
Hospicové dny Domácího hospice Duha 

 

Světový den hospicové péče byl pouze jeden. Hospicových dnů 

Domácího hospice Duha bylo hned několik. Protože se nám sešlo 

vícero akcí, chceme obzvláště poděkovat těm účastníkům, kteří si 

našli čas k návštěvě každičké z nich.  

A čím to vše začalo? Začalo to, když režisérka Amy Hardie 

natočila hospicový film „Sedm písní pro dlouhý život.“ Tento 

snímek představuje šest mužů a žen, kteří už nemají naději na 

vyléčení. Přesto nemají tušení, jak dlouho je moderní medicína 

udrží na živu. Budou to dny, měsíce nebo roky? Ti všichni se 

setkávají ve skotském hospici, který poskytuje širokou škálu 

různé péče a služeb, vč. denního stacionáře (v ČR de facto 

neexistující služby). 

 

A kde jinde 

promítat 

tento film, 

než právě 

na půdě 

hospice?  

 

 

 

Je těžké natočit optimistický film o umírajících lidech. Přesto je 

třeba Amy Hardie přiznat, že se jí podařilo s citem představit 



hospicovou problematiku a včlenit do těchto těžkých lidských 

osudů i humor. Dokáže se onkologicky nemocný pacient bavit a 

smát se? Možná lépe jak zdravý člověk. Protože pokud mluvíme 

o doprovázení pacienta k umírání, je třeba zdůraznit, že je to 

pomoc pacientovi, aby mohl i v posledním období života – prostě 

jen žít. 

 

 

Avšak jak 

vznikne 

takový 

hospic? A 

navíc 

v českém 

prostředí? 

 

 

To bylo téma dalšího hospicového dne. Hospicové prostory byly 

tentokrát vyměněny za přednáškovou místnost za hořickou 

Městskou knihovnou. Zde se konala autogramiáda knížky 

„Hospic – příběh naplněné naděje“ a beseda s její autorkou Janou 

Sieberovou.  

  

Kde tedy takový hospic doopravdy vznikne? V realitě umírajících 

a onkologicky nemocných, kterou vidí oči obyčejné zdravotní 

sestry, která nastoupila do zaměstnání plná optimistických 



představ o svém poslání a povolání. Příběhy pacientů, kteří 

umírali v bolestech, umírali osamoceni jako odstavené zboží, se 

vrývaly do jejího srdce i mysli. Dokud se tato zdravotní sestra 

nerozhodla, že chce dělat věci jinak a nabídnout pacientům jinou 

cestu. Tak se v Hořicích zrodil Domácí hospic Duha a začala jeho 

dlouhá a těžká cesta světem, bez koruny v kapse, bez zázemí… 

za umírajícími pacienty. Dnes má za sebou již osmiletou existenci 

a téměř dvě stovky doprovázených nemocných… 

 

Protože těch osm let stvořilo neuvěřitelné množství příběhů, byly 

alespoň částečně sepsány do jedné knížky, kterou vydalo 

Nakladatelství Triton na doporučení zakladatelky hospicové péče 

Marie Svatošové a kardinála Vlka.  



 

 

Co všechno se podařilo vybudovat, bylo možné shlédnout 

v prostorách Centra domácí hospicové péče, během Dne 

otevřených dveří.  

 

 

 

 

 



Finální Hospicový den se blížil a byl stanoven právě na Světový 

den hospicové péče. Nadšení pro hudbu nemají pouze ve skotském 

hospici „Sedmi písní pro dlouhý život“, proto se ten den uskutečnil 

v Hořicích benefiční koncert ženského pěveckého sboru Cantoria-

Praha.  

 

Pojmenovat hudbu slovy lze velice těžko. Nikdy přesně 

nevyjádříte tóny, nevyjádříte emoce obecenstva. Sbor Cantoria-

Praha navíc nacvičil tématicky různé skladby, od vážné, až po 

populární hudbu. Skladby doprovodil vlastní choreografií               

a pestrými kostýmy. Nejlépe celé vystoupení pojmenujeme, pokud 

řekneme, že bylo plné života. A život – o něm je koneckonců i celá 

hospicová péče.  



 

 



 

 



 



 

Potlesk a květina odměnila sbor Cantoria-Praha a jeho 

sbormistryni, paní Mgr. Jaroslavu Halamovou. Děkujeme mu, že 

za námi vážil tak dlouhou cestu. Děkujeme také všem, kteří se 

jakkoli podíleli nebo nám pomáhali s přípravou našich 

Hospicových dní. A děkujeme všem návštěvníkům, se kterými se - 

jak doufáme - potkáme i během příštích akcí. 

 

Tým Domácího hospice Duha, o.p.s. 


