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Vysvětlení pojmů

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života
orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou
chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní
péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat
pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Potřeby
pacientů v pokročilých stadiích nevyléčitelných nemocí a z nich
plynoucí potřeba paliativní péče závisí na:
• základním onemocnění
• stupni jeho pokročilosti (pokročilá, ale relativně kompenzovaná
stadia, preterminální a terminální stadia)
• přítomnosti více závažných onemocnění současně
• pacientově věku a sociální situaci (míra sociální podpory
ze strany rodiny a přátel, finanční situace apod.)
• psychickém stavu (kognitivní a emoční stav, míra
informovanosti, duchovní orientace atd.)
Zdroj: http://www.umirani.cz/rady-a-informace/paliativni-pece
Mobilní hospic je terénní
službou, která jezdí za nevyléčitelně
nemocnými do jejich domova.
V mobilním hospici je k dispozici
tým odborníků ve složení lékař
s atestací v paliativní medicíně,
další lékaři, zdravotní sestry,
sociální pracovnice, psychologové,
duchovní, poradkyně pro pozůstalé
a dobrovolníci.
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Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří o. p. s.

Vážení a milí příznivci Hospice Sv. Jiří,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva
za rok 2018, ve které naleznete informace
o činnosti obou mobilních hospiců,
které poskytují své služby na Chebsku,
Sokolovsku a Tachovsku.
Rok 2018 byl pro nás rokem několika
změn, největší změnu pocítil chebský hospic,
když si musel najít jiné prostory pro zázemí
týmu, což bylo spjato s přeregistrováním
obou poskytovaných služeb (domácí
hospicové péče a odborného sociálního
poradenství). Naštěstí díky velkému srdci Kristýny Skubeničové
Brožové jsme brzy prostory pro nové sídlo chebského hospice získali.
Alespoň malým poděkováním za vyřešení naší nelehké situace
byla nominace paní Skubeničové Brožové na cenu Český Goodwill
v kategorii mecenáš. I přes personální změny, kterými jsme procházeli,
jsme zvládli poskytnout péči 129 nevyléčitelně nemocným a dalším
osobám bylo poskytnuto poradenství.
Během roku nás čekali i radostné situace a několik ocenění členů
týmu, které je vždy připomenutím, že práce v oblasti paliativní péče
má ve společnosti svou hodnotu a význam.
Je všeobecně známo, že kvalita lidského života i prožívání
štěstí a pohody nejsou závislé na množství hmotného majetku,
ale na přítomnosti lidí blízkých našemu srdci, tedy partnerů, kteří s námi
sdílí dobré i těžké fáze bytí. Děkuji proto všem partnerům Hospice
Sv. Jiří, díky kterým se daří sloužit umírajícím a jejich rodinám,
díky zaměstnancům, dobrovolníkům, členům správní a dozorčí rady,
dárcům a příznivcům za jejich sounáležitosti s Hospicem Sv. Jiří,
s nevyléčitelně nemocnými, pečujícími a pozůstalými.
Poznámka: fotografie je z května 2019, kdy proběhla akce s názvem
„Hospicové postřižiny“ čili výzva, pokud se vybere alespoň 100 000 Kč
na činnosti Hospice, nechá se pět žen ostříhat na ježka a jeden muž
ostříhat a oholit, výsledek akce vidíte na fotografii :-)
Alena Votavová, DiS.
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
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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
Poskytované služby: odborné
sociální poradenství a mobilní
(domácí) hospicová péče (MSPP)
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Provozovna Tachov:

Adresa: náměstí Republiky 70,
Tachov 347 01
Číslo účtu: 2400 723 426/2010
(Fio banka)
Telefon: 605 226 298
nebo 774 413 374
Email: hospic@hospictachov.cz
Internetové stránky:
www.hospictachov.cz
Poskytované služby: mobilní
(domácí) hospicová péče (MSPP)

Orgány společnosti

Zakladateli obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
jsou Mgr. Petr Hruška, Th.D., Marie Zemančíková Mentlíková, DiS.,
Alena Votavová, DiS. a právnická osoba Farní charita Cheb.
Členové správní rady: Mgr. Petr Hruška, Th.D., Ing. Eva
Kolafová, Soňa Škvareninová, DiS., MUDr. Karel Tyrpekl,
Th.Lic. Ing. René Milfait, Th.D., Mgr. Libor Dušek, Bc. Klára Trefná,
Bc. Lenka Válková, DiS., Petr Vaďura
Členové dozorčí rady: PhDr. Miloš Říha, MUDr. Ján Cabadaj,
Bc. Zdena Hulínská

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, o které je
pravidelně informována.
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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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Nabídka služeb

Co 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

Komu?
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.

Poradna Cheb
•
•

Telefon: 739 341 089
nebo 736 432 911
E-mail: poradna@hospiccheb.cz

Poradna Tachov
• Telefon: 739 686 251
nebo 605 937 869
• E-mail: poradna@hospictachov.cz
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Činnost Hospice Sv. Jiří

Hospic Sv. Jiří, o. p. s. poskytuje specializovanou mobilní
hospicovou péči nevyléčitelně nemocným a jejich rodinným
příslušníkům. Dále je poskytováno, na Chebsku a Sokolovsku,
odborné sociální poradenství podle Zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Hospic Sv. Jiří nabízí od 17. února 2014 na Chebsku a od 6. 1.
2016 na Tachovsku služby nemocným, kteří si přejí zemřít doma,
důstojně, bez nesnesitelné bolesti a hlavně v okruhu svých
blízkých.
Konkrétně hospic nabízí lékařskou a sesterskou péči v rodině
a pohotovost 24 hodin denně sedm dní v týdnu, podporu sociálního
pracovníka, psychologa, duchovního, dobrovolníků a zapůjčení
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Kromě péče a podpory
v době umírání se na nás mohou obracet pozůstalí ještě rok po úmrtí
svého blízkého.
V roce 2018 jsme se na Chebsku starali o 85 nevyléčitelně
nemocných a o 44 nevyléčitelně nemocných na Tachovsku. Celkem
jsme v roce 2018 za oba hospice měli v péči 129 klientů. V průměru
jsme se o nemocného na Chebsku starali 33 dnů a na Tachovsku
24 dnů.
Statistika: Věk klientů
Cheb
• průměrný věk: 67 let
• nejmladší klient: 25 let
• nejstarší klient: 91 let
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Tachov
• průměrný věk: 70 let
• nejmladší klient: 43 let
• nejstarší klient: 94 let

Statistika: Pohlaví klientů

Statistika: Diagnóza klientů
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Kde jsme poskytovali služby
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Dobrovolnictví

V chebském hospici se v roce 2018 díky podpoře Nadačního fondu
AVAST začala více profesionalizovat dobrovolnická služba. Během
roku se povedlo uzavřít 19 dlouhodobých dobrovolnických smluv
a 57 jednorázových na akci Františkolázeňská 24 hodinovka. Kromě
benefičních akcí (např. Svatojiřský koncert, Férová snídaně s hospicem,
Prodejní výstava obrazů Míši Paláčkové, Salming tour de hospic,
Františkolázeňská 24 hodinovka, Adventní koncert pro hospic a další)
se dobrovolníci podíleli na administrativě v zázemí hospice, technické
pomoci jsme využili zejména v červnu při stěhování zázemí hospice
do nových prostor a jejich následné zařízení. Celkem dobrovolníci za rok
2018 odpracovali pro chebský hospic: 1 402 hodin.
Dlouhodobou dobrovolnici, Andreu Kafkovou, jsme nominovali na cenu
Křesadlo 2017, kterou se jí také podařilo získat, z čehož jsme měli velikou
radost. Proč Andrea Kafková vykonává dobrovolnictví v Hospici Sv. Jiří?
„Upřímně ani nevím, jak k tomu došlo, šlo to tak nějak přirozeně. Někdo
potřebuje pomoci a já zrovna mám čas, energii i chuť, tak proč to neudělat?
A když je v tom bonus, že je to opravdu pro dobrou věc a setkám se
s úžasnými, srdečnými lidmi, tak to vlastně těší i mě. Kolektiv pracovníků
Hospice Sv. Jiří je tak skvělý, že by mi přišla i škoda jim v něčem nepomoci.
A nejdůležitější věc je, že mě osobně to přijde naprosto normální.“
Další dlouhodobý dobrovolník chebského hospice, Marek Pelikán, se
vyjadřuje, proč v Hospici dobrovolničí: „V Hospici Sv. Jiří jsem dobrovolníkem
již 3 roky. V roce 2018 Hospic pořádal hodně benefičních akcí. Bylo mi ctí
pomáhat na dvou z nich. První akce, na které jsem se minulý rok podílel,
byla Františkolázeňská 24hodinovka, kde jsem pomáhal do pozdních hodin
ve stánku Hospice. Tým tak úžasných lidí a ta úžasná večerní listopadová
atmosféra Františkových Lázní byla nepopsatelná a lidi, které máte kolem
sebe, a chtějí podpořit krásnou myšlenku, udělá svoje kouzlo, které se
nedá popsat. Druhou akcí, na které jsem se podílel, byl Free Fler Market
pořádaný v Kulturním domě Svoboda v Chebu, i tato akce byla krásná,
ale atmosféru Františkolázeňské 24hodinky nepřekonalo zatím nic. Kromě
benefičních akcí pomáhám v Hospici také s administrativou.“
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I v tachovském hospici najdeme dobrovolníky, bez kterých by se
poskytování služeb Hospice neobešlo. Dobrovolnice a také dárkyně,
paní Petra Hrečínová, se vyjadřuje, proč podporuje Hospic: „Protože
jde o pomoc pečující osobě s péčí o umírajícího v domácím prostředí,
což je, dle mého názoru, pro oba k nezaplacení. Umírající nemusí
do nemocnice, kam se nikomu nechce a pečující může splnit jeho přání
zemřít doma mezi svými. Sám bez pomoci by to těžko zvládl. Vidím tam
i nezbytnou psychickou podporu a mnoho dalších důvodů…. V roce 2018
jsme dobrovolně drobnou pomocí pomáhali při pořádání běhu pro hospic
společně se synem Danielem.“
Hospicová péče se nezaměřuje „pouze“ na nemocné, ale také
na pečující, celou rodinu, stejně tak do dobrovolnictví v Hospici se zapojují
celé rodiny a naplňují motto „Doma je doma až do posledního okamžiku“.
Přidáváme vyjádření dalších dobrovolníků, Dagmar a Sandry Volkových:
„Hospicová péče je velmi důležitá vzhledem k tomu, v jak uspěchané
době dnes žijeme. I ti nejbližší členové rodiny se častokrát z časových
a jiných důvodů o svého blízkého nemohou postarat tak, jak by si přáli.
Rády pomáháme hospici, protože máme osobní zkušenost s odcházením
naší babičky, která si přála odejít z tohoto světa doma a v kruhu svých
nejbližších.“
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Personální zajištění služby v roce 2018

Ředitelka: Alena Votavová, DiS. (DPP, od 1. 11. 2018 1,0 úvazku)
Zástupce ředitelky: Mgr. Tomáš Votava (1,0 úvazku do 31. 10. 2018)
Vedoucí provozovny Tachov: Iva Csanálosi (DPP)
Fundraiserky: Veronika Navrátilová, DiS. (0,7 úvazku), Bc. Radka
Besedová (rodičovská dovolená)
Koordinátorka péče, fundraiserka a zdravotní sestra: Lucie Davidová
(1,0 úvazku a DPP)
Odborný garant: MUDr. Ján Cabadaj (DPP)
Lékaři: MUDr. Alena Dostalová (DPP), MUDr. Jana Křístková (DPP),
MUDr. Tomáš Svoboda (DPP), MUDr. Lenka Urbánková (DPP), MUDr.
Karel Tyrpekl (DPP)
Vrchní sestra: Renata Pelikánová (1,0 úvazku a DPP)
Zdravotní sestry: Ivana Rybová (0,5 úvazku a DPP), Dana Lepová
(DPP), Věra Luhanová (DPP), Bc. Petr Gubiš (0,7 úvazku a DPP), Bc.
Marcela Čejková (DPP), Simona Čechová (DPP do 28. 2. 2018), Bc. Eva
Dvořáková (DPP), Jana Landštofová (0,5 úvazku a DPP), Bc. Pavlína
Potocká (DPP), Kateřina Rysková (DPP), Libuše Tomšů (DPP), Anna
Vendlbergerová, DiS. (DPP), Milada Hořejšová (DPP), Mgr. Jana Lukešová
(DPP), Bc. Michaela Ducháčová (DPP), Monika Kotenová (DPP), Markéta
Kovandová (1,0 úvazek a DPP od 1. 9. 2018)
Sociální pracovnice: Bc. Soňa Škvareninová (1,0 úvazku), Bc. Marie
Zemančíková Mentlíková, DiS. (DPP), Marie Fouňová, DiS. (DPP), Bc.
Lenka Lašková (DPP)
Psycholog: Mgr. Petra Písecká (DPP), Mgr. Olena Rud (DPP)
Duchovní: Mgr. et Mgr. Vít Kout (DPP), Petr Vaďura (dobrovolnická
smlouva)
Propagační grafika: Bc. Petr Gubiš (DPP), Bc. Lenka Lašková (DPP)
Fyzioterapeutka: Mgr. Andrea Tyrpeklová (DPP)
Údržba a rozvoz pomůcek: Roman David (DPP)
Koordinátorka dobrovolníků: Bc. Radka Besedová (DPP)
Další spolupracovníci: supervizorky Mgr. Barbora Hrušková a Mgr.
Gabriela Špačková, účetní Zdeňka Skubeničová, odvoz pomůcek Tomáš
Černík
Vysvětlivky: DPP – dohoda o provedení práce
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Zhodnocení cílů

Ve výroční zprávě za rok 2017 jsme zveřejnili cíle na rok 2018,
které vyhodnocujeme:
1.

Přeregistrace obou poskytovaných služeb kvůli změně
sídla pro provozovnu v Chebu

Díky vstřícnosti a štědrosti paní Kristýny Skubeničové Brožové se
mohl chebský hospic přestěhovat do prostor na adrese Písečná 3
v Chebu. Zároveň došlo k přeregistraci obou poskytovaných služeb
(odborného sociálního poradenství a domácí hospicové péče) tak, aby
nebyl přerušen chod ani jedné služby. Nadace ČEZ poskytla finanční
prostředky na vybavení nových prostor kancelářským nábytkem.

2.

Postupné rozšiřování služeb na Sokolovsko

3.

Vzdělávání týmu v paliativní péči pro dětské pacienty

4.

Rozšiřování půjčoven kompenzačních a zdravotních pomůcek
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V roce 2018 jsme začali nabízet služby Hospice také na území
Sokolovska a Kraslicka, přičemž služeb využili 3 klienti z uvedené
oblasti.
Ze současného týmu se vzdělávání v dětské paliativní péči
v minulém roce účastnila Anna Vendlbergerová, DiS. a Bc. Petr
Gubiš, kteří absolvovali kurz dětské paliativní péče a další návazná
setkávání a vzdělávání v této oblasti. Vzdělávání bude pokračovat
i v roce 2019, kdy bychom rádi poskládali tým, který by se o dětské
pacienty staral a sehnali pro ně potřebné pomůcky a zdravotnický
materiál, aby nic nebránilo zahájení poskytování dětské paliativní
péče na Chebsku a Sokolovsku.
I v roce 2018 jsme rozšiřovali půjčovny pomůcek v obou hospicích
a to díky dárcům: GasNet, s.r.o., Ministerstvo zdravotnictví, Umění
doprovázet, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Výbor
dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Nadační fond Purple Foundation
a Profauna s. r. o.

5.

Zavedení dobrovolnického programu do obou provozoven hospice

6.

Oslovování pojišťoven ohledně navázání smluvních vztahů
na odbornost 926 – mobilní specializovaná paliativní péče

Nadační fond AVAST finančně přispěl na mzdové náklady koordinátorky
dobrovolníků, aby mohl být zaveden do obou hospiců dobrovolnický
program. V rámci podpory nadačního fondu byly vytvořeny materiály
pro školení a uzavírání dobrovolnických smluv. Za rok 2018 se
dobrovolníci podíleli na přípravě a realizaci benefičních a osvětových
akcí, na administrativní a technické pomoci v hospici. Celkem bylo
odpracováno 1 402 dobrovolnických hodin.

V roce 2018 jsme se účastnili výběrového řízení, které vyhlásil
Karlovarský kraj, pro odbornost 926 – mobilní specializovaná paliativní
péče. V rámci výběrového řízení jsme od všech zástupců pojišťoven
a odborných zástupců získali doporučení k navázání smluvních vztahů
s pojišťovnami, ale zatím nebyly smlouvy s pojišťovnami uzavřeny.

7.

Pořádání benefičních, osvětových akcí a hledání nových
partnerů při organizaci akcí
Pořádání benefičních a osvětových akcí je důležitou částí získávání
finančních prostředků pro činnost Hospice, ale také pro propagaci.
Přehled uskutečněných akcí v obou hospicích přinášíme na dalších
stranách výroční zprávy.
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Kvalita paliativní péče v Hospici Sv. Jiří

Paliativní péče v HSJ je poskytována stabilizovaným zdravotním
týmem. Skupinu lékařů tvoří atestovaní odborníci s letitou praxí
v základním oboru ale i s několikaletou praxí v poskytování paliativní
péče. Vedoucí lékař je atestován v oboru Paliativní medicína
a k získání této atestace se chtějí přihlásit další lékaři hospice.
Odborný tým zdravotních sester se dlouhodobě nemění,
je podrobně proškolen z problematik paliativní péče a připravuje se
na rozšíření této péče i pro dětské pacienty. Kladem týmu zdravotních
sester je snaha průběžně aktualizovat a rozšiřovat své teoretické
znalosti v účasti na kurzech a konferencích, přitom získané poznatky
se promítají ihned do ošetřovatelské praxe. Obdobným způsobem
lze hodnotit i ostatní členy zdravotního týmu.
Tým je odborně zdatný, s dostatečnou praxí v základním oboru
i v paliativní péči, která je poskytována na úrovni soudobých poznatků
lékařské vědy. Oceňovanou kvalitou je i schopnost hluboké empatie,
zájmu i nevšední vstřícnosti k účastníkům hospicové péče.
MUDr. Ján Cabadaj
odborný garant
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Co dalšího se událo v roce 2018

Vybrali jsme pro Vás přehled zajímavých mezníků z roku 2018:
Virtuální modlitební skupinka

Hospic Sv. Jiří se snaží ve své péči o pacienty a jejich rodinné příslušníky
zohledňovat co nejvíce rozměrů, jedním z těch rozměrů je zároveň i spirituální
péče. Proto jsme vytvořili virtuální modlitební skupinku, která se modlí
za hospicové pacienty a jejich rodinné příslušníky, za pozůstalé, za hospicový
tým i zesnulé pacienty. Zpravidla jednou za tři měsíce zasíláme formou emailu
dokument nazvaný „Duchovní podpora“, který obsahuje aktuální prosby a také
pozvánky na akce, které Hospic pořádá, nebo jsou jako benefiční akce pro Hospic
pořádány.

Společné setkání obou týmu v ML

Po úspěšném absolvování vzdělávání „Modrá akademie“, které pořádá ČSOB,
jsme získali finanční podporu na uskutečnění setkání a celodenního vzdělávání
chebského i tachovského týmu Hospice Sv. Jiří. Využili jsme zázemí hotelu
v Mariánských Lázních a celodenním vzděláváním nás provedly supervizorky
Mgr. Barbora Hrušková a Mgr. Gabriela Špačková.

Setkání s pozůstalými

Jako každý rok se v obou hospicích uskutečnilo v dušičkovém období vzpomínkové
setkání pracovníků hospice s pozůstalými.

Seminář „Doma je doma až do posledního okamžiku“

U příležitosti Světového dne hospicové paliativní péče uspořádal chebským
tým seminář s názvem „Doma je doma až do posledního okamžiku“, na kterém
přednášeli pracovníci obou hospiců.

Kolekce běžeckého oblečení

Protože má Hospic mnoho podporovatelů běžců, kteří získávají pro Hospic
nemalé finanční prostředky, zkusili jsme připravit kolekci běžeckého oblečení
(trika, čelenky, sukně), kterou jsme prodávali na běžeckých akcích.

Pokojíček pro syna klienta Hospice

Chebský tým měl v péči tatínka 10letého chlapce jménem Petr, který si přál mít
svůj pokojíček, mít své doupě, kde by se cítil dobře. Prostřednictvím dárcovského
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portálu darujme.cz přispělo 102 dárců celkovou částkou 37 900 Kč na vybavení
nového pokojíčku. A protože se vybrala částka vyšší, než byly náklady na pořízení
vybavení do pokojíčku, udělali jsme radost také Péťovo tatínkovi, kterému byl
předán certifikát jako doklad toho, že byla po něm pojmenována hvězda.

Oslava 100. Výročí republiky v tachovském hospici

Lékařka MUDr. Křístková připravila pro všechny členy tachovského týmu oslavu
v prvorepublikovém duchu k příležitosti 100. výročí republiky. Každý člen týmu
obdržel osobní originální řád Sv. Jiří.

Doprava za klienty

Protože jsme hospicem mobilním, je nezbytné mít spolehlivé vozy, abychom se
za každého počasí dostali za našimi klienty a jejich rodinami. Díky podpoře
Nadace charty 77 Konto Bariéry jsme pro chebský tým pořídili již třetí vůz,
tentokrát Hyundai I30, který především využívají nezdravotničtí členové týmu –
sociální pracovnice a fundraiserka. Tachovský tým využívá vozy dva a to díky
zvýhodněnému pronájmu autocentra Šmucler. Každý půl rok dostaneme nový
vůz, takže nemáme starosti s pojištěním, opravami, opotřebením a placením
silniční daně.

Kalendář „Tachov mobilem“

Sociální pracovnice a IT specialista Lenka Lašková sestavila a prodávala kalendář
s fotografiemi města Tachova. Celkový výnos za prodej kalendářů činil 35 800 Kč.

Ocenění členů týmu a Hospice Sv. Jiří

Od nadace České spořitelny obdržel MUDr. Ján Cabadaj, odborný lékařský garant
Hospice Sv. Jiří, cenu pro jednotlivce za svou práci v oblasti péče o nevyléčitelně
nemocné. V rámci oslav 25 let diecéze ocenil biskup Tomáš Holub 24 osob za jejich
práci ve farnostech a 25. cenu získal Hospic Sv. Jiří za svou práci na Chebsku
a na Tachovsku. Křesadlo za rok 2017 obdržela dobrovolnice Hospice Sv. Jiří,
o.p.s. paní Andrea Kafková. Mezi finalistkami regionálního kola ocenění Žena
regionu byla ředitelka Hospice Alena Votavová a zdravotní sestra chebského týmu
Věra Luhanová, která se v počtu hlasů umístila na druhém místě a převzala cenu
hejtmanky. Mezi oceněnými seniory Karlovarského kraje byl MUDr. Ján Cabadaj.
MUDr. Lenka Urbánková byla oceněna v anketě „Zdravotník Karlovarského kraje“
v kategorii „Lékař“.
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Seznam akcí

1.1. - 16.1.2018
Únor 2018
19.2. - 26.3.2018
24.2.2018
26.2. - 2.3.2018

Tříkrálová sbírka na Chebsku i na Tachovsku
Aukce uměleckých děl na auktiva.cz pro chebský hospic
Rodinné centrum Pastelka - sbírka pro chebský hospic
Noční běhy Chebskem – Třebeň – na startu veřejná sbírka
pro chebský hospic
Týden pro hospice v Cantina Nostress v Karlových Varech – výtěžek
pro chebský hospic

22.4.2018

Svatojiřský koncert v kostele sv. Mikuláše v Chebu

29.4.2018

TC Kros pro tachovský hospic – běžecká a sportovní akce

30.4.2018

Noční běhy Chebskem – Plesná – na startu veřejná sbírka
pro chebský hospic

12.5.2018

Běh pod Volfštejnem – výtěžek pro tachovský hospic

12.5.2018

Férová snídaně na zahradě Městské knihovny v Chebu

19.5.2018

Každý krok pomáhá – prezentace služeb Hospice na náměstí
v Chebu a předání šeku od Oborové zdravotní pojišťovny

26.5.2018

Noční běhy Chebskem – Luby – na startu veřejná sbírka pro
chebský hospic

3.6.2018

Koncert v kostele v Sokolově - Eva Mokrá a Martin Matuška

9.6.2018

Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

9.6.2018

Dětský den v Jindřichovicích - prodej piva Nebožtík pro chebský
hospic

19.6.2018

Seminář pro studenty SZŠ Cheb – psycholožka Petra Písecká
na téma mojesmrt.cz

23.6.2018

Poutní maraton – výtěžek pro chebský hospic

29. 6. 2018

Prodejní výstava pí Paláčkové – výtěžek pro chebský hospic

7.7.2018

Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

29.7.2018

Chrámový svátek sv. Olgy ve FL - představení služeb chebského
hospice

2.8.2018

Vetas - veteránský tachovský sedmiboj

18.8.2018

Dřevěný člověk – triatlon – výtěžek pro chebský hospic

26.8.2018

Valdštějnova desítka - na startu veřejná sbírka pro chebský
hospic

12.9.2018

Oskar a Růžová paní – divadelní představení - výtěžek
pro chebský hospic
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15.9.2018

Dožínky Plzeňského kraje – prezentace tachovského hospice
a prodej výrobků

21. - 23. 9. 2018

Salming tour de hospic – běhy na podporu chebského hospice

22.9.2018

Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

28.9.2018

PALIACUP - Golfový turnaj v Lubech – výtěžek pro chebský
hospic

6.10.2018

Slavnosti jablek – prodej výrobků – výtěžek pro tachovský hospic

10.10.2018

Seminář "Doma je doma až do posledního okamžiku"
v Kulturním centru Cheb

2.11.2018

Ekumenická bohoslužba ve Farním sále v Chebu

6.11.2018

Vyrábění s pozůstalými ve Farním sále v Chebu

9.11.2018

Svatomartinská čelovka – výtěžek pro chebský hospic

12.-16.11.2018
15.11.2018
17.-18.11.2018
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Týden pro hospice v Cantina Nostress v Karlových Varech
Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních
Františkolázeňská 24 hodinovka – výtěžek pro chebský hospic

22. 11. 2018

Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

24.11.2018

Adventní jarmark u Modrého kocoura – prodej předmětů
pro tachovský hospic

25. 11. 2018

FREE FLER MARKET – bazárek oblečení - výtěžek pro chebský
hospic

27.11.2018

Koncert pro Hanku - ZUŠ Tachov – výtěžek pro tachovský hospic

1.12.2018

Rozsvícení Vánočního stromu na Přimdě – výtěžek
pro tachovský hospic

8.12.2018

Vánoční jarmark v Tachově – prodej předmětů pro tachovský
hospic

9.12.2018

Adventní koncert – výtěžek pro chebský hospic

21.12.2018

Vánoční koncert pro Hospic - pořádá Petr a Lucie – výtěžek
pro chebský hospic

22.12.2018

Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

27.12.2018

Slam Poetry - Zápas v poezii na živo – výtěžek pro chebský
hospic

31.12.2018

Silvestrovský běh s Rozběhnito.cz - na startu veřejná sbírka
pro chebský hospic

Hospodaření v roce 2018

Spotřebované nákupy
a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie
a ostatních neskladových
dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Změny stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace
Změna stavu zásob vlastní
činnosti
Osobní náklady
Mzdové náklady

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

1 951,55

0

1 951,55

1 163,42

0

1 163,42

33,13

0

33,13

127,03

0

127,03

3,64

3,64

16,57

0

16,57

607,76

0

607,76

1,25

0

1,25

1,25

0

1,25

4 587,00

0

4 587,00

3 830,22

0

3 830,22

Zákonné sociální pojištění

747,05

0

747,05

Zákonné sociální náklady

9,23

0

9,23

Ostatní sociální náklady

0,50

Daně a poplatky
Daně a poplatky

0,50

3,47

0

3,47

3,47

0

3,47

Ostatní náklady

54,93

0

54,93

Kursové ztráty

11,91

0

11,91

Dary

8,05

0

8,05

34,97

0

34,97

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

75,48

0

75,48

Odpisy dlouhodobého
majetku

75,48

0

75,48

Manka a škody

22

Poskytnuté příspěvky

24,22

0,00

24,22

24,22

24,22

24,22

Náklady celkem

6 697,90

0,00

6 697,90

Provozní dotace

1 637,13

0,00

1 637,13

1 637,13

0,00

1 637,13

4 208,72

0,00

4 208,72

4 208,72

0,00

4 208,72

Tržby za vlastní výkony a zboží

641,61

0,00

641,61

Ostatní výnosy

208,75

0,00

208,75

0,01

0,00

0,01

Poskytné členské příspěvky
a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)

Výnosové úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého
nehmotného a hmotného
majetku
Výnosy celkem
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66,70

0,00

66,70

142,04

0,00

142,04

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

6 697,21

0,00

6 697,21

Výsledek hospodaření
před zdaněním

-0,69

0,00

-0,69

Výsledek hospodaření
po zdanění

-0,69

0,00

-0,69

Rozvaha k 31. 12. 2018

ROZVAHA

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

v plném rozsahu

"Hospic Sv. Jiří o.p.s.
...................................................................................................

31.12.2018
ke dni .............................................................................................................................................
...................................................................................................
(v celých tisících Kč)

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

IČ
22729909

Číslo
řádku

AKTIVA
A.
II.
4.
IV.
7.
B.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

240,30

304,82

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

270,00

410,00

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

270,00

410,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-29,70

-105,18

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

36

-29,70

-105,18

Krátkodobý majetek celkem

41

2 842,63

2 843,67

Pohledávky celkem

52

55,30

52,60

1.

Odběratelé

53

17,40

27,90

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

11,15

24,70

5.

Ostatní pohledávky

57

26,75

0,00

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

2 758,17

2 771,84

1.

Peněžní prostředky v pokladně

73

329,17

260,83

3.

Peněžní prostředky na účtech

75

2 429,00

2 511,01

Jiná aktiva celkem

81

29,16

19,23

Náklady příštích období

82

29,16

19,23

AKTIVA CELKEM

85

3 082,93

3 148,49

II.

III.

IV.
1.

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

251,83

2 727,22

Jmění celkem

2

240,30

2 716,38

1.

Vlastní jmění

3

240,30

253,60

2.

Fondy

4

0,00

2 462,78

A.
I.

Výsledek hospodaření celkem

6

11,53

10,84

1.

Účet výsledku hospodaření

7

x

-0,69

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

2,46

x

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

9,07

11,53

Cizí zdroje celkem

10

2 831,10

421,27

Krátkodobé závazky celkem

21

408,32

421,27

1.

Dodavatelé

22

58,24

27,86

5.

Zaměstnanci

26

210,25

271,35

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

27

-0,45

0,00

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

28

87,09

100,36

9.

Ostatní přímé daně

30

53,19

21,70

Jiná pasiva celkem

45

2 422,78

0,00

Výnosy příštích období

47

2 422,78

0,00

PASIVA CELKEM

49

3 082,93

3 148,49

II.

B.
III.

IV.
2.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:
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23.06.2019
Odesláno dne:

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

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Dozorčí rada Hospice Sv. Jiří, o.p.s. jako kontrolní orgán společnosti
na základě čl. III odst.7 písmeno b) Zakladatelské smlouvy, předkládá
ředitelce společnosti a správní radě svou Zprávu o kontrolní činnosti
za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 (dále jen „Zpráva
o kontrolní činnosti“).
V průběhu roku 2018 došlo k personální změně předsedy dozorčí
rady, kdy dosavadní předseda PHDr. Miloš Říha ze zdravotních důvodů
rezignoval a za novou předsedkyni byla zvolena Bc. Zdena Hulínská.
PhDr. Miloš Říha i nadále zůstává členem dozorčí rady, jakož i MUDr. Ján
Cabadaj.
V roce 2018 se minimálně jeden člen dozorčí rady zúčastňoval všech
zasedání správní rady ve smyslu ust. čl. VIII odst. 10 Zakládací listiny
a to 19. února 2018, 10. června 2018 a 24. září 2018.
Na těchto zasedáních byla dozorčí rada přítomna jednáním, která
dozorčí rada hodnotí jako konstruktivní a přijatá rozhodnutí v souladu
s právními předpisy a Zakládací listinou
Dozorčí rada v průběhu roku prozkoumala Výroční zprávu za rok 2017,
také účetní závěrku 2017 kde neshledala žádné nedostatky.
Dále se dozorčí zabývala průběžným dodržováním rozpočtu 2018
a dodržováním právní legislativy týkající se zaměstnanecké agendy,
kde taktéž neshledala žádné nedostatky.
Dozorčí rada i v letošním roce oceňuje fundraisingové aktivity, které jsou
důležitým zdrojem rozpočtu HSJ.
Na základě své 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.
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V Chebu dne 20. 2. 2019
Bc. Zdena Hulínská
předsedkyně dozorčí rady

Stanovení cílů na rok 2019

1.	 Nadále hledat nové prostory pro sklad pomůcek
2.	 Sehnat zdravotnický personál tak, abychom byli schopni
vstoupit do programu Ministerstva zdravotnictví a následně
uzavřít smlouvu s VZP
3.	 Přihlášení lékařů k předatestačnímu vzdělávání na paliativu
4.	 Navázání spolupráce s psychiatry
5.	 Registrace ambulance paliativní medicíny a získání prostor
pro sdílenou ordinaci
6.	 Zahájení poskytování dětské paliativní péče
7.	 Pokračování v
a zkoušet nové

zavedených

fundraisingových

metodách

8.

Registrace odborného sociálního poradenství v provozovně
Tachov

9.

Rozšíření spolupráce mezi chebským a tachovským hospicem
ohledně organizačního zajištění
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Poděkování za hospicové služby

Poděkování z dotazníků spokojenosti z provozovny v Chebu
a v Tachově
“Mobilní hospicová péče nám změnila život. Změnila nám pohled
na umírání a to v tom nejlepším slova smyslu. Než manžel zemřel, stihli
jsme se na jeho odchod připravit. Nejvíce však pomohla mírnit manželovy
bolesti tak, že zbytek života mohl prožít se svou rodinou. Všichni byli
skvělí!” (anonymní poděkování)
“Vážená paní Škvareninová,
Ráda bych celému Vašemu týmu, paní Pelikánové, panu Gubišovi,
panu doktorovi Cabadajovi a ostatním sestřičkám, které mamince Věře
Koškové pomáhali, společně s manželem poděkovala za Vaši péči,
kterou jste poskytovali, děkujeme za Vaši trpělivost, ochotu, materiální
pomoc. Velmi si toho vážíme a bez Vás bychom to nezvládli. S poděkováním
a s pozdravem Radka Košková”
“Měla jsem díky Hospicu Sv. Jiří a těm žijícím andělům co tam pracuji
možnost být s mojí maminkou, která včera 14. 7. 2018 zemřela doma
ve svém domku, který milovala obklopena rodinou, do té úplně poslední
chvíle a udělat vše co bylo možné. A ať to zní jakkoliv divně teď - mám
čisté svědomí a jsem ráda, že jsem mohla toto zažít, říct jí vše co jsem
chtěla a být tu jen pro mojí milovanou maminku. Mohla jsem být u maminky
posledního vydechnutí a hladila ji u toho po tváři, víc bolesti a zároveň
lásky zažít už snad ani nejde... moc to pro mě znamená ... Hospic Sv. Jiří
Cheb - to co děláte je úžasné a já i s celou rodinou jsme Vám nesmírně
vděčni za tu možnost a pomoc!!! Veronika Heráková”
“I já bych chtěla poděkovat za úžasnou pomoc při ošetřování mé
maminky. Jejich lidské a nezištné jednání, jak radou nebo zapůjčení
zdravotních pomůcek. Nám ohromně pomohlo a hlavně mojí mamince
zpříjemnilo několik posledních dní mezi námi. Děkuji vám z celého srdce
za vše a přeji hodně sil k vaší nádherné ale i namáhavé a obětavé práci!
Balíková Dana”
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“Vážená paní Csanálosi,
včera jsem pohřbila svého milovaného manžela, pana Miroslava
Janouškovce. Zemřel 29. 8. 2018. Prožívali jsme společně celou dlouhou
dobu jeho vážné nemoci s trpělivostí a s nadějí na uzdravení. Potom
ale přišlo poznání, že lékaři žádnou léčbu již nenabízejí. Požádala
jsem o pomoc Vaši domácí hospicovou péči. Byla to obrovská pomoc
pro mého manžela a stejně tak velká pro mě. Najednou jsem na to smutné
období nebyla sama. Možnost kdykoliv zavolat a poradit se, byla pro mě
tak zásadní, že jsem dokázala s pomocí Vašich sestřiček a paní doktorky
o mého manžela pečovat až do posledního výdechu. Jsem ráda, že jsme
mohli spolu a doma prožít ty intimní chvíle odcházení, i když byly velmi,
velmi smutné. Vím, že celý Váš tým je úžasný a všichni se chovají stejně
empaticky, odborně, decentně a přitom prakticky. A všem patří velký dík.
Přesto bych chtěla jedné sestřičce z Vašeho týmu, paní Pavlíně Potocké,
poděkovat zvlášť. Můj manžel zemřel večer, paní Potocká za chvíli přijela
a zařídila všechno potřebné. V tu chvíli byla pro mě andělem, který mě
vzal pod svoje křídla a vedl mě. Bez ohledu na čas se mnou zůstala
a svým chováním do mě vnesla zvláštní smíření. Na ten den nikdy
nezapomenu, ale také nikdy nezapomenu na obrovskou pomoc, kterou
jste mně i manželovi poskytli ve chvíli nejtěžší. Moc Vám děkuji, Irena
Janouškovcová”
“Vaše péče pomohla mému manželovi zmírnit projevy nemoci, usnadnila
mu odcházení. Mně jste pomohli tak moc, že jsem mohla s ním být s láskou
až do jeho odchodu. Díky vám všem.” (anonymní poděkování)
“Nejvíce jsem ocenila přístup všech, jak k nemocnému, tak i ke mně.
Mohla jsem se ve všem na děvčata obrátit. Ať již se jednalo o zapůjčení
všech pomůcek anebo o psychickou oporu. Jste zlatíčka a moc Vám všem
děkuji.” (anonymní poděkování)
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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)
Ministerstvo

zdravotnictví

kompenzačních pomůcek)

(finanční

příspěvek

na

nákup

Města a obce

Cheb: Cheb, Aš, Františkovy Lázně, Hranice, Kynšperk nad Ohří, Lázně Kynžvart,
Luby, Skalná, Hazlov, Krásná, Libá, Nový Kostel, Plesná, Podhradí, Třebeň,
Tři Sekery, Velká Hleďsebe
Tachov: Tachov, Bezdružice, Bor, Černošín, Planá, Přimda, Stříbro, Chodová
Planá, Stráž, Broumov, Brod nad Tichou, Ctiboř, Částkov, Halže, Hošťka,
Chodský Újezd, Kočov, Konstantinovy Lázně, Lestkov, Lom, Obora, Rozvadov,
Staré Sedliště, Studánka, Tisová, Třemešné, Zadní Chodov

Členové Klubu přátel hospice

Cheb: Besedová Radka, Brožová Skubeničová Kristýna, Cicková Vlasta, Cukr Michal,
Čamková Ivana, Dančo Vladimír, Dušek Libor, Dušek Miroslav, Dušková Jarmila,
Dymáček Jiří, Frydrych Jan, Gangurová Jana, Hrajnohová Lucie, Hrdá Milada, Hruška
Petr, Hynková Jarmila, Kalenská Zuzana, Karabová Kristýna, Karasovi Hela a Jakub,
Mgr. Kolářová Pavla, Klímová Jana, Křivancová Ludmila, Kulišanová Markéta, Lukeš
Jan, Marková Jarmila, Marková Lucie, Masaryk Viliam, Meissel Jiří, Milisdorferová
Petra, Müllerová Helena, Otípková Alena, Ouřada Jaroslav, Paláčková Míša,
Pavlák Miroslav, Pešek David, Pešek Stanislav, Pešková Helena, Práznovská Iveta,
Ryzákovi Petr a Lenka, Strachová Věra, Svoboda Jan, Škorpil Miloš, Škvareninová
Soňa, Valíčková Julie, Šrámek Jiří, Toman Petr, Tomandlová Lenka, Vávra Josef,
Větrovská Dagmar, Votavová Alena, Zdanovcová Monika, Zemančíková Mentlíková
Marie, Žohová Alena
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Tachov: Adamcová Dana, Bareš Petr, Csanálosi Iva, Duba Josef PDK.cz s.r.o.,
Fantovi Tomáš a Tamara, Florová Ilona, Hájovská Svatoslava, Heinzl Oto Autodílna,
Ing. Hladík Květoslav, Hovězáková Lenka, Hüls Jana pracovní oděvy, Krumlovi
Václav a Ilona, Lemberger Pavel, Lesak - Müller Dana, Mériová Marcela, Mlejnecký
Jiří, Morgenstein Jaroslav K-Komplet, Mrázkovi Milan a Dana, Nováková Michaela,
Novotná Markéta, Pahorecký Jan
Elektromontáže, Palšovič Jozef
Elektro,
Pechoušková
Hana,
QUATRO-DŘEVOSTYL
s.r.o.,
Říhová Jaroslava, Semecká Lenka,
Steinbrückerová Marie, Straka Jan,
Šperlová Lenka, Urbanová Kristina,
Vašíčková Petra, Vlková Dorota,
Zámečníková Miroslava Studio -m,
Zelenkovi Zdeněk a Věra

Individuální dárci mimo Klub přátel hospice

Cheb: Bigasová Doris, Dobrovolný Marek, Hrdý Miloš, Jalovec Antonín, Karika
Jakub, Ing. Kostnerová Martina, Labonková Hana, Landa Miroslav, Maříková
Jiřina, Příplatová Anna, Purchart Miloš, Simeonová Václava ml., Šlajs Miroslav,
Švárová Marcela, Treglerová Vlasta, Urbánková Lenka, Ambrožová Světlana,
Benderski Petra, Benka Martin, Beseda Martin, Beran Rostislav, Budská Eva,
Cabadajová Ivana, Drtinová Víťa, Erhartová Anna, Haláček Jakub, Hruňková
Zuzana, Hudousková Alena, Járová Kateřina, Jestřáb Jakub, Kalinová Renata,
Karbánová Radka, Kmentová Lucie, Křížová Jana, Kubísková Vladěna, Kunert
Jakub, Kutílková Jana, Langová Věra, Lorenzová Eva, Neuman Marek, MUDr.
Novák Stanislav, Nykles Karel, Oellermann Thomas Dr., Pajtaš Ivan, Paleček Jan,
Pleskotová Gabriela, Polášková Pavlína, Polívka Martin, Poživilová Veronika,
Příplatová Radka, Rund Michael, Rybáková Johana, Rychnovská Alžběta,
Seabornová Jana, Sýkora Pavel, Šalátová Renata, Ing. Šimek Martin, Švejnohová
Alena, Tasová Simček Pavla, Třísková Jana, Turnovská Miroslava, Váňová Pavla,
Ing. Vopálková Ivana, Ing. Vybíralová Světlana, Zelinská Tetiana, Zumrová Iveta
Tachov: Bísek Miroslav, Blahoutová Nikola, Dostalová Alena, Edl Jan, Gruberová
Radka, Hrečínová Petra, Charvátová Věra, Jirásek Karel, Keresteš Jan, Klimeš
Milan, Kořínek Martin, Kožár Ondřej, Král Jan, Králová Radka, Kvardová Barbora,
Machalouš Martin, Morová Jaroslava, Poórová Helena, Přenosil Vladimír,
Řezníček Jan, Řezníčková Irena, Vanická Petra, Zálišová Blanka, Žáková Lenka
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Firmy

Cheb: 42 Financial Services a. s., Abydos s. r. o., AGRO & KOMBINÁT Dolní
Žandov spol.s r.o., ArchEnergy s. r. o., ATE, s. r. o., BEHAKA s. r. o., BENKA
TRANSPORT, s.r.o., BETZ s. r. o., biova co. s. r. o., Bon Logistics, s. r. o., CNC
Kopún, s.r.o., Dasirta, s. r. o., DHL Solutions k. s., DOSTA s. r. o., EAF protect
s. r. o., ELEKTRO KOUDELKA s.r.o., EKOBAU CHEB s. r. o., EXCOLO s. r. o.,
Finance & insurance company international s. r. o., Gasfarm s. r. o., GasNet,
s.r.o., HM GASTRO GROUP s.r.o., JS Inženýrská kancelář Aš, s. r. o., KOVO
Engineering s. r. o., Kovo Kubů, s.r.o., LAGARDE SPEDITION spol. s r.o., LUKAS
CZ spol. s r. o., LUNGO s. r. o., PN Keraplastik s. r. o., Příprava a realizace staveb
Cheb s. r. o., Profauna s. r. o., Reality Smajlík s.r.o., Robert Bauer – Qant, Sauron
CZ s. r. o., SKALDO a. s., SN – ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE s. r. o., Spa
Hotel Centrum s. r. o., SUDOP PRAHA a. s., Stavby IS, s. r. o., STEEL EFECT
a. s., Ing. Štolba Karel, ŠU-STR, s. r. o., Techmobil Cheb s. r. o., TERCOM s.r.o.,
UHELNÉ SKLADY TUKEI s.r.o., Karel Větrovský, Karel Vítovec – Zámečnictví
MAJS, Milan Vojík – Železářství Vojík
Tachov: ADLER Czech, a.s., ALL-APLLY s.r.o., Arnberger Tomáš, AS-ORTO
s.r.o., BHS CORRUGATED Fertigungs s.r.o., Bučan s.r.o., Dr.Popov s.r.o., Formy
Tachov s.r.o., GRAMMER CZ s.r.o., JUDr. Hrůza Petr, Chodovar s.r.o., IGRO
s.r.o., INOTECH ČR s r.o., Jan Bartoš Podlahy, JUDr. Pavel Záliš, Kolowratovy
lesy a. s., Kühn Štěpán – PIVNICE u Štěpána, LUKAS TRANSPORT s.r.o.,
MERO ČR a.s, Novasport s.r.o., PIH s.r.o, Pressol Tschechien s.r.o., Probez
OOPP, s.r.o., Promont logistic s.r.o., RAZKA reality s.r.o., Rotarex Praha s.r.o.,
Sommer Transport s.r.o, TANET WEST s.r.o., Technické pružiny Scherdel s.r.o.,
TRAVEL FREE s.r.o., Truhlářství Turner s.r.o., up brand activation s.r.o., Vítovec
corp. a.s., Železářství Charouzek

Nadace a nadační fondy

Cheb: Fórum dárců, z.s., Nadace ČEZ, Nadace člověk člověku, Nadace Dobré
dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace J&T, Nadační fond Mana potřebným,
MONETA Money Banka, a. s., Purple Foundation, nadační fond, Sodexo Pass
Česká Republika a.s., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, WEIL, GOTSHAL
– nadační fond, Život 90, z. ú.
Tachov: NF Umění doprovázet, VDV Nadace Olgy Havlové, NF Tesco, Nadace
J&T, Fórum dárců, z.s.
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Neziskové organizace

Cheb: Biskupství plzeňské, České centrum fundraisingu, z.s., Diecézní charita
Plzeň, Farní charita Cheb, Farní charita Sokolov, Náboženská obec Církve
československé husitské, Plzeňská diecéze Církve československé husitské,
Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně, Rozběhnito.cz, Římskokatolická
farnost Cheb, Sbor bratrské jednoty baptistů v Chebu, Zprávy z Chebu z.s.
Tachov: Biskupství plzeňské, Evangelická církev metodistická, Diecézní
charita Plzeň, Římskokatolická farnost Tachov, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické, Sdružení obcí Černošín pro vybudování a provozování skládky
Černošín, Vodárenské sdružení obcí Halže, Spolek Dřevoborci

Materiální dary

Cheb: ADLER Czech, a.s.,Bohemia Water, s.r.o., Bohušovická mlékárna a.s.,
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p. o.,
HB Print, s.r.o., Chodovar s.r.o., Karabová Kristýna, Nadace JUST CS, Příplatová
Anna, Reala Lakomá s.r.o., Bc. Rybáková Johana, DiS., TaNET West s.r.o.,
TRAVEL FREE, s.r.o., TRITIA spol. s r.o., Votavová Alena, DiS.
Tachov: Iva Csanálosi, Lenka Lašková, Marie Fouňová, Základní škola a
Mateřská škola Petra Jilemnického 1995 Tachov, Věra Charvátová, Milena Nová,
Slávka Štokingerová, Dílna plná nápadů, Keramika Studánka

Slevy na službách

Cheb: Lékárna Evropská Cheb, Nábytek Ing. Miroslav Pivoňka, Kristýna
Skubeničová Brožová, Ing. Josef Rotbauer, Sauron CZ s.r.o., Zdeňka Skubeničová,
Unipap plus s. r. o.
Tachov: Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o., Lékárna na poliklinice, Reklamní studio
3s, MAS Zlatá cesta, Muzeum Českého lesa

Mediální podpora

Cheb: Český rozhlas Karlovy Vary, Chebský deník, Chebský servis, Kulturní
kalendář města Cheb, MVTV, Rádio Blaník, Radniční listy města Chebu, Západ.cz,
Zpravodaj chebské farnosti, Živé Chebsko
Tachov: Tachovský deník, Tachovská jiskra, Západočeská kabelová televize ZKTV s.r.o., Ketnet s.r.o., Český rozhlas Plzeň, MKS Tachov, Tachovské listy,
MKS Stříbro, Stříbrský zpravodaj, MKS Planá, Plánský měsíčník, MKS Bor
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Dobrovolnické služby

Cheb: Baštářová Marta, Besedová Radka, Benedik Jan, Bergl Zdeněk,
Břicháčková Petra, Břízová Andrea, Cihlářová Adéla, Čapíková Lucie, Černá
Kamila, Černý Jakub, Čutková Anna, Damašková Klára, Doffková Aranka, Doffek
Adam, Ďurišová Jana, Froňková Ludmila, Grosová Nela, Hovorková Alice,
Hubáčková Lenka, Hurtová Kateřina, Jiřinová Hana, Kadlec Stanislav, Kafková
Andrea, Karasová Eva, Kasíková Zdena, Kosíková Kateřina, Křížová Vladimíra,
Kulhánková Jana, Kunert Jan, Kunertová Edita, Leheňová Jana, Levá Marie,
Lípová Jana, Luhan Pavel, Luhan Pavel ml., Luhanová Veronika, Luhanová
Věra, Maxová Nikola, Mátéová Ladislava, Musilová Monika, Nováková Zuzana,
Pelikán Marek, Pitelková Alena, Plachá Šarlota, Pospíšilová Petra, Ptáková Ema,
Rymešová Jaroslava, Řezáč Jakub, Sebján Ján, Soukupová Marie, Syhová
Majda, Šafář David, Šikling Radim, Škola Irena, Štochlová Kateřina, Šubrtová
Štěpánka, Talacková Sabina, Tondlová Tereza, Topinka Ondřej, Tříska Stanislav,
Třísková Jana, Tutokyová Hana, Vaďura Petr, Varadzimová Hana, Vendlberger
Tomáš, Vendlbergerová Tereza, Votava Tomáš
Tachov: Csanalosi Iva, Bísek Miroslav, Kořínek Martin, Křístek Jan, Straka Jan,
Vladimír Sýkora, Volková Dagmar, Volková Sandra, Vrba Michal, Zosynčuk
Jáchym

Děkujeme za spolupráci
Darujme.cz
GIVT.cz s.r.o.
Givenio
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Vyjádření dárců, proč podporují Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

LAGARDE® Spedition spol. s r.o.

„Hospic Sv. Jiří podporujeme, protože zajištuje velmi potřebnou službu a pracují v
něm obětaví lidé. Pokud to bude možné, budeme v podpoře pokračovat.“

Vítovec corp. a.s.

„Hospic podporujeme již několik let. Podle našeho názoru je péče Hospicu velmi
záslužná, obdivujeme všechny, kteří se této péči věnují a jsou ochotni pomáhat
bližním. Hospicová péče je moc důležitá pro rodiny, kteří chtějí se svými blízkými
sdílet jejich poslední dny a zajistit jim důstojný odchod z tohoto světa. Společnost
by měla být hodnocena podle toho, jak se postará o ty nejslabší. Hospicová péče
je jedním z příkladů, že to jde. Moc děkujeme.“

Bon Logistics

„Před pár lety jsme se rozhodli, že podpoříme nějakou místní organizaci. Obrátili
jsme se v té době na místního faráře pana Hrušku. Ten má o dění v Chebu
přehled, a proto jsme se ho zeptali, kdo pomoc v Chebu potřebuje nejvíce. Jednou
z možností byl Hospic sv. Jiří. Rozhodli jsme se, že pomůžeme Hospici a naše
podpora je od té doby pravidelná.
Myslíme si, že pomáhat může a měl by každý. Často kolem slyšíme, ať pomohou
jiní, ať pomůže ten, kdo má dost. Ale co je to dost? Vždyť každý z nás může spát,
ať má kolik chce, jenom na jedné posteli. Hodně lidí může pomoci a ta pomoc
nemusí být jen finanční. Jiným se ale jenom nechce a raději hledají dál to svoje
dost. Pomáháme, protože nám to přijde normální a správné. Pomáháme, protože
pomoct chceme. Společnost tvoříme my všichni, a to, jací budou jednotlivci,
taková bude i společnost. Podpora Bon Logistics je jen malou kapkou v moři a
my jsme rádi součástí toho moře. Přejeme Hospici v první řadě co nejméně těch,
kteří jejich pomoc potřebují. Víme však, že to je přání nesplnitelné. Proto Hospici
přejeme při jejich obdivuhodné práci mnoho dalších malých kapek v moři a těch
správných lidí rozhodnutých něco pro jiné udělat nad rámec svých každodenních
povinností.“

Formy Tachov s.r.o.

„Naše firma Formy Tachov s.r.o. zaměstnává především místní obyvatele a proto
podporuje přednostně lokální organizace, k nimž patří i Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
Rodinné prostředí považujeme za nejlepší pro každého i ve chvíli, kdy již není
soběstačným a proto tímto přispíváme na odbornou podporu péče pro rodiny,
které se pro tento nelehký úkol rozhodli. Každý z nás si zajisté přeje zůstat, co
nejdéle v kruhu svých nejbližších a Hospic Sv. Jiří v tomto významně pomáhá.“
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Co říci závěrem?

Alenka ve svém úvodním slově vyslovila mnohá
poděkování. Já se k nim rád přidávám, jen je rozšiřuji
o tři další:
Především chci přidat poděkování jí samotné. Naší
paní ředitelce, či spíše hospicové mámě, která náš
hospic nejen administrativně a personálně před lety
postavila na nohy, ale také jej provedla hlubinami i
mělčinami, ranními vánky i nočními bouřemi, prvotním
nadšením i realistickým zráním celé té dobrodružné
pětileté plavby ve službách těm nejkřehčím z nás.
Děkujeme, Alenko!
A pak přidávám poděkování všem mámám i tátům,
kteřínás kdy svojí moudrostí doprovázeli na našich cestách. Moudrostí někdy
jasně průzračnou, jindy zastřenou vlastními zraněními; někdy ještě během tohoto
života, jindy zas až z druhého břehu.
A vás všechny zvu k vnitřnímu dialogu s těmito starostlivými hlasy v nás.
K dialogu podobnému, jaký rozvíjí Zdeněk A. Eminger v připojených verších. A
spolu s ním děkuji za všechny, táty i mámy, muže i ženy, děvčata i kluky, kteří kdy
v mém životě i ve službě našeho hospice vrstvili a plynuli, stavěli a šli, pečovali
a hojili své i cizí rány…
a mámo,
to je ta
cesta?

všude
tam, kde
jeden

a jít
a pečovat
a hojit

třebas
nikdy
nezažil

k cestě,
pravda
k pravdě,

ano, je;
jen se
podívej

pomůže
druhému
a kdy

své i
cizí
rány;

dotyk
lidských
rtů

život
nad životem
a cíl;

roste tu
kruštík
i běloprstka

cítíš,
že to
udělal rád;

a proč,
mámo?
proč?

a chvění
a sny
a lásku;

já to ještě
promyslím,
mámo,

a ty
jsou
cestou

a mámo,
jdou všichni
tou cestou?

třebas
nikdy
nepil

a mámo,
on je
ta

nezlobíš se,
že to nevím
jistě?

k radosti,
kráse
a nasycení;

ne, nejdou;
někdo se
nechce

z modře
rozrazilu
a neproseděl

cesta,
pravda
a život?

nezlobím,
jen jdi
a vrať se mi

a kde ještě
je ta cesta,
mámo?

vrstvit
a plynout
a stavět

hodiny
u pavince
a prvosenek;

já věřím,
že je;
cesta
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Zdeněk A. Eminger

Mgr. Petr Hruška, Th.D.
předseda správní rady
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
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FARNÍ
CHARITA
SOKOLOV
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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
Email: hospic@hospiccheb.cz
Internetové stránky: www.hospiccheb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospicsvjiri/

Tachov
Adresa: náměstí Republiky 70, Tachov 347 01
Číslo účtu: 2400 723 426/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ6420100000002400723426
SWIFT (BIC) Code: FIOBCZPPXXX
Telefon: 605 226 298 nebo 774 413 374
Email: hospic@hospictachov.cz
Internetové stránky: www.hospictachov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospictachov/

Cheb

Grafická úprava, sazba
Bc. Petr Gubiš

Tachov

