgr. Lenka VÁLKOVÁ
DiS., dat. nar. 7. 7. 1967 jako předsedkyně dozorčí rady. V průběhu období roku
2020 se vždy alespoň jeden člen dozorčí rady zúčastňoval zasedání správní rady
ve smyslu ust. čl. VIII odst. 10 Zakládací listiny společnosti. Členové dozorčí rady
se účastnili zasedání správní rady 9. 3. 2020, 22. 6. 2020 a 7. 10. 2020. Členové
dozorčí rady se aktivně podílejí na zabezpečení činnosti hospice, vznášejí své
nápady a postřehy pro fungování, podílejí se na získávání finančních prostředků
a participují na rozvoji Hospice Sv. Jiří a na osvětě paliativní péče.
Z jednání a přijatých rozhodnutí správní rady, na kterých byli členové dozorčí
rady přítomni, hodnotí rozhodnutí správní rady jako konstruktivní a v souladu
s právními předpisy a Zakládací listinou.
Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje,
že situace ve společnosti je stabilní a dozorčí rada v rámci výkonu své kontrolní
působnosti nezjistila v činnosti společnosti a jejích orgánů žádné nedostatky.
V Chebu dne 26. 5. 2021
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Mgr. Lenka Válková
předsedkyně dozorčí rady

Poděkování dárcům

Poděkování dárcům
Vzhledem k platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli
GDPR (General Data Protection Regulation) zveřejňujeme pouze jména dárců a
dobrovolníků, od kterých máme souhlas, nicméně velmi děkujeme i těm, od kterých
souhlas ke zveřejnění jejich jména nemáme, nebo si nepřejí být zveřejněni. Podpora
byť i anonymní je pro nás cestou k naplňování motta: Doma je doma až do posledního
okamžiku. DĚKUJEME VÁM

Karlovarský a Plzeňský kraj (dotace)
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.zivykraj.cz/cz/
https://www.plzensky-kraj.cz/

Ministerstvo zdravotnictví

https://www.paliativa.cz/
https://europa.eu/european-union/index_cs
https://www.esfcr.cz/
https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
- V období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022 je námi poskytovaná mobilní
specializovaná paliativní péče spolufinancována z dotačního programu projektu
„Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní
péče“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214. Tento projekt realizuje
Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Města a obce

Cheb: Aš, Bukovany, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy Lázně, Hazlov, Cheb,
Kraslice, Kynšperk nad Ohří, Luby, Nebanice, Stará voda, Staré sedlo, Třebeň,
Velká Hleďsebe
Tachov: Tachov, Planá, Rozvadov, Bor, Vodárenské sdružení obcí Halže,
Sdružení obcí Černošín, Studánka, Staré Sedliště, Stráž, Bělá nad Radbuzou,
Částkov, Hošťka, Chodský Újezd, Kokašice, Kostelec, Milíře, Přimda, Stříbro,
Třemešné, Zadní Chodov, Lom u Tachova, Obora, Brod nad Tichou, Ctiboř,
Černošín, Dlouhý Újezd, Erpužice, Halže, Chodová Planá, Kladruby, Lestkov,
Prostiboř, Staré Sedlo, Cebiv, Kočov, Konstantinovy Lázně, Skapce, Bezdružice,
Tisová, Broumov
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Členové Klubu přátel hospice

Cheb: Besedová Radka, Brožová Skubeničová Kristýna, Brožová Zdeňka,
Březíková Eliška, Cabal David, Cicková Vlasta, Čamková Ivana, Dančo Vladimír,
Dašková Andrea, Dobrovolný Marek, Duschková Karolína, Doffková Aranka, Dušek
Libor, Dušek Miroslav, Dušková Jarmila (Cheb), Dušková Jarmila (Praha), Frydrych
Jan, Gangurová Jana, Glazerová Renata, Halíková Renata, Hrdá Milada, Hruška
Petr, Hubáčková Štěpánka, Hynková Jarmila, Chládková Jana, Ištvaníková Mirka,
Jalovec Antonín, Jedlička František, Jestřábová Jana, Karasovi Hela a Jakub,
Klímová Jana, Klyeisen Jaroslav, Kolářová Pavla, Kopecká Petra, Křivancová
Ludmila, Kučera Jan, Kulišanová Markéta, Landa Miroslav, Lučin Marek, Lukeš
Jan, Machek Viktor, Marková Jarmila, Marková Lucie, Masaryk Viliam, Matějková
Ivana, Meissel Jiří, Mihal Pavel, Milisdorferová Petra, Moudrý František, Otípková
Alena, Ouřada Jaroslav, Paláčková Míša, Pavlák Miroslav, Pešek Stanislav, Pešek
David, Pešková Helena, Petříková Jana, Práznovská Iveta, Procházková Gizela,
Příplatová Anna, Purchart Miloš, Ryzák Petr, Siebenbürgerovi, Škodová Blanka,
Škorpil Miloš, Škvareninová Soňa, Šrámek Jiří, Švárová Marcela, Toman Petr,
Tomandlová Lenka, Tumidalská Eliška, Treglerová Vlasta, Vaculová Alice, Vajc
Lucie, Valíčková Julie, Větrovská Dagmar, Votavová Alena, Zábranová Petra,
Zdanovcová Monika, Zemančíková Mentlíková Marie, Žohová Alena
Tachov: Iva Csanálosi, Dana Adamcová, Ing. Eva Barešová, Miroslav Bísek B. Th.,
Jitka Bradáčová, Zuzana a Richard Brümmerovi, Michaela Červenková, Ing. Petra
Dresler, Josef Duba PDK.CZ, s.r.o., Jana Dykasová s rodinou, Mgr. Jan Edl, Tomáš
a Tamara Fantovi, Ilona Florová, Svatoslava Hájovská, Oto Heinzl - Autodílna,
Mgr. Lenka Hovězáková, Juraj Huljak, Jana Hüls - Pracovní oděvy, Karel Jirásek,
František Juráček, Alena Kadlecová, Ivana Kožmínová, Bc. František Kratochvíl,
Ilona a Václav Krumlovi, Pavel Lemberger, Marcela Mériová, Kateřina Milbachová,
Jaroslav Morgenstein K-Komplet- střechy s.r.o., Květoslav Hladík – Motoškola,
Dana a Milan Mrázkovi, PhDr. Markéta Novotná, Lucie Davidová DiS., Markéta
Kovandová, Jan Pahorecký - Elektromontáže, Jozef Palšovič - Elektra Palšovič,
Hana Pechoušková, Jan Plášil, Martina Psotková, Miloslava Provazníková, Zdeňka
Staňková, Pavel Mikulášek – QUATRO dřevostyl, s.r.o., Michal Ryšávka – Stropy
s.r.o., Jaroslava Říhová, Lenka Semecká, Marie Steinbrückerová, Mgr. Jan Straka,
Lenka Šperlová, Věra Toušková, Truhlářství Turner, s.r.o., Urbanová Kristina, Petra
a Martin Vanických, Dorotka Vlková, Květinářství – Petra Vocilková, Mgr. Petr
Vrána, Jitka Wagerová , Věra a Zdeněk Zelenkovi
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Individuální dárci mimo Klub přátel hospice

Cheb: Růžičková Jana, Urbánková Lenka, Kurzy šití bot - Veronika Mocová,
manželé Strakovi
Tachov: Mgr. Martin Kořínek, Ing. Jiří Krupička, MUDr. Jana Křístková, MUDr.
Alena Dostalová a Jarmila Zenger, Sloupová Miloslava a spolek Tvořilky, MUDr.
Zlata Šlehoferová, Mgr. Milan Klimeš, Ing. Pavlína Filová, Ing. Jan Kunžwart, Ing.
Jaroslav Souhrada, MUDr. Naděžda Bydžovská, Mgr. Miloslava Velíková, Mgr.
Radka Králová, Jarmila Melicharová, Pavla Pácalová, Ing. Šimon Pumpr, Ing.
Josef Rous, Irena a Jan Řezníčkovi, Marcela Šroubová, Lumír Vilímec, Josef
Felber Jr., Mgr. Miloslava Velíková, Michaela Mertlová, Ing. Petr Vágner, Hana
Kožárová, Mgr. Karel Johana

Firmy

Cheb: 4home, 42 Financial Services, Accolade, Allis Food s.r.o., apt Products
s.r.o., ATE s.r.o., BEHAKA s.r.o., Betz s.r.o., Coxys s.r.o., Eaf Protect, Gasfarm
s.r.o., Gelateria Corso, Charity Art Products s.r.o., Ice Sports s.r.o., Klempex Vacek
s.r.o., Lagarde Spedition s.r.o., Lékárníci 95, LUKAS CZ spol. s.r.o., Martella
Fly s.r.o., MiNiKVaRiáT - Daniel Čihák, Neusatz s.r.o., Oční ambulance Cheb,
Profauna s.r.o., Reality Smajlík s.r.o., Robert Bauer – Qant, Sauron CZ s.r.o.,
SERAFIN – BYLINY s.r.o., SJ Mediate Group s.r.o., ŠU-STR s.r.o., Yabyrinth
s.r.o, Tachovské SPV, Yellow To Sand s.r.o.,Tesco Stores ČR a.s.
Tachov: MERO ČR, a.s., BODIT TACHOV s.r.o., GEODÉZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.,
Rinkai s.r.o., Kolowratovy lesy, a. s., ZEVYP-EKO s.r.o., GRAMMER CZ, s.r.o.,
Chodovar spol. s r.o., MERIMEX s.r.o., HARVILLA REALITY s.r.o., Stora Enso
Wood Product Planá s.r.o., BHS CORRUGATED Fertigungs s.r.o., ALL-APLLY
s.r.o., AD Optik – Alexandra Dranková, ROTAREX PRAHA, s.r.o., TC GARDEN
s.r.o., VÍTOVEC corp a.s., METATEC s.r.o., IGRO s.r.o., HORÁČEK - Chytré domy
s.r.o., FORMY TACHOV, s.r.o., PRESSOL Tschechien s.r.o., Promont logistic s.r.o.,
Dr. Popov s.r.o.,NOVASPORT spol. s r.o., Tomáš Arenberger – pojišťovací agent,
INOTECH ČR, spol. s r.o, Advokátní kancelář JUDr. Petr Hrůza, Bučan s.r.o.,
LUKAS TRANSPORT s.r.o., PERFEKTOS Real spol. s r.o, Blanka Borůvková Hadrotéka (obchod s recyklomódou), Železářství Zbyněk Nussbauer
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Nadace a nadační fondy

Cheb: Česko-německý fond budoucnosti, Fórum dárců, z.s., Globus Lepší svět,
Liga proti rakovině Praha z.s., Nadace Adra, Nadace Agrofert, Nadace ČEZ,
Nadace Just, Nadace J&T, Nadace Krása pomoci, Nadace Racek, Nadace rozvoje
občanské společnosti, Nadační fond AVAST, Nadační fond Tesco, Nadační fond
Slevomat, Nadační fond Umění doprovázet, Sklils – nadační fond, Uni Credit
Foundation, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Tachov: Nadační fond Tesco a Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace
J&T, Nadace ČEZ, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadační fond Umění
doprovázet

Neziskové organizace

Cheb: Biskupství plzeňské, Diecézní charita Plzeň, Farní sbor ČCE – Ekumena
Mariánské Lázně, Farní charita Cheb, Farní charita Sokolov, Každý koš pomáhá,
z.s., Komunitní centrum Chebska, Pravoslavná církevní obec Františkovy
Lázně, První klubová pojišťovna, Rotary klub Prag-Bohemia z.s., Rozběhnito.cz,
Římskokatolická farnost Cheb, Zprávy z Chebu z.s.
Tachov: Biskupství plzeňské, Evangelická církev metodistická Tachov a Plzeň,
Pro bezpečnou budoucnost z.s., pod záštitou generála Petra Pavla, Lukostřelci
Českého lesa, TJ Slavoj -Tenisový oddíl Tachov, Vesnický spolek Obora

Materiální dary

Cheb: Bohemia Water s.r.o., Farní charita Cheb, Just Nahrin s.r.o., Lenka Urbánková,
Tesco Stores ČR s.r.o., Travel FREE Shop Svatý Kříž, Západočeské divadlo v Chebu,
MUDr. Silvia Šuba, Nadace Krása pomoci, senátor prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný,
Komunitní osvětové společenství z.s., Holubová advokáti s.r.o., Tomáš Peták, pan
Diviš, Vendy Markgrafova, Veronika Šmatová, Marcel Kohut, Petra Písecká
Tachov: Ateliér Karlín – Karla a Gabriela Kratochvílová, Bučan, s.r.o., Úsměv pro
Tibet, Lenka Lašková – U korálku, Květinářství Petra Vocilková

Slevy na službách

Cheb: AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Lékárna Evropská Cheb, Sauron CZ
s.r.o., Kristýna Skubeničová Brožová, Zdeňka Skubeničová, Unipap plus s.r.o.
Tachov: AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o., Lékárna Poliklinika Tachov,
Lékárna Devětsil, Milan Dvořák – plexikasička.cz
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Mediální podpora

Cheb: Česká televize, Český rozhlas Karlovy Vary, Chebský deník, Chebský servis,
Katolický týdeník, Kulturní kalendář města Cheb, MVTV, Radniční listy města Chebu,
Západ.cz, Zpravodaj chebské farnosti, Zprávy z Chebu, Živé Chebsko
Tachov: Tachovský deník, Západočeská kabelová televize - ZKTV s.r.o., MKS
Tachov – Tachovské listy, MKS Stříbro – Stříbrský zpravodaj, MKS Planá –
Plánský měsíčník

Dobrovolnické služby

Cheb: Kafková Andrea, Musilová Monika, Pelikán Marek, Sebján Jan, Soukupová
Marie, Třísková Jana, Markéta Hyka, Šárka Pasternáková, Patricie Lukešová, Petra
Vorlová, Daniel Čihák, Tomáš Votava, Adam Varadzin, Adam Doffek
Tachov: Dagmar Volková, Sandra Volková, Jefin Mukolil, Kateřina Lorencová, Kamila
Všetičková, Hana Londová, Eva Svobodová, Silvie Vajskebrová, Věra Procházková

Děkujeme za spolupráci

Cheb: Donio s.r.o., Advokátní kancelář Libor Dušek, Fórum dárců – projekt dárcovské
DMS, sochařka Marianna Jánošíková-Machalová, Střední zdravotnická a vyšší
odborná škola Cheb, 5. základní škola v Chebu - třída 4.C, Bezobalový obchod Sv.
Františka Assi si nasyp, MiNiKVaRiáT, Komunitní centrum Chebsko z.s., Květiny R.w.
U Brány času, Hana Kertisová, LUKAS-ERZETT, Reality Smajlík, Pivovar Pivní Skaut,
Potraviny Novas, unipap plus s.r.o., Medlenka, Veronika Fantová, Lovely Milky Pearls,
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, By Asma - průvodkyně po krajině
mysli a duše, Parteo s.r.o., Potravinová banka Karlovarského kraje, Dítě v srdci, Prima
rodina, Nádech – Cheb, Městská knihovna v Chebu, Hospic sv. Lazara, Domov pro
seniory Lázně Kynžvart, Domov pro seniory Skalka Cheb, Domov pro seniory Kynšperk
nad Ohří, Úřad práce Cheb, sociální pracovník Martin Polívka z KKN Cheb, Městský
úřad Cheb – odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Kraslický Šnek
Tachov: Město Tachov, Obe Studánka, Město Přimda, Městská knihovna Planá,
Muzeum Českého lesa, MKS Tachov, MKS Stříbro, Senát PČR, Poliklinika Tachov,
Střední průmyslová škola Tachov – Světce, Školní družina ZŠ a MŠ Ústavní (Praha
Bohnice), Blanka Borůvková – Hadrotéka (Planá), GRAMMER CZ, s.r.o., Salzburg
Schokolade CZ s.r.o.(Planá), obchody Tesco (Tachov, Planá, Mariánské lázně), rodinný
pivovar Chodovar (Chodová Planá), Second Hand Eva Svobodová (Kladruby), Donio.
cz, Eva a Michal Vaňkovi – Scuk.cz (farmářské lokální produkty - Pernolec), Lukostřelci
Českého Lesa, Elektra Palšovič, AD Optik Tachov, Květinářství Violka Tachov,
Seconhand Eva Svobodová – Kladruby, Chovatelské potřeby Pro pejska - Vladimír
Bočan (Tachov), masérský salon Bílá Vrána (Obora), spolek Tvořilky (Přimda)

35

Vyjádření dárců, proč podporují činnost Hospice Sv. Jiří

„Pocházím z jižní Moravy, z malé vesničky na Uherskohradišťstku.
Vyrůstala jsem v Římskokatolické rodině, kde jsem byla od útlého dětství
vedena k náboženství. Pravidelně jsme se zúčastňovali nedělních bohoslužeb
v přespolním kostele. Právě zde se odehrávaly jak radostné události svatby, křtiny, svaté přijímání... tak bohužel i ty smutné - pohřby, kde se se
zesnulým přišla rozloučit skoro celá vesnice. Dříve bývalo zvykem, že děti
žily v jednom domě se svými rodiči a snažily se o ně postarat až do jejich
posledního okamžiku. Ne jinak to bylo u rodičů mojí maminky. Moje babička
i dědeček zemřeli doma, za přítomnosti nás všech. Vím, jak náročná péče
to pro maminku byla, v době před třiceti lety ještě nebyly žádné hospice nebo
chybělo o nich větší povědomí. A právě proto si vaší práce nesmírně vážím,
a pokud to bude možné, můžete počítat s mojí podporou.“
Světlana Vokroj
jednatel společnosti unipap plus s.r.o.
„Žiji v Chebu, můj společník ve Františkových Lázních a všechny naše
firmy sídlí v Chebu a okolí. Podporujeme dlouhodobě mnoho aktivit v regionu.
Naše priority v tomto ohledu jsou staří lidé, děti, zvířata a příroda. Hledali
jsme ale možnost, jak podpořit nějaký projekt vyšší částkou, aby to přineslo
žádoucí užitek. Již delší dobu jsme četli krásná poděkování lidí v Radničních
listech a na konci loňského roku, v rámci Adventních koncertů České televize,
jsme sledovali zástupce Hospicu Sv. Jiří, jak představili práci a smysl této
organizace ve veřejnoprávní televizi celému národu. No, a tam jsme se
rozhodli, že právě tohle je ten projekt, který si naši podporu zaslouží. Následně
jsme kontaktovali zástupce hospicu, proběhla schůzka, pár telefonátů, zjištění
potřeb organizace a shoda na tom, že právě automobil je to, co nyní nejvíce
potřebují. A tak se auto vybralo, objednalo, zaplatilo a nakonec i převzalo :-).
Máme opravdu velkou radost, že všechno dopadlo na výbornou. Automobil
již jezdí a pomáhá tam, kde je opravdu hodně zapotřebí. Pokud naše finanční
situace dovolí, rádi opět v budoucnu Hospic Sv. Jiří v Chebu podpoříme.“
Lumír Sudimac a Oskar Jerman
ALLIS FOOD s.r.o
ICE SPORTS s.r.o.
MARTELLA FLY s.r.o.
SJ mediate group s.r.o.
YELLOW TO SAND s.r.o.
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Co říci závěrem?

Strach, nejistota, ztráty, nepochopení a obviňování.
Zejména tato témata vyvolávají v posledních letech
informace o vážných celosvětových problémech, které
se k nám více či méně dostávají v podstatě každý den.
Nejinak tomu bylo i v roce 2021, tj. ve druhém roce
pandemie (v prvních měsících extrémně obtížných
i na Chebsku), v roce tornáda i parlamentních voleb,
nejinak tomu je i letos, v roce násilného vpádu Ruska
na Ukrajinu a s tím související světové krize, ale i v roce
blížících se komunálních voleb. Doba není jednoduchá
a každý z nás se s ní nějakým způsobem musí
vyrovnávat.
Mě osobně v tomto kontextu mnohdy pomáhají
zkušenosti pracovníků Hospice, které slýchávám již
mnoho let. Právě oni totiž ve svém profesním životě
s tématy strachu, nejistoty a ztrát, někdy i nepochopení a obviňování, každodenně
pracují. Neřeší sice globální či politické krize, jejich úloha a význam v měřítku klienta
Hospice a jeho rodiny, však není o nic menší. Blížící se konec života nejbližšího
člověka bývá tak zásadní moment, že z pohledu jednotlivce může v tu chvíli zcela
zastínit veškeré ostatní problémy tohoto světa. A přesto působení celého týmu Hospice
Sv. Jiří, jakož i mnohé sdílené zkušenosti klientů či pozůstalých, opakovaně ukazují,
že i nezměrnému strachu, nejistotě a nevyhnutelným ztrátám lze smysluplně čelit.
Prací, nadějí a vírou v něco, co tento svět přesahuje. Každý můžeme vykonávat jinou
práci, nalézat různou formu naděje i mít rozlišnou víru. Přesto jsem přesvědčen, že tyto
obecné atributy nám mohou efektivně pomoci ve složitých časech doma i ve světě.
Domnívám se, že navzdory výše popsaným nástrahám 21. století Hospic Sv. Jiří
i jako instituce v roce 2021 ekonomicky i personálně obstál, ačkoli ne vždy se dařilo
vše ideálně a i na úrovni nastavení systému komunikace uvnitř instituce bylo občas
potřeba trpělivosti, nadhledu a hledání naděje. Zástupci tachovské provozovny se
po vzájemných konzultacích nakonec rozhodli jít vlastní cestou, k čemuž jim zakladatelé
Hospice Sv. Jiří poskytli součinnost s cílem zachovat paliativní péči v tomto okrese
i v budoucnu. Nemohu pak nezmínit velice potěšující účast Hospice v pořadu Adventní
koncerty ČT a její rekord výtěžků za přímý přenos ve více než třicetiletých dějinách
tohoto pořadu. Myslím si, že jde o faktické i symbolické ohodnocení práce vedení
Hospice i všech lidí, kteří náš Hospic jakýmkoli způsobem podporují.
Závěrem proto jako tradičně děkuji všem členům hospicového týmu, a to včetně
jeho vedení v Chebu i v Tachově, za jejich obdivuhodnou práci a úsilí a přeji jim
do budoucna co nejvíce naděje, víry a dobře odvedené práce. Všem, kdo podporují
Hospic Sv. Jiří pak tímto vyjadřuji velké díky.
Mgr. Libor Dušek
předseda správní rady
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Stanovení cílů na rok 2022

1.

Poskytování služeb mobilní hospice pro nevyléčitelně nemocné
dospělé i děti

2.

Pokračování v osvětových činnostech i oblasti perinatální paliativní
péče

3.

Pokračování v zavedených fundraisingových metodách a zkoušení
nových

4.

Atestace vedoucí lékařky v paliativní medicíně

5.

Příprava a zahájení provozu paliativní ambulance (kód 720)

6.

Navazování smluvních vztahů v odbornosti 926, a pokud bude
paliativní ambulance, tak i v odbornosti 720

7.

Rozšiřování a inovace kompenzačních a zdravotních pomůcek

8.

Zahájení provozu kompenzačních a zdravotních pomůcek v
Kraslicích

9.

Vzdělávání pracovníků
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Cheb
Adresa: Písečná 677/3, Cheb 350 02
Číslo účtu: 2000 653 844/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ0320100000002000653844
SWIFT (BIC) Code: FIOBCZPPXXX
Telefon: 736 432 911 nebo 739 341 097
Email: hospic@hospiccheb.cz
Internetové stránky: www.hospiccheb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospicsvjiri/
Instagram: https://www.instagram.com/hospiccheb/
Twitter: www.twitter.com/HospicJ

Tachov
Adresa: náměstí Republiky 70, Tachov 347 01
Číslo účtu: 2400 723 426/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ6420100000002400723426
SWIFT (BIC) Code: FIOBCZPPXXX
Telefon: 739 686 251 nebo 722 982 914
Email: hospic@hospictachov.cz
Internetové stránky: www.hospictachov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospictachov/
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Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
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