D O B R É Z P R ÁV Y
B U L L E T I N 3/2021
Mám rád Matku Terezu. Nenápadná, pracovitá, laskavá, obětavá, nezištná… Asi všichni ji známe
či jsme o ní slyšeli. Jedna z našich lékařek mi po setkání s ní řekla: „Že je malá a velká, jsem věděla.
Ale ve skutečnosti je ještě menší a ještě větší.“
Dnes už jsou obě na Věčnosti. Věřím, že nezapomínají na hospice a pomáhají jim. Ostatně, jsou tak
zvyklé. Matka Tereza za svůj pozemský život pomohla tisícům lidí, její dílo zprostředkovaně pak
milionům. Hymna života není uměleckým dílem. Ale její zkušeností a životním programem. Ať je i naším.
PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA – ředitel o. p. s.

Hymna života
Život je šance – využij ji.

Život je láska – potěš se s ní.

Život je krása – obdivuj ji.

Život je záhada – pronikni ji.

Život je blaženost – užívej ji.

Život je slib – splň ho.

Život je sen – uskutečni ho.

Život je smutek – překonej ho.

Život je výzva – přijmi ji.

Život je hymna – zpívej ji.

Život je povinnost – naplň ji.

Život je boj – přijmi ho.

Život je hra – hraj ji.

Život je štěstí – zasluž si ho.

Život je bohatství – ochraňuj ho.

Život je život – žij ho.
Matka Tereza

Areál hospice začátkem léta.
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Fotoreportáž z běžného dne v hospici:

1. Ranní porada s lékaři (někdy i jejich nástupci ).

2. Vizita začíná.

3. Snídaně a hygiena.

4. Úklid.

5. Testování.

6. Administrativa.

7. Oběd (někteří pacienti mohou i venku).
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8. Po obědě může ven každý, komu to udělá radost.

Do parku za četbou …

… na cigaretu …

… na pivo se sociální pracovnicí …

9. Porada vedoucích pracovníků s ředitelem.

… na terasu mezi ostatní.

Poděkování vrchní sestře od kolegyň.

Co se škádlívá, to se rádo mívá.
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Do hospice přijela pacientům bez nároku na honorář zahrát kapela Bonsai č. 3, která se těší přízni posluchačů již 20 let.
Folková skupina hrála písně známé i méně známé, ale to nebránilo, aby si posluchači společně zazpívali nebo alespoň pobrukovali. Počasí bylo pěkné a nálada ještě hezčí. Jak nám bylo? Takhle:

Klasickou pohádku, ve které se objevili princ, princezna, král, drak, kůň, meč a květina, přijeli do hospice našim pacientům
i malým návštěvníkům s rodiči zahrát herci z divadla Navětvi. Pohádka byla o tom, že v životě je vždycky potřeba troška
nadhledu, dobré nálady a kouzelný meč taky není k zahození.
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Po letech jsme zrekonstruovali kuchyni a přešli z dodavatelského
nákupu stravy na vlastní vaření. Nová paní vedoucí kuchyně Iveta se
činí, kuchař Martin také.

… kuchyně po.

Kuchyně před …

Pan ředitel neúnavně pracuje
na osvětě hospicového díla (přednáška s besedou v domově seniorů
v Písku).

5

D O B R É Z P R ÁV Y

V celé zemi scházejí zdravotní
sestry. I u nás. Proto věc vzaly
do rukou dvě naše zkušené ošetřovatelky a při zaměstnání vystudovaly střední zdravotnickou
školu. Magdo, Romanko, gratulujeme a děkujeme!
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Na Velehradě se uskutečnila II. národní pouť
za hospice. Z Prachatic nás podpořit společné
hospicové dílo jela spousta. Krásná atmosféra
na krásném místě.
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Nejen chlebem/prací je živ člověk.
Občerstvením ducha je společné setkání
„Chlapi sobě“ (zleva správce, údržbář,
recepční, lékař).

Ani dámy nepřijdou zkrátka (zleva ošetřovatelka,
vrchní sestra, lékařka, vedoucí DMV).

Hospicová desítka je sportovní charitativní akce na podporu prachatického hospice. Tradičně se běhá v Prachaticích
a okolí, ale letos na jaře dostala netradiční podobu, aby odpovídala vládním restrikcím. Běžci se mohli hlásit v internetové
aplikaci, ve které si vybírali délku tratě a město. Běžet bylo možné individuálně ve městech, kde má hospic svá pracoviště
– v Prachaticích, Českých Budějovicích, Strakonicích a Českém Krumlově – či kdekoliv.
Do desítky se v květnu zapojilo na sto padesát běžců, což jubilejní ročník činí jedním z nejúspěšnějších. Největší zájem
byl o pětikilometrovou trať v Prachaticích. Na dobrovolném startovném běžci hospicu poslali 29 800 korun. K nim Nadace
Divoké husy přidala dalších třicet tisíc korun. Za celkovou sumu hospic koupil nový koncentrátor kyslíku, který pomáhá
například lidem s karcinomem plic nebo po těžkém průběhu covidu.
Rádi bychom poděkovali městu Prachatice za finanční podporu a Michalu Pilouškovi za technickou a soft warovou podporu. Srdečně děkujeme také Nadaci Divoké husy, která akci podpořila a výtěžek z běhu zdvojnásobila. A hlavně děkujeme
všem účastníkům a těšíme se na další akce.
Šárka Pechková

Pozůstalým rodinám nabízíme pomoc také po úmrtí jejich blízkých. S odstupem jim zasíláme dopis s povzbuzením
a nabídkou pomoci. Reakce jsou potěšením a posilou do naší práce.
Hezký den!
Dovolte mi poděkovat za dopis, který jsem dnes dostala od vás! Poděkování všem lékařům, sestřičkám, vrchní sestře paní Ludačkové
a také sestře Markétě a ošetřovateli Tomášovi! Děkuji za vzpomínku na mého bratra ML a účast v této době!
Jste laskaví lidé, vážím si práce a péče o všechny nemocné, kteří u vás tráví poslední chvíle života! Můj bratr i díky vám odešel smířený
a klidný! Moc ještě jednou děkuji, budu na vás vzpomínat s láskou!!!
8

D O B R É Z P R ÁV Y

Krásné odpoledne jsme prožili díky Hance Rabenhauptové. Do zahrady k nám
zavítala francouzská kapela Dizzy Gilagio, která vytvořila neopakovatelnou atmosféru! MESSIEURS, MERCI BEACOUP!

Brambory, barvičky, štětce a papír. To vše stačilo k tomu, abychom se pobavili a vytvořili spoustu hezkých obrázků. Sašo,
děkujeme za skvělá bramborová razítka! Klárko, Ivčo a Mončo, děkujeme, že jste nám pomáhaly při tvorbě obrázků!

chaticích.
haticích
ti í h P
Kadeřnický „salón“ v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích.
Po dlouhé covidové době nás opět mohly navštívit učnice
a paní mistrové ze středního odborného učiliště, které nás ostříhaly. Moc jsme si s nimi den užili! Také jsme si připravili
vynikající nepečený dort, na kterém jsme si v horkých dnech opravdu pochutnali.
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Venku je nám fajn vždy. Se zvířátky ještě více.

Domov Matky Vojtěchy – léto v plném proudu.

Po řádění ničivého tornáda na Moravě jsme se v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích domluvili, že uděláme sbírku
a pošleme vybranou finanční částku S – centru v Hodoníně, které bylo bohužel také ničivým tornádem zasaženo. Součástí
S - centra v Hodoníně je také domov se zvláštním režimem, kde se starají o osoby s různými typy demencí, zejména Alzheimerova typu, a toto poslání je nám blízké. Vybrali jsme celkem 13 000 Kč, které jsme odeslali na bankovní účet. Přejeme
všem v S – centru v Hodoníně hodně sil a doufáme, že bude lépe!
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Stáří a s ním i smrt a bolest jsou asi nejtěžší zkoušky každého světového názoru, ale také nejtěžší zkoušky kvality každé osobnosti, každého člověka. Zkouška, která
nepotřebuje žádnou zkušební komisi, která mluví sama
o sobě. Kdo je směrodatný pro posouzení, je-li stáří prožité jako opravdová kvalita přinášející radostný zážitek?
Především starý člověk sám. Člověk nešťastný, otrávený,
věčně nespokojený je jasným důkazem chyby, selhání,
fiaska. Stáří samo o sobě je bezpečným měřítkem celoživotní filozofie člověka.
Ladislav Kubíček: Život – největší umělecké dílo

Denní putování aneb Jejda, kterápak vy jste?
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Byla sobota a na hlubockém náměstí právě hrála kapela
Globus – již počtvrté organizovala Benefiční koncert pro
náš hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích. Po dlouhé
„koronavirové odmlce“ se zpívalo a tancovalo až do pozdních nočních hodin. Byl to moc hezký večer, v němž bylo
mimo jiné i místo pro vzpomínky na člena skupiny – Kryštofa. A právě v těchto chvílích jsme si více než kdy jindy uvědomili důležitost a cennost opravdového přátelství, které nemá
hranice a přetrvává v srdcích těch, kteří ho pěstují. Přidanou hodnotou celé této akce je štědrá finanční podpora hospicovému dílu ve výši 10 718 korun. Děkujeme!

Vzpomínkové setkání pozůstalých.

Děkovné dopisy.
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Náš tým.

Porada před výjezdem k pacientům.
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Přivítali jsme mezi sebou novou sestřičku Editu, která už čelí toku
informací od sestřičky Věrky.

Letos jsme poprvé společně zdolali ½ „Hospicové desítky“. Hurá!
Covid nám umožnil
se společně setkat
na Vánočním večírku v červnu, ano
v červnu .
Nechyběl
vánoční
stromeček, dárečky
v podobě úžasného
občerstvení a milého
ohlédnutí za patnácti lety Hospice
sv. Jana N. Neumanna Prachatice.

Některé z nás jsou zase o rok starší.

Sebevětší sklad pomůcek dokážeme vždy zaplnit.

Vůbec nevím jak začít, začnu tedy od začátku.
Již při prvním okamžiku, když jsme Vás společně s mou sestrou Pavlínou poznaly, jste na nás přenesla neskutečný množství pozitivní
energie a my obě jsme od Vás odjížděly s tím nejlepší pocitem, že jsme tatínka svěřily do těch nejlepších rukou.
Při první Vaší návštěvě u nás doma se náš pocit ještě umocnil a s každou další návštěvou to víc a víc narůstalo. S takovou empatií
a dobrem, které ve Vás všech je, jsme se ještě nesetkaly. Neskutečný dík patří Vám i oběma Vašim sestřičkám, které jsme měly možnost
poznat. Vlastně celý Váš tým včetně pana primáře i pana technika je jedno velké DOBRO. Díky Vám všem jsme se vyklidnily a nikdy
nepřestaneme být vděční za Vaši neskutečnou pomoc nám a hlavně tatínkovi. Jsem přesvědčená o tom, že taťka odcházel v klidu a smířený … Je na Vás všech vidět, že toto je Vaše životní poslání (záměrně nepíšu práce) a že jste se právě pro toto narodili – pomáhat druhým.
Možná si ani neuvědomujete, jak moc jste důležití a jak strašně moc pomáháte lidem v tom nejtěžším období života. Díky Vám se naše
bolest stala snesitelnější a za to Vám patří ten největší DÍK, který nelze ani slovy vyjádřit.
(poděkování pozůstalé rodiny)
Jsme Vám moc vděční za veškerou Vaši pomoc a láskyplnou péči, kterou jste mamince i nám věnovali. Přejeme Vám hodně síly do Vaší
těžké, ale tolik záslužné práce.
(poděkování pozůstalé rodiny)
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Kolegiální setkání sestřiček z domácích hospiců sv. Víta a sv. Jakuba.

Sociální pracovnice našich domácích hospiců
(zleva Markéta – Č. Budějovice, Jana – Strakonice, Míša – Č. Krumlov, Šárka – poradna, Štěpánka – Prachatice).

Pacient s našimi sestřičkami.

Sestřička Martina
nelení ani při pracovní pauze.
Pan František Gaier (uprostřed) nám věnoval nový automobil. Děkujeme!
j
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POZVÁNKY
pro veřejnost
• 1. září 2021 od 16 hodin v parku lůžkového hospice DIVADLO VÍTI MARČÍKA: Sněhurka a sedm trpaslíků
• 3. září 2021 od 17 hodin v parku lůžkového hospice nejstarší jihočeská dechovka BABOUCI
• 21. září 2021 Den s Alzheimerovou nemocí v Domově Matky Vojtěchy
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