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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

dovolte mi pár slov o pře-
kvapeních. Překvapení 
je něco, co lidé z  duše 
milují nebo z  duše nená-
vidí. Možná je to pouze 
otázka naší povahy nebo 
osudu. Někdo nemá rád 
překvapení kvůli tomu, 
že ho provázejí pouze ta 

překvapení nepříjemná. 
Anebo mu to tak alespoň 
připadá. Otázka: „Bože, 
proč zrovna já?!“ je mož-
ná stejně stará jako lid-
stvo samo. A  přesto, po-
kud nepříjemné překva-
pení překonáme, zaplaví 
nás pocit štěstí. Někdy 
zanechá jizvy, jindy vů-
bec překonat nelze. Život 
však přesto není o  pře-
kvapeních. Život je o tom, 
jak se překvapeními na-
ložit. Život je o tom, jaká 
překvapení přichystáme 
druhým. 

V těchto dnech žije spo-
lečnost hlavně překvape-

ním z  voleb. Překvapení 
z  volebních výsledků, 
z  naplňování volebních 
slibů... Avšak ať už je 
výsledek jakýkoliv, jed-
na věc zůstává jistotou. 
A tou jsou potřební. Lidé, 
které potkalo překvape-
ní, které by si nepřál ni-
kdo z  nás. Hospice jsou 
též místo, kde se usku-
tečňují veliká překvapení. 
Tato zařízení vznikla bez 
záměru zisku. Přesto zisk 
produkují. Ne ve hmotné 
podobě, ale v rámci zcela 
jiných hodnot – nadčaso-
vých hodnot – a vytvářejí 
překvapení. Překvapení, 

ZE ŽIVOTA ASOCIACE

U  příležitosti Světového 
dne hospiců a  paliativní 
péče se již tradičně konal 
dne 11. 10. 2013 benefi ční 
koncert pro hospice. Také le-
tos proběhl v Sále Kardinála 
Berana v pražském Arcibis-
kupském paláci. Koncert se 
konal pod záštitou kardinála 
Dominika Duky OP, arcibis-
kupa pražského a  primase 
českého. V úvodu byla před-
stavena nová fotografi cká 
publikace z  prostředí čes-
kých a  moravských hospi-
ců, jejíž autorkou je MgA. 
Barbora Kuklíková. Knížce 
požehnal J. Em. Kardinál 
Dominik Duka OP. 

že ve světě je spousta lid-
skosti. Jen pod vrstvou 
běžícího pásu společnosti 
není tolik vidět. A co je to 
ten běžící pás? Stoupněte 
si doprostřed jakéhoko-
liv náměstí a rozhlédněte 
se. Pohlédněte na kolem-
jdoucí, dveře obchodů, 
silnici kde řidiči před se-
maforem strhávají brzdu 
a  plyn... O  tomto tématu 
však někdy jindy. Do kon-
ce roku 2013 se nechme 
rádi překvapovat a  pře-
kvapujme.

Jakub Holman, 
šéfredaktor 

KONCERT 
PRO HOSPICE 

2013

UVNITŘ 
TOHOTO VYDÁNÍ:

�  Ze života Asociace
 1

�  Ze života hospiců
 2–4

�  Drahé sestry... 
 4–5, 7

�  Víme si rady 
s duchovními 
potřebami 
nemocných?  6

Z programu: 

J. S. Bach: Koncert A-dur pro klavír a smyčce
J. Kabát: Radices (Kořeny) – Smyčcový kvartet č. 3 
B. Smetana:  Smyčcový kvartet č.1, e-moll, 

“Z mého života”

Účinkujícími byli členo-
vé Vlachova kvarteta: 

J. Vlachová a  K  Stad-
therr – housle, J. Kabát – 
viola, M. Ericsson – violon-
cello a  Helena Suchárová 
– Weiser – klavír. 
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ZE ŽIVOTA HOSPICŮ

Olga Som-
m e r o v á 
b ě h e m 
své dlou-
holeté do-
kumentár-
ní činnosti 

zaznamenala lidské osu-
dy ve svízelných život-
ních situacích. Ve svých 
dokumentech se zabývá 
sociálními tématy a mezi-
lidskými vztahy, portréty 

obyčejných lidí i  význam-
ných osobností, fenomény 
společenského a  umělec-
kého života, feminismem 
a  politickou historií naší 
země. Na základě úspěš-
ného filmu „O  čem sní 
ženy“ vydala tři stejno-
jmenné knihy rozhovorů 
a  knihu „O  čem sní muži“, 
které se staly bestsellery.

 Dokument, který uved-
la v Hospici Dobrého Pas-

týře, je jedním z nejsmut-
nějších. Ztráta dítěte je to 
nejhorší, co člověka může 
v  životě potkat. I  za pod-
pory rodiny, přátel a  od-
borníků se zraněné matky 
a  otcové jen velmi těžko 
učí, jak žít dál. „Vyrovnat 
se se ztrátou dítěte je té-
měř nemožné,“ zmínila 
v  diskusi následující po 
projekci dokumentu Olga 
Sommerová, která byla při 
natáčení všem zraněným 
rodičům velmi blízko. Do-
jatí diváci se Olgy ptali na 
způsob natáčení, na poci-
ty její i dokumentovaných 
osob, zda byla tvorba do-
kumentu pro rodiče očist-

ným procesem či zda je 
rodič s  více dětmi méně 
zranitelný. „Naopak, někte-
rý rodič při ztrátě jednoho 
dítěte jakoby zapomněl na 
ty ostatní,“ uvedla Olga So-
mmerová. Sám dokument 
toto chování zachycuje. 

A  proč vlastně takový 
bolesti-plný dokument 
vznikl? Snad proto, aby-
chom si všichni uvědomi-
li, jak malicherné jsou naše 
každodenní strasti, nad 
kterými tolik lamentujeme. 
A také proto, abychom byli 
k  lidem kolem sebe citliví 
a  ohleduplní a  dokázali 
být oporou v  nejtěžších 
životních situacích.

V neděli 1. 9. se v Hospici Dobrého 
Pastýře slavilo páté výročí jeho ote-
vření. A bylo co slavit. Vždyť zaměst-
nanci hospice se po celou dobu peč-
livě a s láskou starají o své nemocné. 
Všichni se společně snaží aby, se péče 
i prostředí v hospici co nejvíce blížilo 
tomu domácímu, a  pacienti se zde 
cítí opravdu dobře. Za pět let jich tu 
na konci života doprovodili více než 
1.400. Bohužel stále u nás neexistu-
je systémová podpora hospicových 
zařízení a tak je provoz hospice tako-
vým „věčným bojem o přežití“.  

Co tedy na pacienty a  návštěv-
níky v  prostorách hospice v  neděli 
čekalo? Slavnostní odpoledne bylo 

zahájeno bohoslužbou celebrova-
nou biskupem Mons. Karlem Herb-
stem. Následně bylo v atriu hospice 
pro všechny hosty připraveno malé 
občerstvení, a poté hudební vystou-
pení harfi stky Barbory Plaché. Děti se 
mezitím náramně bavily u divadelní 
pohádky Tajemství jabloně. Odpo-
ledne pak uzavřeli herci Klicpero-
va divadla z  Hradce Králové krás-
ným představením Oskar a  růžová 
paní. 

Za OS TŘI Věra Ziková

PĚT LET STAROSTLIVÉ PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ 

HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE – ČERČANY
Olga Sommerová v Hospici Dobrého Pastýře

Minulou středu se v  čerčanském hospici promítal 
dokument známé české dokumentaristky Olgy So-
mmerové s  názvem „Přežili jsme svoje děti“. I  přes 
to, že šlo o téma popisující jednu z nejsmutnějších 
stránek lidského života, byla hospicová kavárna 
plná návštěvníků.

Cílem projektu s názvem „Moudrý 
se učí ode všech“ je přinášet více 
konkrétních a  praktických infor-
mací ohledně potřeb umírajících 
pacientů, které přesahují nebo roz-
šiřují současné chápání o zdravot-
ní péči v posledních fázích nemo-
ci. 

Díky této dotaci mohla být distri-
buována kniha MUDr. Marie Svato-
šové „Víme si rady s duchovními po-
třebami nemocných?“ do vybraných 
lokálních nemocnic v ČR. 

Další aktivitou projektu bylo vytvo-
ření informační publikace o poskyto-
vatelích hospicové péče v  ČR. Díky 

MgA. Barboře Kuklíkové vznikla fo-
tografi cká kniha z prostředí českých 
a  moravských hospiců. Knížka byla 
poprvé představena na benefi čním 
koncertu na podporu APHPP dne 
11. 10. 2013, kde jí požehnal J. Em. 
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup 
pražský. 

DOTACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
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Ve čtvrtek 12. září jsme 
se sešli v Kapli Vzkříšení ve 
Vratislavicích u  historicky 
prvního zápisu do Knihy 
života Hospicové péče, 
kde jsou na památku za-
znamenáni všichni klienti, 

o které jsme měli tu čest po 
dobu naší existence pečo-
vat.  Zazněla jména všech. 

U  této příležitosti byli 
pozvání také jejich rodinní 
příslušníci a blízcí a spolu 
s  pečovateli, zdravotníky 

a  sociálními pracovníky 
si mohli zavzpomínat… 
nejen v Kapli, ale po slav-
nostním aktu také při kávě 
a čaji v prostoru společen-
ského sálu. 

K čemu je vlastně vzpo-
mínání dobré? 

Byli jsme postaveni před 
nelehký úkol – rozloučit se 
se svými milými, smířit se 
s tím, že v našem životě je 
již nepotkáváme, nesdílíme 
s nimi chvíle ty nejobyčej-
nější a nejvšednější… Ně-
kteří jsme k  tomu dostali 
drahocenný čas např. Díky 
dlouhé nemoci, někomu 
tento čas dán nebyl… 

Ať to již bylo jakkoli – 
projít smutkem a  louče-
ním musíme a  každý na 
to potřebujeme různou 
dobu. Možná teprve ča-
sem, právě ve vzpomín-

kách, pochopíme a  uvidí-
me, jaký opravdu byl ten, 
jehož život na této zemi už 
skončil. Vzpomínáním jako 
bychom dávali šanci sobě, 
aby v nás to dobré z něho 
žilo dál… 

Děkujeme Vratislavické 
farnosti a  především Vác-
lavu Vaňkovi za nabídnu-
tý prostor krásné Kaple, za 
jeho slova, která pronikla 
do srdcí nám všem, kte-
ří jsme se zde sešli – bez 
rozdílu vyznání i  osobní 
víry každého z nás. 

Děkujeme manželům 
Rissovým za hudební záži-
tek, našim pečovatelům za 
připravené koláče a  chle-
bíčky, za celé pohoštění. 

  Věříme, že takhle se 
jednou budeme scházet 
v  Kapli lůžkového hospi-
ce… 

HOSPICOVÁ PÉČE SV. ZDISLAVY

První zápisy do Knihy života Hospicové péče sv. Zdi-
slavy, o.p.s. 
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...srdečně vás zdravíme v  tomto 
podzimním čase. Poměrně dlou-
ho jsme se neozvali, ale spojeni 
v modlitbě zůstáváme stále.

Prožili jsme toho skutečně mnoho 
a můžeme jen říci- Bohu díky za vše 
a za všechny, kteří nám pomáhají žít 
naše poslání.

Když se tak ohlížíme zpět, tak 
nejvíce energie nám zřejmě vzalo 
všechno to papírování a  úřadová-
ní, spojené s další existencí hospice 
jako takového. Museli jsme trans-
formovat naše občanské sdružení 
do obecně prospěšné společnosti, 
abychom mohli nadále poskytovat 
zdravotní a  sociální služby. Zní to 

jednoduše, ale těžko psát, co všech-
no tato změna sebou nesla a  ještě 
nese. A navíc tímto procesem musí 
procházet množství dalších nezis-
kovek.

Jsme vděčni zvláště našemu panu 
doktorovi Sieberovi, který ve svém 
volném čase proseděl celé hodiny 
nad touto úřednickou činností.

Z DOPISŮ

Při této slavnostní příležitosti 
jsme se společně se všemi hospi-
covými auty vyfotografovali. Máme 
z  nich velikou radost, velice nám 
naši práci usnadňují. 

Bez kolegyň z turnovské a česko-
lipské provozovny jsme tu všichni! 

TÝM HOSPICOVÉ PÉČE 2013

Díky štědrosti našich milých dárců s podporou 

fi rmy MK CARS-PEUGEOT,s. r. o. 

z Jablonce nad Nisou  jsme mohli zakoupit velké 

auto, které nám pomůže dopravit zdravotnické 

pomůcky, především elektrické polohovací postele, 

ke klientům domů. DĚKUJEME! 

DRAHÉ SESTRY...,

Chcete se postarat o své příbuzné, 
kteří se nacházejí v  terminálním 
stádiu svého života, doma a  po-
třebujete pomoci? 

Služba mobilní hospicové péče je 
určena všem, kteří potřebují radu, 

pomoc a podporu při péči o termi-
nálně nemocného člena rodiny. 

Hospic sv. Štěpána zajistí po do-
hodě u  takového pacienta a  také 
jeho rodiny podle potřeby přítom-
nost odborného týmu ve složení lé-
kař, zdravotní sestra, ošetřovatel, so-

ciální pracovník a psycholog. Zdar-
ma je poskytována poradna a  psy-
chická, sociální a duchovní podpora 
pro všechny pečující osoby. 

Tým domácí hospicové péče bu-
dete moci kontaktovat od ledna 
2014.

Hospic sv. Štěpána připravuje od ledna příštího roku mobilní hospicovou péči
HOSPIC SV. ŠTEPÁNA LITOMĚŘICE
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Dále bychom se vám chtěli zmínit 
o jedné naší radosti, ale také o jed-
nom z  hlavních úmyslů, který nám 
jaksi leží na srdci.

Během posledních měsíců jsme 
přijali v  našem hospici několik ná-
vštěv. Z  ničeho nic se nám začali 
ozývat lidé a zvláště zdravotníci, že 
se o  nás dozvěděli a  chtěli by nás 
navštívit v  souvislosti se založením 
domácího hospice v  jejich kraji. 
Mile nás to překvapilo a  o  to více, 
když jsme pak zakusili, že nejde jen 
o  nějaké naivní nadšence. Bůh si 
skutečně volá další lidi, aby šli do 
této nejistoty a  to s upřímnou tou-
hou sloužit druhým na konci jejich 
života. Dobře víme, že je čeká ještě 
hodně překážek, ale snažíme se jim 
pomáhat jak umíme. Vzniká tak ja-
kási nová síť vztahů mezi domácími 
hospici, které nezaštiťuje nějaká vět-
ší organizace jako např. Charita, ale 
které se rodí jako malé buňky tam, 
kde je toho potřeba a závisejí z vět-
ší části na dobrodincích. Tyto nové 
vztahy jsou pro nás darem.

14. Listopadu plánujeme setkání 
všech těchto vznikajících „ohnisek“ 
právě u nás v Hořicích.

Konkrétně se jedná o  rodící se 
domácí hospice v  Rychnově nad 
Kněžnou, Pelhřimově, Třeboni, Telči 
a Uherském Hradišti.

Prosíme, provázejte toto setkání 
a nové hospice modlitbou. Děkuje-
me.

Rádi bychom také ještě letos 
předložili novou žádost na Všeo-
becnou zdravotní pojišťovnu, aby 
s námi její zástupci uzavřeli smlou-
vu. Pokud by nám vyšli vstříc, tak by 
to byl další důležitý mezník v uzáko-
nění domácí hospicové péče v naší 
republice a otevřela by se cesta i jis-
tý zdroj příjmů pro ostatní domácí 
hospice. Chce to však zázrak. 

Další naší radostí jsou nové ak-
tivity, které jsme nijak neplánovali. 
Jednou z nich je mateřské centrum. 
Jednoduše za námi začaly chodit 
maminky, které měly nemocné děti 
a k nim se pak přidávaly i ty s dětmi 
zdravými. Vzájemně si začaly pomá-
hat, a  dokonce se i  modlit. Vzniklo 

z  toho maminkovské ekumenické 
společenství. 

Také se nám podařilo rozjet ně-
které kurzy. Největšímu zájmu se 
těší kurzy První pomoci. 

Také dobrovolníci nelení a připra-
vují dny pro rodinu, drakiádu, bazar, 
adventní trhy apod.

Všechny tyto aktivity mají za cíl 
odbourávat předsudky vůči hospi-
cům a  lidem, kteří pečují o  umírají-
cí. Chtějí ukázat hospice jako místa 
života a přijetí, setkání a naděje. Jde 
o trpělivou  „práci“ s jednotlivci a to 
po krůčcích, která ovšem nese ovoce.

Děkujeme Bohu za Jeho důvěru 
s jakou nám i nadále svěřuje do péče 
naše pacienty. Jsou pro nás těmi 
nejdůležitějšími. Jsme tady přede-
vším pro ně a jejich blízké.

Podělíme se s vámi stručně ales-
poň o jeden příběh z posledního ob-
dobí, který byl pro nás pro všechny 
velmi silný.

Do hospice k nám přišli dva man-
želé. Muž kráčel opírající se o rámě 
své ženy, která se rovněž zdála od 
pohledu nemocná. Oba dva pochá-
zeli z  Prahy, ale rozhodli se z  Pra-
hy před časem odejít a  žít v  klidu 

v  domě, který zdědili na vesnici 
a kde si zřídili i malou fi rmu společ-
ně se synem.

Ovšem do jejich plánů vstoupila 
nemoc – rakovina a to u obou man-
želů zároveň. Muž měl ukončenou 
aktivní léčbu, ale chtěl zůstat a  ze-
mřít doma. Jeho žena byla po chemo-
terapii, ale dál měla ještě pokračovat 
v  aktivní léčbě, její nález byl vážný. 
Navíc byla psychicky dost vyčerpaná, 
protože byla svědkem postupného 
zhoršování zdravotního stavu man-
žela, kterého hluboce milovala.

Začali jsme do rodiny přijíždět, 
a  přestože naše péče netrvala příliš 
dlouho, neboť zdravotní stav ne-
mocného se rychle horšil, vytvořily se 
mezi námi vztahy důvěry. Při posled-
ní návštěvě sdělil jedné z našich ses-
ter, že dobře ví, že umírá, ale moc by si 
přál, aby sebou mohl odnést i nemoc 
své ženy. Krátce na to pak zemřel.

Bylo to pro nás silné svědectví 
lásky. Zvláštní pro nás také bylo, že 
tento pán nebyl pokřtěný, a přesto 
jsme od začátku nemohli přehléd-
nout, že doslova „voněl Kristem“. 
Jeho život byl naplněný dobrem. 
Po celou dobu péče jsme nezažili 
jediný náznak netrpělivosti či nepři-
jetí dané situace, ale spíše naopak. 

(Pokračování na str. 7)

Zdroj fotografi e: Flickr.com
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...dnes jsme obdrželi dar 
tří knížek od APHPP MUDr. 
Svatošové o  duchovních 
potřebách nemocných lidí. 
Mile mě to překvapilo a po-
těšilo. Práci dr. Svatošové 
znám, před několika lety 
jsem ji požádala i  o  před-
nášku v  naší nemocnici, 
která proběhla s úspěchem 
a v té době zde byla napros-
to průkopnická. Zúčastnila 
se jí i  zdravotnická škola, 
což považuji jednoznačně 
za pozitivní, protože, jak 
píšete v průvodním dopisu, 
mladá generace může při-
jímat myšlenky lépe, než ta 
starší. Také jsem navštívila 
hospic v Červeném Kostelci, 
což byl balzám na duši. 

Učím na soukromé Vy-
soké škole zdravotnické 
Praha a  duchovní potřeby, 
tak jako všechny ostatní, 
přednáším jako nedílnou 
součást ošetřovatelské péče 
v  kterýchkoliv oborech. 
Samozřejmě, že čerpám 
i z knížek dr. Svatošové. 

Možná i díky tomu se se-
stry v naší nemocnici těmto 
potřebám nevyhýbají, prá-
vě naopak a  myslím, že se 
už naučily o nich nevtíravě 
a s porozuměním s pacien-
ty hovořit. Výhodou této 

nemocnice je i  kaple, kde 
se slouží mše a  návštěva 
duchovního na oddělení 
není žádný problém. I když 
duchovní potřeby nespočí-
vají jen ve víře. 

Ještě jednou děkuji, kníž-
ky předám na lůžková od-
dělení LDN, interny a  chi-
rurgie. 

Mgr. Jaroslava 
Hrabicová, DiS 

náměstkyně ředitele 
pro odbornou péči, 

Vsetínská nemocnice a. s. 

VÍME SI RADY 
S DUCHOVNÍMI POTŘEBAMI NEMOCNÝCH?

Před rokem jsme v Rovnováze upozornili na novou 
knížku paní doktorky Svatošové: „Víme si rady s du-
chovními potřebami nemocných?“ Téma, o kterém 
se doposud hovořilo spíše zákulisně a  tak nějak 
okrajově. Duchovní potřeby jsou věcí víry a  víra 
je všeobecně považována za cosi, co je nebo není 
součástí konkrétního jedince. A kolem něho je ne-
prostupná hranice, skrz kterou nesmí nic dovnitř...
někdy ani ven. Průnik skrz tuto hranici přináší Ma-
rie Svatošová a  pomáhá tak otevírat další dveře 
ke kvalitní hospicové péči. A reakce na samotnou 
knížku? Zveřejňujeme některé dopisy z  nemoc-
nic, kam byly knihy distribuovány díky dotaci 
MZ ČR.

***

...obdrželi jsme zásilku 
s  knížkani paní MUDr.Sva-
tošové a  mohu Vám říci, 
že jsem se do ní okamžitě 
začetla ( v pracovní době) , 
pustila jsem svět ze zřetele, 
a  asi po 20 minutách jsem 
jsem se lekla, že jsem měla 
před sebou něco neodklad-
ného, na co jsem při otevře-
ní obálky pozapomněla. 

Čímž chci říct, že toto se 
mi s ostatními dopisy a zá-

silkami, které sem přicháze-
jí, už dlouho nestalo. 

Děkuji Vám, že jste na 
nás nezapomněli, publikace 
dojde ke zrakům stěžejních 
osob v našem zařízení. 

Bc. Dana Mikulášová, 
Interna 

Zábřeh s. r. o.

***

...potvrzujeme přijetí 
3 výtisky publikace „Víme si 
rady s duchovními potřeba-
mi nemocných?“ a zároveň 
děkujeme vaší asociaci za 
tento dar pro Nemocnici 
Přerov. 

Jednotlivé výtisky byly 
předány na naše oddělení 
Léčebny dlouhodobě ne-
mocných, která hospitali-
zuje až 90 pacientů na třech 
stanicích a také na oddělení 
Dlouhodobé intenzivní péče 
s  deseti lůžky. Na těchto 
odděleních pracuje perso-
nál starající se o  pacienty, 
kteří jsou zpravidla hos-
pitalizováni měsíce a  péči 
o  pacienty je jedna z  nej-
náročnějších jak na fyzickou 
zátěž, ale především na psy-
chickou. Po předání na od-
dělení personál publikace 
velmi uvítal neboť autorka 
paní doktorka Svatošová 
je zárukou dobře se čtoucí 
literatury vždy s radami ne-
jen pro vykonávání profese 
zdravotníka, ale i  pomoci 
zvládnout nepříjemné situ-
ace v osobním životě. 

S přáním pěkného dne 

Mgr. Vladimíra Vávrová 
Středomoravská 
nemocniční a. s. 
o. z. Nemocnice 

Přerov 
 Foto: Jakub Holman
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Učil nás svojí tichou odevzdaností, laskavostí a  šibal-
ským humorem i v tom všem utrpení.

Na závěr to podstatné. Jeho žena šla po pohřbu na 
vyšetření a měla pokračovat v léčbě. Ovšem k překvape-
ní všech a zvláště lékařů byla a je bez nálezu. Ani stopy 
po nějakém nádoru. Jistě si dovedete představit, co to 
znamenalo pro celou rodinu a také pro nás pro všechny.

Naši nemocní nás předcházejí na věčnost, jsou pro 
nás darem a učí nás žít. Pevně věříme, že i po smrti nám 
nadále pomáhají hledat to podstatné a hlavně Toho, ke 
kterému se opět vracíme.

Děkujeme také vám, že modlitbou stojíte při nás 
a  pomáháte nám sloužit v  naději. Děkujeme, že naši 
pacienti mohou odcházet pokojně a  smířeně, a  že se 
velice často nenaplní naše obavy z  možných zdravot-
ních komplikací.

Děkujeme za vás a za vaše modlitby!
 Vaši vděční hospicáci z Hořic

(Autorkou je zdravotní sestra domácího hospicu a dopis 
směřuje členkám jednoho z kontemplativních řádů, které 
se za hospice modlí.)

Z DOPISŮ

DRAHÉ SESTRY...,
(Dokončení ze str. 5)



8 ROVNOVÁHA

POZVÁNKY

Zpravodaj Rovnováha byl vytištěn na náklady MMR 
v nákladu 400 ks.

Rovnováha – zpravodaj 

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Vyšlo: 1. listopadu 2013.
Zpravodaj je neprodejný.

Registrace: MV ČR: 29. 6. 2005, VS/1-1/61268/05-R. 
Podpořit činnost APHPP můžete na č. ú.: 

198481152/0300

Uzávěrka příštího čísla je 20. ledna 2014

Více zde: 
http://www.dobrovolnici-duha-horice.cz/

news/den-pro-rodinu1/�  5. CHARITNÍ PLES 
PRO HOSPIC ANEŽKY 
ČESKÉ

Vážení přátelé, dovolu-
jeme si Vás tímto pozvat 
na 5. CHARITNÍ PLES pro 
Hospic Anežky České který 
pořádáme v  sobotu 9.11. 
2013 ve 20.00 hod v Soko-
lovně v Červeném Kostelci.
Datum konání: 
9. listopadu 2013
Místo konání: 
Červený Kostelec

�  NADAČNÍ FOND 
KLÍČEK
V sobotu 16. listopadu po-
řádáme v našem respitním 

a hospicovém domě v Ma-
lejovicích Den otevřených 
dveří.
Datum konání: 
16. listopadu 2013
Místo konání: Malejovice

�  SEMINÁŘ „JAK 
MOHOU SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍCI 
POMOCI ZLEPŠIT 
KVALITU ŽIVOTA 
UMÍRAJÍCÍCH?“

Pracovníci Hospice sv. Ště-
pána v  Litoměřicích Vás 
zvou na seminář „Jak mo-
hou sociální pracovníci po-
moci zlepšit kvalitu života 
umírajících?“, který se koná 

ve čtvrtek 21. listopadu 
2013 v prostorách Hospice 
sv. Štěpána v Litoměřicích.
Datum konání: 
21. listopadu 2013
Místo konání: Hospic 
sv. Štěpána, Litoměřice

�  ŽIVÝ BETLÉM
Kdy: 23. prosince 2013
Kde: Dómské náměstí
Hospic sv. Štěpána vás 
v  pondělí 23. prosince 
2013 od 16.00 hodin zve 
na Dómské náměstí na 
tradiční Živý Betlém, kde 
si připomeneme narození 
Ježíše Krista. Těšit se mů-
žete také na zvířátka, která 
zajišťuje Organizace přá-
tel ekologického rozvoje 
Oper, o.s., připraven bude 
i  teplý čaj a  svařené víno. 
Těšíme se na vás!

�  III. KRÁLOVSKÝ BÁL
Srdečně zveme všechny 
příznivce Domácího hos-
pice Duha o.p.s. na III. 
Královský bál, pořádaný 
jičínskou farností.
Datum konání: 
23. listopadu 2013
Místo konání: Jičín 

�  BENEFIČNÍ KONCERT 
JIŘÍHO SCHMITZERA

Připravujeme pro vás 
benefiční koncert Jiřího 

Schmitzera, který se bude 
konat v  úterý 3. prosince 
od 18.00 hodin v sále Go-
tického hradu v  Litoměři-
cích. Srdečně Vás na něj 
zveme!
Datum konání: 
3. prosince 2013
Místo konání: 
Litoměřice

�  ADVENTNÍ KONCERT 
– HOSPIC 
SV. LAZARA 
V PLZNI

Datum konání: 
11. prosince 2013
Místo konání: 
Hospic sv. Lazara, Plzeň

�  4. ADVENTNÍ 
KONCERT VĚNOVÁN 
HOSPICI

4. Adventní koncert je 
věnován litoměřickému 
Hospici sv. Štěpána! Ne-
zapomeňte se dívat v ne-
děli 22. prosince od 18.00 
na ČT, nebo ještě lépe: 
pojeďte s  námi do Prahy 
do katedrály sv. Víta, kde 
se koncert koná. Již nyní 
můžeme slíbit velmi zvuč-
ná jména v programu!
Datum konání: 
22. prosince 2013
Místo konání: 
Praha, katedrála sv. Víta, 
Vojtěcha a Václava

Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01

www.asociacehospicu.cz

Přehled akcí členů a partnerů APHPP najdete 

v Kalendáři akcí na www.asociacehospicu.cz


