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Domácí hospic Duha, o.p.s. zajišťuje komplexní paliativní péči nemocným s pokročilým 

onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních dnech života v jejich vlastním 

sociálním prostředí. Pomáháme nést nemocnému jeho životní úděl a vyloučit z jeho 

posledních měsíců či dokonce posledních dní života bolest fyzickou, psychosociální 

a duchovní. Náš úkol je vysoce lidský a důstojný člověka do jeho posledního okamžiku. 

 

 

Paliativní péče garantuje, že nemocní nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za všech okolností 

bude respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích svého života nebudou 

osamoceni.  

 

 

 

Základní údaje o společnosti 

 

 
Domácí hospic Duha, o.p.s.  

Čsl. armády 1815 

508 01 Hořice 

 

IČ 26561433 

Č.účtu: 229308919/0300 

 
web: www.hospic-horice.cz 

e-mail: hospic-horice@seznam.cz 
 

 

Orgány společnosti  

 
Statutární orgán:   

 

MUDr. Pavel Sieber, ředitel společnosti 

 

Správní rada : 

 

Jana Sieberová, předsedkyně správní rady 

Martina Šulcová 

Pavel Rousek 

 
Dozorčí rada: 

 

Mgr. Magdaléna Kolátorová, předsedkyně dozorčí rady 

Mgr. Lenka Sochorová, DiS. 

Michal Ludvík 

 

 

Historie  
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Základní kámen občanského sdružení posvětil královéhradecký biskup Mons. Dominik 

Duka dne 25.3.2009. 

 

Hospicové občanské sdružení Duha bylo následně na MV ČR zaregistrováno 16.4.2009. 

 

Nestátní zdravotnické zařízení – paliativní péče poskytovaná ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta – bylo registrováno dne 31.3.2010.  

 

Od 1.1.2012 byla zaregistrována sociální poradna, která poskytuje odborné sociální 

poradenství. Poradna byla zařazena do sítě poskytovatelů sociálních služeb 

Královéhradeckého kraje. 

 

Zdravotně-sociální zařízení bylo následně nazváno Centrum domácí hospicové péče. 

 

Od 4.5.2010 je  Duha řádným členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. 

 

Přeměnou právní formy  Hospicového občanské sdružení Duha podle zákona č. 68/2013 

Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně 

zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 20.8.2013 vznikla obecně prospěšná 

společnost, která byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného 

u Krajského soudu v Hradci Králové s novým názvem: 

 

Domácí hospic Duha, o.p.s. 
 

 

 

Druhy poskytovaných služeb 

 

 

Domácí hospic Duha, o.p.s. poskytuje tyto obecně prospěšné služby: 

 

- Domácí paliativní / hospicová / péče 

- Domácí ošetřovatelská péče 

- Odborné sociální poradenství 

- Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

- Program dobrovolnické služby 

 

Vedle toho poskytujeme jako doplňkovou činnost pořádání kurzů, vzdělávání a školení. 

 

 

 

Domácí hospicová péče 

 

Poskytuje zdravotní služby v oborech domácí paliativní péče a domácí ošetřovatelská péče. 

Je  zajišťována registrovanými zdravotními sestrami, které pracují samostatně. 
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Odborným zástupcem a vrchní sestrou tohoto nestátního zdravotnického zařízení je Jana 

Sieberová – zakladatelka Domácího hospice Duha, o.p.s. Dále zaměstnáváme 3 zdravotní 

sestry / Gabriela Jánská nastoupila v prosinci 2014 /. Na DPP příležitostně pracovaly další 

2 zdravotní sestry.  

S domácím hospicem úzce spolupracují 2 lékaři – MUDr. Pavel Sieber a MUDr. Martin 

Bičiště, kteří dále spolupracují s ošetřujícími lékaři nemocných pacientů. 

 

 

V roce 2014 bylo ošetřeno celkem 15 pacientů, bylo provedeno 557 zdravotních výkonů, 

u pacientů zdravotní sestry strávily celkem 330 hodin. Bylo ujeto 6 786 km. 11 pacientů 

zemřelo doma, 2 pacienti přešli v naší péči do dalšího roku, 1 pacient se vrátil do místa 

trvalého bydliště, u 1 pacienta byla ukončena péče. 
 

 

 

Odborná sociální poradna 

 

Poskytuje odborné sociální poradenství pro nemocné a jejich rodiny, které se rozhodnou 

pomáhat svým blízkým v domácím prostředí až do konce života. Věnuje se pozůstalým. 

Odborným zástupcem poradny je její vedoucí – Mgr. Magdaléna Kolátorová. Při její 

nepřítomnosti je zastupována dalším sociálním pracovníkem, který pracuje na DPP. Dalším 

pracovníkem poradny je zdravotní sestra v úvazku 0,1. 

 

V roce 2014 využilo služeb poradny celkem 405 klientů / 262 žen a 143 mužů /.  

 

 

 

Půjčovna pomůcek 

 

Vzhledem ke změnám zákonů byla půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

přesunuta ze sociální poradny  do péče zdravotních sester. Mezi poradnou a domácí 

hospicovou péčí probíhají vzájemné konzultace o možnostech zapůjčení zdravotních 

a kompenzačních pomůcek. 

V roce 2014 využilo služeb půjčovny celkem 47 klientů, kterým bylo zapůjčeno celkem 

57 pomůcek. Pomůcky jsou zapůjčovány na nezbytnou dobu, u nemocných v domácí 

hospicové péči zdarma, u ostatních za poplatek v případě volné kapacity do doby, než si 

na účet zdravotních pojišťoven opatří pomůcku vlastní.  

Mezi nejvíce zapůjčované pomůcky patří kyslíkové koncentrátory, chodítka, elektrická lůžka 

a toaletní židle. 

 

 

 

Dobrovolníci 
 

Dobrovolníci domácího hospice pořádají akce, které nenásilnou formou seznamují laickou 

veřejnost s hospicovou tématikou, možností využití sociálního poradenství, půjčovny 

pomůcek. 

Dobrovolníci jsou důležitou skupinou, kteří se nebojí jít proti proudu dnešní doby a věnují 

svůj čas dobré věci. 
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Koordinátorem dobrovolníků je – Michal Ludvík. Dobrovolníci provozují svoje webové 

stránky www.dobrovolnici-duha-horice.cz. 

V roce 2014 dobrovolníci uspořádali bazar oblečení, knih a hraček, přednášku 

V. Drahoňovského o Svatojakubské cestě do Španělska, oblíbený Den pro rodinu a Drakiádu. 

 

 

 

Duchovní péče 

 

Duchovní péči pacientům hospice poskytuje Mons. Pavel Rousek z Vysokého Veselí.. Byl 

jmenován do funkce kaplana domácího hospice královéhradeckým biskupem Mons. Janem 

Vokálem. Spolupracujeme s děkanem hořické farnosti páterem Adamem  Depou a s dalšími 

církvemi - církví československou husitskou, kterou zastupuje  paní farářka Eliška 

Zapletalová z Velkého Vřešťova a českobratrskou církví evangelickou, kterou zastupuje s pan 

farář Aleš Mostecký ze Dvora Králové. 
 

 

 

Činnost Duhy v roce 2014 

 

Nadále i v roce 2014 zůstalo největším úkolem zajištění finančních prostředků 

pro provoz zdravotně-sociálního zařízení Centra domácí hospicové péče, tj. spojení 

kontaktního místa domácí paliativní a ošetřovatelské péče pro nemocné v terminální fázi 

nádorového onemocnění s půjčovnou zdravotních pomůcek, které jsou potřeba k péči 

o nemocného v domácím prostředí. Bohužel jsme stále nezískali smlouvy se zdravotními 

pojišťovnami na zdravotní část poskytovaných služeb. 

8.3.2014 se uskutečnila přednáška Jany Sieberové v Kostelci n/O, ve které informovala 

širokou veřejnost o důvodech založení Domácího hospice Duha v Hořicích.  Cílem přednášky 

bylo šíření osvěty paliativní péče. Také se veřejnosti představil Domácí hospic Setkání 

z Rychnova n/K. 

Největší akcí roku 2014 byla oslava pětiletého výročí založení Domácího hospice Duha, 

která se konala dne 25.3.2014 v Radničním sále Městského úřadu v Hořicích. 

Zakladatelé spolu s více jak 150 hosty si připomněli začátky a průběh pěti let fungování 

domácí hospicové péče na Hořicku, Jičínsku, Novopacku a Královédvorsku. 

Všechny přítomné zaujala slavnostní a radostná atmosféra, která setkání provázela. Setkání 

zahájili zakladatelé hospice Jana a MUDr. Pavel Sieberovi a prezentace průřezem aktivit 

DUHY. Představil se tým domácího hospice, který poděkoval svým zakladatelům 

a dobrovolníkům. Video s osobní výpovědí pacientky a doprovázející dcery oslovilo přítomné 

a ukázalo, že je možné prožít poslední chvíle života v kruhu svých blízkých doma. Starosta 

města pan Ivan Doležal vyzdvihl služby hospice a reflektoval momenty zakládání hospice 

a dnešní vysokou kvalitu a škálu jeho služeb. Radní Královehradeckého kraje poukázali 

na potřebnost takové služby a vyjádřili Duze podporu. 

Odpolední setkání provázela zpěvačka a kytaristka Eva Henychová, která uváděla své písně 

osobním příběhem, vyzdvihla smysl setkání a dotkla se srdcí mnohých přítomných. 
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Závěrem promluvila zakladatelka hospicové péče v ČR MUDr. Marie Svatošová, která 

zakončila: „O Duze ještě uslyšíme" a biskup Josef Kajnek. 

"Když jsem přijížděl do Hořic, vítala mě duha nad městem, úžasné znamení", dodal za vícero 

příchozích hostů P. Martin Davídek. 

Domácí hospic Duha poskytuje paliativní péči v závěru lidského života a doprovodil za svou 

krátkou existenci na desítky nemocných a umírajících lidí v jejich domácím prostředí. 

Své aktivity rozšířil díky ochotě mnohých dobrovolníků, kterým patří velký dík. 

1.4. – 4.4.2014 se Jana Sieberová zúčastnila ve spolupráci s ostatními lektory mezinárodního 

kurzu ELNEC / End Of Life Nursing Education Consortium / Základní kurz paliativní 

a hospicové péče pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách. Kurz proběhl 

v hospici Rajhrad. 

14.4. – 16.4.2014 dobrovolníci Duhy pořádali v prostorách hospice oblíbený bazar oblečení, 

knih a hraček. Součástí této akce byla přednáška Vojty Drahoňovského o jeho pouti 

do Španělska po Svatojakubské cestě spojená s promítáním fotografií z této zajímavé cesty. 

29.5.2014 se v Domácím hospici Duha v Hořicích uskutečnila vzácná návštěva. Na setkání 

domácích hospiců z měst Rychnov n/K, Telč, Pelhřimov, Třeboň, Chomutov, přijal pozvání 

J.E. kardinál Miloslav Vlk a zakladatelka hospiců v ČR MUDr. Marie Svatošová. Pan 

kardinál zavítal do Hořic již v dopoledních hodinách a společné setkání zahájil mší svatou. 

Později si prohlédl zázemí Centra domácí hospicové péče a velice živě se zajímal o počátky 

vzniku hospice Duha v Hořicích. Upřímným slovem a osobním svědectvím svého života všem 

vlil do srdce radost a odvahu. Také bohatá životní zkušenost MUDr. Marie Svatošové  

ukazovala cestu, po které je dobré jít.  

2.6.2014 se uskutečnilo setkání zakladatelů Domácího hospice Duha v Hořicích a Mons. 

Pavla Rouska  s týmem Domácího hospice sv. Kleofáše v Třeboni. Součástí setkání byly dvě 

přednášky s hospicovou tématikou pro zdravotníky a laickou veřejnost v Jindřichově Hradci 

a v Třeboni. Přednášela Jana Sieberová. 

9.6.2014 se uskutečnilo v Domácím hospici Duha  v Hořicích setkání zakladatelů domácího 

hospice z Chomutova, kteří jsou na počátku realizace domácí hospicové péče v jejich kraji. 

Kromě povzbuzení jim byly předány konkrétní návody k poskytování domácí hospicové péče. 

10.6.2014 Domácí hospic Duha pořádal v Centru DHP v Hořících Kurz pro pečující. Kurz byl 

zaměřen pro konkrétní radu a pomoc rodinám, které pečují o blízkého člena rodiny. Dodával 

odvahu také těm, kteří o péči uvažují a povzbudil ty, kteří pečují dlouhodobě. Své zkušenosti 

předali zdravotní sestry, lékař a sociální pracovnice hospice. Názorně předvedli a umožnili 

vyzkoušet si zdravotní a kompenzační pomůcky. Poinformovali o nárocích na možnou 

finanční podporu, příspěvky, pomůcky a využití nabídky sociálních služeb. 

14.6.2014 dobrovolníci Domácího hospice Duha v Hořicích uspořádali již třetí ročník Dne 

pro rodinu, který se konal  v areálu MěN v Hořicích. 

15.6.2014 Jana Sieberová a Mons. Pavel Rousek z Domácího hospice Duha z Hořic přijali 

pozvání do Humpolce a podělili se s veřejností laickou ale i zdravotnickou o své konkrétní 

zkušenosti s hospicovou péčí.  

http://www.hospic-horice.cz/
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16.7.2014 se v Centru domácí hospicové péče uskutečnilo setkání se zdravotníky, kteří cítí 

potřebu založení domácího hospice v oblasti Brno venkov. Návštěva se nesla opět v duchu 

naděje zlepšení podmínek pacientů na konci života a snaha o dostupnost paliativní péče 

po celé ČR.  

22.7.2014 zakladatelé Domácího hospice Duha v Hořicích přednášeli problematiku domácí 

hospicové péče ve Velké Úpě. Velký zájem posluchačů a následná diskuse otevřela otázky 

o potřebnosti tohoto druhu péče, o jejím financování, o nedostatečné informovanosti 

veřejnosti a o potřebě vytvoření regionální sítě tak, aby paliativní péče byla dostupná nejen 

ve velkých městech, ale i ve venkovských oblastech.  

22.8.2014 přednášela Jana Sieberová téma euthanasie na setkání středoškolských studentů 

v Třešti u Jihlavy. Zkušenosti z doprovázení ukazují, že v blízkosti smrti , kde se člověk necítí 

být sám, dochází k bilancování jeho dosavadního života. Nemocný je v kruhu svých blízkých 

a má velkou možnost „opravit“ věci, které ho tíží. Nejenom že nežádá o euthanasii, ale 

skutečně a pravdivě žije každý okamžik svého života. 

27.8.2014 se uskutečnil kurz první pomoci a resuscitace pro laiky. Přednášel MUDr. Pavel 

Sieber. 

3.9.2014 se v Domácím hospici Duha v Hořicích uskutečnilo setkání  přátel z měst Břeclav, 

Kolín a Lysá n/Labem, kteří uvažují o založení domácího hospice. Tým domácího hospice 

Duha jim předal své pětileté zkušenosti a nabídl potřebnou pomoc při založení organizace 

a vybudování zdravotnického zařízení. 

12.9.2014 Jana Sieberová přednášela o svých zkušenostech z doprovázení 

na Královéhradeckých ošetřovatelských dnech, které pořádá FN Hradec Králové. Svědectví 

hospicové služby, ale především svědectví z doprovázení, otevřelo velice plodnou diskusi 

mezi zdravotními sestrami. Přednáška byla vyhodnocena jako nejlepší. Hlavní sestra FNHK  

vyjádřila otevřenou podporu Domácímu hospici Duha v Hořicích. 

18.9.2014 se uskutečnilo setkání v Domácím hospici Duha v Hořicích se zakladatelkou 

domácího hospice v Plzni. Vznik domácích hospiců za poslední dva roky je výrazným rysem 

vývoje domácí hospicové péče v ČR. Je třeba ale uznat, že domácí hospicová péče není však 

stále považována za základní službu. Nalezení shody především s agenturami domácí péče, 

nemocnicemi a praktickými lékaři se ukazuje jako potřebné. 

21.9.2014 dobrovolníci Domácího hospice Duha uspořádali  pro širokou veřejnost 

již klasickou Drakiádu, která se konala z důvodu rozorání pole před Věží samostatnosti 

u Sportovní haly. 

24.9.2014 se  uskutečnilo setkání v Domácím hospici Duha v Hořicích s ředitelkou a sociální 

pracovnicí z Domácího hospice Setkání z Rychnova n/K. 

25.9.2014 Domácí hospic Duha, o.p.s. získal ocenění v kategorii „Poskytovatel sociální 

služby“ v Královéhradeckém kraji. Zástupci Duhy převzali ocenění z rukou hejtmana KHK 

Lubomíra France a zástupce hejtmana Josefa Lukáška. Je to po Ceně Makropulos 

Ministerstva zdravotnictví z roku 2012 a Medaili hejtmana kraje z roku 2013 další významné 

ocenění hospicové činnosti. 
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29.9. 2014 se uskutečnila přednáška Jany Sieberové ve Vamberku „Nestačí jen dobře žít, 

nýbrž důležité je i správně zemřít“. V přednášce se zamýšlela nad tím, zda je smrt naprostým 

koncem všech našich myšlenek a činů a zda je možné se na smrt připravit se stejnou 

pečlivostí, s jakou se rodiče připravují na narození svého dítěte. 

2.10.2014 se v Telči uskutečnilo setkání týmů domácích hospiců se zakladatelkou hospicové 

péče v ČR MUDr. Marií Svatošovou. Ve večerních hodinách následovala přednáška paní 

doktorky pro veřejnost. 

6.10.2014 byla v Domácím hospici Duha v Hořicích slavnostně otevřena a vysvěcena kaple 

J. E. Mons. Josefem Kajnekem, světícím biskupem královéhradeckým. Kaple byla zasvěcena 

Panně Marii Bolestné. Úvodní slovo měla paní Jana Sieberová, zakladatelka hospice a o své 

práci na Cestě světla, která zdobí interiér, promluvila Kateřina Nováková Kašparová. Mezi 

zúčastněnými čestnými hosty byli na slavnosti dále přítomni: MUDr. Marie Svatošová, 

zakladatelka hospicové péče v ČR, J. M. Mons. Karel Exner z Nové Paky, Mons. Pavel 

Rousek, hospicový kaplan, P. Adam Depa, hořický děkan, J. M. P. Martin Davídek, kanovník 

Katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích. Kaple domácího hospice slouží nemocným, 

jejich rodinám, hospicovému týmu, ale také všem, kteří si v nelehké životní situaci třeba 

jen potřebují nalézt místo k tichu a rozjímání. 

9.10. – 10.10.2014 se v Brně konala VI. česko-slovenská konference paliativní medicíny 

v Brně. Přednášel kazuistiku z domácí hospicové péče MUDr. Pavel Sieber.  

13.10.2014 se v hospici uskutečnil Den otevřených dveří u příležitosti oslav Světového dne 

hospiců. Návštěvníci byli seznámeni s posláním Domácího hospice Duha, s činností sociální 

poradny a poradny pro pozůstalé, prohlédli si prostory Centra DHP, diskutovali společně  

o aktivitách dobrovolníků, o Mateřském klubu Pod Duhou a o činnosti Klubu Duha. Setkali 

se s vrchní sestrou paní Janou Sieberovou, s MUDr. Pavlem Sieberem, sociální pracovnicí 

paní Mgr. Magdou Kolátorovou, zdravotními sestrami, koordinátorem dobrovolníků panem 

Michalem Ludvíkem, s Mons. P. Rouskem a s dalšími členy týmu. 

14.10. - 17.10.2014 se v Rajhradu konal Základní kurz paliativní a hospicové péče, který 

je určen pro všeobecné sestry a ostatní zdravotnické pracovníky, sociální pracovníky, 

pečovatele a další zájemce. Jde o mezinárodní projekt sester pracujících s pacienty v konečné 

fázi života – ELNEC – End of Life Nursing Education Consortium. Jednou z lektorek tohoto 

oblíbeného kurzu, které byly vyškoleny v Salcburku, je i Jana Sieberová. Pravidelně 

na ELNEC kurzu přednáší modul  Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi 

života. 

15.10.2014 přednášela Jana Sieberová problematiku domácí hospicové péče na 7. ročníku 

Celostátního setkání animátorů seniorů v Hradci Králové, jehož se účastnil i kardinál Dominik 

Duka. 

3.11.2014 charita Javorník pořádala u příležitosti oslav 20-ti let své činnosti v sále Státního 

okresního archivu v Jeseníku přednášku „Duchovní aspekty péče v konečné fázi života“. 

Přednášela Jana Sieberová, zakladatelka Domácího hospice Duha, o.p.s. v Hořicích. 

3.11. – 5.11.2014 Asociace zdravotnických škol ČR pořádala ve spolupráci s NCO NZO 

BRNO akreditovanou vzdělávací akci, kde přednášela Jana Sieberová zkušenosti 
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z poskytování domácí hospicové péče v regionu Královéhradeckého kraje na Konferenci 

ředitelů zdravotnických škol v Brně. 

5.11.2014 přijeli studenti Biskupského gymnázium Bohuslava Balbína z Hradce Králové 

do Domácího hospice Duha v Hořicích, kde se seznámili s poskytováním domácí paliativní 

péče u pacientů v konečné fázi života v jejich přirozeném prostředí a diskutovali o tomto 

druhu péče.   

11.11. 2014 oddělení následné péče v Písku pořádalo 3. GERIATRICKOU KONFERENCI, 

kde přednášela také spoluzakladatelka Domácího hospice Duha v Hořicích, Jana Sieberová. 

20.11. 2014 přednášela Jana Sieberová o zkušenostech z doprovázení v evangelickém sboru 

ve Vrchlabí. 

22.11.2014 Římskokatolická farnost v Jičíně pořádala již tradiční Královský bál. Jde 

o charitativní akci, jejíž výtěžek ve výši 46 000,- Kč opět putoval do Domácího hospice Duha 

v Hořicích. V roce 2013 byly z výtěžku bálu zakoupeny 2 kyslíkové koncentrátory, 

sprchovací lehátko a zbytek byl použit na provozní výdaje. Výtěžek plesu bude použit 

na zakoupení mechanických invalidních vozíků a další potřebných pomůcek. 

 

26.11. 2014 se uskutečnilo setkání v Domácím hospici Duha v Hořicích s přáteli, kteří 

se snaží o dostupnost hospicové péče v oblasti Brno-Tišnov. 

18.12.2014 do širokého společenství přátel Domácího hospice Duha v Hořicích přijal pozvání 

J.E. Miloslav kardinál Vlk, který sloužil děkovnou mši svatou za uplynulý rok 2014 a MUDr. 

Marie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v ČR. Jasné a velmi srdečné sdělení pana 

kardinála Vlka pro všechny zúčastněné, znamenalo zdůraznění lidských vztahů, završené 

přátelstvím, což je podstata každého člověka. Slova povzbuzení zahnala kritiku a dala 

vyniknout radostem především z hospicové služby a jejího rozšíření po různých místech 

České republiky. 

 

 

Domácí hospic Duha, o.p.s. obdržel dvě nominace na Jivínského Štefana za rok 2013 

„Za pomoc a lidský přístup k těžce nemocným a jejich rodinám, za propagaci myšlenky 

hospicového hnutí, za pořádání akcí pro veřejnost, kurzy první pomoc, dobročinné bazary, 

Den pro rodinu, drakiádu atd. V roce 2013 převzali Pamětní medaili hejtmana 

Královéhradeckého kraje. Za předvedení živého betlému a přivezení betlémského světla 

společně s Junákem-svazem skautů a skautek ČR, středisko Hořice. Za to, že se lidé 

v předvánočním chvatu sejdou a společně si zazpívají koledy.“ 
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Setkávání s pozůstalými 

Nabízíme naším pozůstalým pravidelné jednoměsíční společné setkání v Centru domácí 

hospicové péče. Inspirovala nás k tomu věta manželky jednoho našeho pacienta: „Už nemůžu 

sedět sama doma, potřebuji mezi lidi.“  

Pravý lidský smutek předpokládá, že v sobě necháme zemřít iluzi o nesmrtelnosti. Když nám 

zemřou ti, které jsme zahrnovali láskou, musí cosi zemřít i v nás. S rodinami, které 

doprovodily své blízké, se stáváme přáteli. Při těchto setkáních vzpomínáme s vděkem 

a s radostí v srdci na ty, které jsme společně doprovodili.  

 

 

 

Napsali o nás 

 

 

Z Jičínského deníku o oslavě pětiletého výročí založení: 

 

Na počátku cesty bylo odhodlání zdravotní sestry Jany Sieberové a její rodiny. Není proto 

divu, že první a nejdůležitější proslov při úterním setkání pronesla právě ona. Už jen 

při výstupu na pódium se od zcela zaplněného sálu dočkala dlouhého potlesku. „S velkou 

pokorou jsme vstupovali do životů našich pacientů. Stali jsme se přáteli a sdíleli jejich 

urputný boj s nemilosrdnou nemocí,“ řekla. 

Hořický hospic je, na rozdíl od toho v Červeném Kostelci, domácím. To znamená, že pacienti 

se smrtelným onemocněním zůstávají ve svých domovech, v kontaktu s příbuznými a přáteli. 

Netráví tak své poslední chvíle v nemocničním zařízení. Pravidelně za nimi dojíždí odborníci 

s lékařskou technikou a hospic též zprostředkovává možnost setkání s duchovními. 

 

MUDr. Pavel Sieber, manžel Jany Sieberové a další ze zakladatelů iniciativy, domácí 

charakter hospice glosoval. „Přesně před pěti lety jsem zrovna na tomto místě řekl, že pokud 

se nám bude dařit, postavíme kamenný hospic. No, takže ho nepostavíme," nadhodil 

myšlenku. „My jsme totiž zjistili, že asi osmdesát procent pacientů s onkologickým 

onemocněním si přeje zůstat doma." A připojil i apel na své kolegy z doktorské branže: 

„Nebojte se pacientům říkat pravdu. Z vlastní doktorské zkušenosti vím, že lidé zprávu 

o svém zdraví unesou. Obvykle lépe než jejich příbuzní." Jedině se znalostí pravdy prý vzniká 

skutečná svobodná možnost volby, jak naložit s časem, který byl danému člověku dán. 

Jednoznačně nejpůsobivější částí úterního programu byla dvojice dokumentů. Zachytily 

osudy konkrétních pacientů a jejich rodin. V obou případech hlavní hrdinové příběhů již 

nejsou mezi námi. Filmové příspěvky diváci sledovali bez hlesu a s úžasem nad tím, jak 

nemocní lidé byli ve svých posledních dnech sdílní, smíření, dokonce se na mysl dere slovo 

spokojení. Své poslední chvíle strávili v rodinném kruhu a v perfektní péči zhruba tuctu 

pracovníků a dobrovolníků hospice. 

 

Spokojenost bylo ostatně asi nejvíce skloňované slovo napříč všemi řečníky. Zmínila ho, 

mimo jiné, průkopnice hospicového hnutí v České republice Marie Svatošová i krajská radní 

Jana Třešňáková. Umírání je svým způsobem tím obdobím, kdy na osobní spokojenosti 

se svým životem záleží nejvíce. Přejeme hospici i jeho dobrovolníkům mnoho odhodlání i do 

dalších let. 
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V Jičínsku vyšel rozhovor s kardinálem Vlkem o Duze 6.6. 2014: 

Přeji si, aby v republice vzniklo více hospicových ohnisek 

Emeritní kardinál Miloslav Vlk se zúčastnil setkání hospicového hnutí. Konalo se 

v zrekonstruovaném sídle hořického hospice Duha, kam se sjely týmy z celé republiky. 

Jak se vám líbí v Hořicích? Pokolikáté tu jste? 

To nedovedu spočítat, rozhodně to není poprvé. A už dávno jsem tu nebyl a tato návštěva byla 

zcela zaměřena na to, abych se setkal s hořickým hospicovým hnutím, které má tady velmi 

důležité sídlo. Myslím si, že Hořice jsou místem, odkud snahy hospicového hnutí vyzařují 

do celých Čech. Možná ještě i dále. Kvůli tomu jsem přijel. Byl jsem pozván paní Janou 

Sieberovou, která je duší a nositelkou tohoto hnutí, kdysi založeným Marií Svatošovou. Je 

charismatickou osobností, která je schopna za tuto věc bojovat a posouvat jí vpřed. 

Co jste hořickému hospici popřál do budoucna? 

Hospici moc přeji, aby se jeho lidem podařilo zažehnout mnoho takových ohnisek po naší 

vlasti a aby všechna střediska byla nesena přesně takovými týmy lidí. Aby to byly týmy, které 

jsou zapálené základní silou, jež celé hospicové hnutí nese, totiž láskou k člověku, 

k nemocnému a trpícímu. Jde tedy o to, aby se tato síla, tato Boží láska, rozlila na co nejvíce 

míst, a aby touto činností, která není jen charitativní a sociální, byly postupně, ale jistě 

ovlivněny mezilidské vztahy. Hospicové hnutí není totiž pouhou péčí o samotného 

nemocného člověka, obklopeného láskou, ale také zahrnuje i ty, co mají k pacientovi nejblíže. 

A buduje nové vztahy mezi lidmi. 

Vy máte veliký rozhled. Myslíte si, že péče o smrtelně nemocné v ČR má určité rezervy? 

Třeba oproti sousedním státům? 

Já si nemohu dělat nárok na to, že dokážu porovnat hospicové hnutí u nás a ve světě. Takový 

rozhled zase nemám. Ale myslím si, že prostoru k šíření tohoto stylu je u nás velký kus. Naše 

mezilidské vztahy, a to snad všichni cítíme, jsou na tom poměrně neslavně. Všechno co nejen 

hořický tým dělá, dokazuje, že není zapotřebí nic jako euthanasie, nýbrž že je zapotřebí 

obklopit člověka láskou, pochopením a blízkostí. Ten člověk potom v takové pohodě odchází 

světa, pakliže už jeho život není žádnými postupy možné udržet. To je opravdu veliká věc, 

protože umírající lidé často trpí tím, že nejsou sami nebo že nejsou obklopeni tak 

samozřejmým pocitem jako je láska. Zásluhy hospicového hnutí jsou v tomto zcela 

jednoznačné. 

Když jste nyní zahlédl zrekonstruované prostory domácího hospice Duha v Hořicích, 

jaký jste měl okamžitý pocit? Co na vás bezprostředně po příchodu dýchlo? 

Nadšení lidí, kteří se kolem tohoto domu pohybují. A nejen entuziasmus, ale skutečná láska, 

která sehrála důležitou úlohu ve vybudování sídla hospice, a víra, že dobro může zvítězit, 

dáme-li se mu k dispozici.  
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Z vašich dopisů 

 

Rádi bychom Vám ještě jednou moc poděkovali za Vaši péči a pomoc našemu synovi Vítkovi 

a vlastně celé naší rodině. Díky Vám jsme poslední dny a týdny zvládli společně doma v klidu 

rodiny a vše proběhlo naprosto úžasně. Nikdy jsem netušil, že by tak těžké chvíle byly možné 

takhle krásně prožít. Ještě jednou velké poděkování a mnoho úcty k Vaší těžké práci, kterou 

tak nádherně vykonáváte.  

Dobroslav a Jana Lánských, Nová Paka 

 

Vážená paní Kolátorová, 

pozdravujte všechny své kolegy a kolegyně. Velice všem děkuji za včerejší krásné odpoledne. 

I když je to již tři měsíce, stále přicházení dny, kdy člověk jenom vzpomíná a přehodnocuje. 

Takový den jsem měl zrovna včera. Váš program a hlavně to, že jsem Vás všechny zase viděl, 

mě zase nakoplo do života. Děkuji. 

Ještě jednou děkuji. 

S pozdravem,  Řeháček J. 

 

Studentka University J.A. Komenského, která doprovázela posledním obdobím života svého 

dědečka, pacienta Domácího hospice Duha v Hořicích, sepsala zápočtovou práci z předmětu 

Etika v pedagogice. S jejím svolením vám přinášíme určitou část.  

Zhruba  před rokem v září jsem se dozvěděla, že můj dědeček umírá. Měl rakovinu plic. V tu 

dobu jsem pracovala v zahraničí a neměla jsem možnost přispěchat domů a pomoct rodině 

v této těžké chvíli. Útěchou pro mě byl internet. Mamka mě denně informovala o průběhu 

nemoci, o dění doma a já byla ráda, že jsem v obraze. Bylo to pro mě důležité, protože jsem 

nemohla být doma se svými nejbližšími a sdílet s nimi společnou bolest z blížící se ztráty 

milovaného člověka. 

Doma jsme přemýšleli, jak našemu dědovi nemoc co nejvíc ulehčit. Pobyt v nemocnici jsme 

zavrhli hned. Stav českých nemocnic, konkrétně Léčeben dlouhodobě nemocných 

a podobných zařízení, v nichž umírají lidé  je neakceptovatelný. Už z důvodu nedostatku 

osobního přístupu a péče. Díky doporučení jedné společné známé jsme se spojili s mobilním 

hospicem Duha v Hořicích. Okamžitě nám nabídli pomoc. Přijali nás, vyslechli a nastínili 

možné cesty. 

Poradili nám, nabídli služby lékaře, 24hodinovou pohotovost na telefonu, zapůjčení 

potřebných zdravotních pomůcek (polohovací postel, antidekubitní matrace, kyslíkový 

přístroj atd.). A to vše včetně pravidelných kontrol nemocného. Byli jsme seznámení 

s možnostmi moderní paliativní medicíny a ujištěni o tom, že nebudeme  na tak těžkou životní 

situaci sami. 
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Milé a vždy ochotné sestřičky hlídaly stav nemocného a byly připraveny kdykoliv přijet 

a reagovat na potřeby pacienta dle jeho momentálního stavu. Nenásilnou formou zahrnuli 

svou péčí celou naši rodinu, často i dlouhé hodiny seděly u lůžka nemocného a povídaly si 

s námi se všemi. Docílily tak nejen tatínkova smíření se se smrtí, ale i my ostatní jsme začali 

brát blížící se ztrátu nejbližšího jako neoddělitelnou  součást lidského bytí, která nemusí být 

nutně tím nejhorším zážitkem v životě. Byla jsem ráda, že jsem pro svoji mamku vrbou, které 

se mohla svěřit a ulevit si tak. Kolikrát je lepší se někomu vypsat, protože některé události 

jsou slovy těžce sdělitelné. 

Jediné co jsem si přála, bylo stihnout rozloučení s dědou. Někomu se může zdát sobecké, 

že ho svým způsobem a podvědomě nutím zůstat mezi námi a on by mezitím už rád odešel.  

Ale v tu chvíli mi přišlo nemyslitelné, že bych ho nestihla. Na jednu stranu mě stále mrzí, 

že jsem se nestihla s dědou rozloučit, na druhou stranu jsem ráda, že zemřel v klidu rychle a 

bez bolestí. Vím totiž, že doma o něj bylo postaráno, jak nejlépe to šlo. Mamka dědu o mě 

a o tom, že na něj myslím často informovala. 

Dva dny před koncem sezony a zároveň odjezdem domů za svou rodinou, se mi mamka 

neozývala. Mě to ani divné nepřišlo, měla jsem hodně práce a myslela jsem si, že si chce jen 

odpočinout.  Najednou mi volala, že děda to má už za sebou. Já jsem pracovala v Rakousku 

a představa, že mám řídit 650 km s vědomím, že jsem se nerozloučila, mě rozesmutnila. Teď 

zpětně to ale vidím pozitivně, protože si myslím, že mě děda celou cestu domů doprovázel 

a dával na mě pozor. Díky rodině a Hospici Duha se děda v závěru svého života netopil 

v depresích, ale naopak se usmíval očima a stále rád vtipkoval. Jsme vděčni všem, za jejich 

citlivý přístup, péči a lásku, kterou jsme z nich cítili. 

Také za jejich vyprávění obyčejných lidských příběhů  ze života jiných lidí, kterým umírají 

blízcí, často i velmi mladí. Zní to až neuvěřitelně, ale díky pracovníkům hospice jsme získali 

nad touto životní etapou nadhled, dokážeme se o ní bavit a nevzpomínat s bolestí, ale 

s radostí. Existence hospiců je nenahraditelná a nesrovnatelná s péčí nemocnic, jejichž 

úkolem je léčit a ne doprovázet  nevyléčitelně nemocné. Byla to krásná a nepřenosná 

zkušenost pro celou naši rodinu. 

S chutí jsem se pustila do tohoto tématu, protože mi bylo a je blízké. Věřím, že do budoucna 

pro mě budou tyto situace schůdnější a budu je brát více s nadhledem. Měla jsem potřebu 

na toto téma vypracovat seminární práci, protože díky ní mam lepší pocit z úmrtí svého dědy. 
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                   Výsledky hospodaření      
 

                   Rozvaha ke dni 31.12.2014 / v Kč / 

 

Aktiva 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 310 890,00 1 223 609,00 

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 310 997,00 1 223 937,00 

Pozemky 0 912 940,00 

Stavby 220 726,00 220 726,00 

Samostatné movité věci 90 271,00 90 271,00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -107,00 -328,00 

Oprávky ke stavbám -107,00 -328,00 

B. Krátkodobý majetek celkem 1 784 771,42 2 596 158,72 

 I. Zásoby celkem 0 0 

II. Pohledávky celkem 90 935,00 109 474,00 

Poskytnuté provozní zálohy 2 735,00 2 735,00 

Pohledávky za zaměstnanci 0 -1 260,00 

Jiné pohledávky 88 200,00 107 999,00 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 693 836,42 2 486 684,72 

Pokladna 6 326,55 30 611,55 

Účty v bankách 1 687 509,87 2 456 073,17 

IV. Jiná aktiva celkem 0 0 

Aktiva celkem 2 095 661,42 3 819 767,72 

 

Pasiva 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 1 980 959,42 3 619 364,72 

 I. Jmění celkem 1 480 238,27 2 907 909,42 

Vlastní jmění 396 621,60 2 907 909,42 

Fondy 1 083 616,67 0 

II. Výsledek hospodaření celkem 500 721,15 711 455,30 

Účet výsledku hospodaření 0 711 455,30 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 500 721,15  0 

B. Cizí zdroje celkem 114 702,00 200 403,00 

 I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

III. Krátkodobé závazky celkem 114 702,00 200 403,00 

Zaměstnanci 61 315,00 89 760,00 

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdr. pojištění 36 000,00 51 608,00 

Ostatní přímé daně 9 885,00 13 035,00 

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 7 502,00 46 000,00 

IV. Jiná pasiva celkem 0 0 

Pasiva celkem 2 095 661,42 3 819 767,72 
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2014 / v Kč / 

 
 

 Činnost 

A. Náklady Hlavní Hospodářská Celkem 

 I. Spotřebované nákupy celkem 394 157,37 0 394 157,37 

Spotřeba materiálu 368 845,87 0 368 845,87 

Spotřeba energie 25 311,50 0 25 311,50 

II. Služby celkem 281 225,85 0 281 225,85 

Opravy a udržování 65 590,70 0 65 590,70 

Cestovné 5 838,00  5 838,00 

Náklady na reprezentaci 14 065,00 0 14 065,00 

Ostatní služby 195 732,15 0 195 732,15 

III. Osobní náklady celkem 1 314 505,00 0 1 314 505,00 

Mzdové náklady 976 107,00 0 976 107,00 

Zákonné sociální pojištění 323 525,00 0 323 525,00 

Zákonné sociální náklady 3 848,00 0 3 848,00 

Ostatní sociální náklady 11 025,00 0 11 025,00 

IV. Daně a poplatky celkem 3 870,00 0 3 870,00 

Daň z nemovitostí 70,00 0 70,00 

Ostatní daně a poplatky 3 800,00 0 3 800,00 

 V. Ostatní náklady celkem 5 534,00 0 5 534,00 

Jiné ostatní náklady 5 534,00 0 5 534,00 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 221,00 0 221,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 221,00 0 221,00 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 

VIII. Daň z příjmů 0 0 0 

Náklady celkem 1 999 513,22 0 1 999 513,22 

 

 Činnost 

B. Výnosy Hlavní Hospodářská Celkem 

 I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 180 640,00 0 180 640,00 

Tržby z prodeje služeb 180 640,00 0 180 640,00 

II. Změny stavu zásob celkem 0 0 0 

III. Aktivace celkem 0 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 903 256,93 0 903 256,93 

Úroky 148,52 0 148,52 

Jiné ostatní výnosy 903 108,41 0 903 108,41 

 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 0 0 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 889 569,59 0 889 569,59 

Přijaté příspěvky /dary/ 889 569,59 0 889 569,59 

VII. Provozní dotace celkem 737 502,00 0 737 502,00 

Provozní dotace 737 502,00 0 737 502,00 

Výnosy celkem 2 710 968,52 0 2 710 968,52 

    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 711 455,30 0 711 455,30 

Daň z příjmů 0 0 0 

    

D. Výsledek hospodaření po zdanění 711 455,30 0 711 455,30 
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Náklady na provoz obecně prospěšné společnosti k 31.12.2014 / v Kč / 

 
 I. Náklady na plnění obecně prospěšných služeb 1 821 250,41 

II. Náklady na plnění doplňkových činností 0,00 

III. Náklady na vlastní provoz obecně prospěšné společnosti 178 262,81 

Odměny řediteli 0,00 

Odměny členům správní rady 0,00 

Odměny členům dozorčí rady 0,00 

Ostatní náklady 178 262,81 

Náklady celkem 1 999 513,22 

 

 

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2014 

 
 

Dary a dotace nad 50 000,- Kč 

 

MPSV, Praha 

Magdaléna Valová, Domašov u Brna 

Tappy Tapps, s.r.o., Hořice 

Jana Juříková, Bzenec 

Biskupství královéhradecké 

J.Em. kardinál Miloslav Vlk, Praha 

ZOKO s.r.o., Lomnička 

Boltjes International, s.r.o., Červený Kostelec 

Mgr. Tomáš Kolátor, Tetín 

MUDr. Pavel Sieber, Hořice 

Palác Rokoko, s.r.o., Praha 

 

 

Dary a dotace do 50 000,- Kč včetně 

 

Česká pošta a.s., Praha 

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové 

Farnost Jičín 

INSERVIS MVC, s.r.o., Praha 

Město Hořice 

Weil, Gotschal – nadační fond, Praha 

Jana Sieberová, Hořice 

Královéhradecký kraj 

Josef Šulc, Nový Bydžov 

Nadace KB – Jistota, Praha 

AMO s.r.o., Praha 

MUDr. Jindřiška Svatošová, Praha 

Radek Červenka, Lúčky 

MUDr. Iveta Marešová 

MUDr. Jitka Kolářová, Hradec Králové 

Markus Steiner, Lázně Bělohrad 

Pavel Rousek, Vysoké Veselí 
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S&S spojovací materiál, Jičín 

Jindřich Šaršon, Hořice 

Ing. René Baláž, Jestřebí Lhota 

 

 

Dary a dotace do 10 000,- Kč včetně 

 

 

Jakub Ferjenčík, Praha 

Jana Hátlová, Hořice 

JUDr. Josef Šperk, Hořice 

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., Hradec Králové 

Dobroslav Lánský, Nová Paka 

Mgr. Veronika Sedláčková, Praha 

INTERIMUN s.r.o., Pardubice 

MEDICIMMO s.r.o., Písek 

Obec Valdice 

Zdena Stříbrná, Radim 

Farnost Železnice 

Stanislava Václavíková, Jičín 

Rotary klub Praga Ekumena 

Ing. Mgr. Jan Zachoval, Brno 

Pavel Staša 

Jan Vaniš, Vidoň 

MUDr. Jiří Cyrany, Jičín 

MUDr. Petr Kašpar, Hořice 

Blanka Kameníková, Lukavec 

Ing. Maria Hníková, Jičín 

Ing. Martin Jodas, Jičín 

Ing. Jiří Vitvar, Jičín 

Jaroslav Andrejs, Nemojov 

 

 

Dary a dotace do 5 000,- Kč včetně 

 

 

Václav Adam, Bedihošť – Václavovice 

Ludmila Baliharová, Pecka 

Jana Barešová, Lázně Bělohrad 

Jan Bartoníček, Jičín 

Anna Bartoníčková, Lomnice n. P. 

Robert Bena 

Ilona Bouchnerová, Nová Paka 

Miloslav Bret, Valdice 

Bohuslav Buchart, Jičín 

Helena Bydžovská, Staré Smrkovice 

Chirpet s.r.o., Dvůr Králové 

Marie Chrástová, Jičín 

Romana Dendisová, Jičín 

ENERGO NOVA s.r.o., Nová Paka 
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Milena Festová, Stará Paka 

Marie Filipová, Boršov nad Vltavou 

Dalibor Gergela 

Simona Grácová, Jičín 

Alžběta Hanušová, Praha 

Stanislav Hofman, Bačetín 

Alena Hrdličková 

Ing. Antonín Forbelský, Jičín 

Ing. Ida Hejdová, Jičín 

Ing. Petr Holec, Jilemnice 

Ing. Marie Korejsová, Praha 

Ing. Marie Puričová, Janské Lázně 

Ing. Jana Zelinková, Černošice 

Ing. Renata Zemková, Vilantice 

Ing. Petra Švábová, Praha 

JUDr. Dagmar Malá, Jičín 

JUDr. Anna Šerých, Praha 

David Jung 

Jaromír Kalous 

Klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany 

Hana Kovaříková, Nová Paka 

Anna Kovářová, Jičín 

Milada Kryštofová, Těšetice 

Jan Kunc, Jablonec n. N. 

Vladimír Libanský, Češov 

Zuzana Luštincová, Jilemnice 

MDDr. Lucie Holcová, Jilemnice 

MUDr. Zdena Klingerová, Dvůr Králové 

MUDr. Václav Novák ml., Hořice 

MUDr. Václav Novák st., Hořice 

MUDr. Jaroslava Nováková, Hořice 

MUDr. Zuzana Petrtýlová, Horní Brusnice 

MUDr. Marie Svatošová, Praha 

MUDr. Zdeňka Červinková, Dvůr Králové 

MUDr. Petra Čížková, Lázně Bělohrad 

Marie Majorová, Jičín 

Hana Malinová, Lukavec 

Milan Mareš, Mladá Boleslav 

Mgr. Alice Chovancová, Touchořiny 

Mgr. Pavel Forbelský, Jičín 

Mgr. Jakub Kašpar, Vrchlabí 

Mgr. Pavel Krčmárik, Popovice 

Mgr. Jana Pokorná, Jičín 

Mgr. Květa Slepičková, Hořice 

Mgr. Lenka Sochorová, DiS., Dobrá Voda 

Mgr. Eva Stránská, Mladá Boleslav 

Mgr. Filip Veselka, Dolní Jablonná 

Pavel Miller, Máslojedy 

Daniela Mohylová, Hradec Králové 

Lenka Novotná 
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Ondřej Novák, Hořice 

Kateřina Kašparová Nováková, Hořice 

Jaroslava Pekárková, Nová Paka 

Alena Polívková, Všestary 

Miroslava Procházková, Sadová 

RNDr. Larisa Stará, Hořice 

Jiří Rejlek, Jičín 

RIGHT CZ s.r.o., Praha 

Josef Ruml, Hořice 

Jan Sezima, Hořice 

Tereza Spáčilová, Prostějov 

Petra Steinerová 

Vojtěch Strašík, Jičín 

Eva Syslová, Újezd u Brna 

TRUCK ARENA a.s., Mnichovo Hradiště 

Vendulka Táborská, Jičín 

Eva Vágenknechtová, Lomnice n. P. 

Michal Veselka, Holín 

Jan Vostruha 

Josef Válek 

Martin Weisbauer, Praha 

Šárka Záplatová, Jaroměř 

Dana Šepsová, Pecka 

Petra Štěrbová, Lázně Bělohrad 

Martina Šulcová, Nová Paka 

Jakub Živnůstka, Jičín 

 

 

     

 

 
 

 
 

 

Všem dárcům velmi děkujeme. Všechny obdržené finanční prostředky využíváme 

k poskytování obecně prospěšných služeb. 
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Budoucnost 

 
Nadále je naším hlavním úkolem zajištění a postupné rozšiřování domácí paliativní péče 

pro pacienty v závěrečné fázi života v regionu Královéhradeckého kraje. Dalším naším 

velkým úkolem je oslovování potencionálních dárců tak, abychom v roce 2015 byli schopni 

tuto náročnou péči ufinancovat v situaci, kdy nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami.  

 

 

Závěr 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim zaměstnancům, dobrovolníkům a dárcům. Bez 

jejich práce, pomoci a podpory bychom nemohli zvládat tak náročnou službu. Domácí 

hospicová péče je vykonávána v našem kraji již šest let a položila základ k široké debatě 

o osud těchto pacientů, o jedinečnosti lidské bytosti a její svobodě, o lidských právech, 

solidaritě a zodpovědnosti. 

Malé společenství Domácího hospice Duha v Hořicích vydává svou službou a také trvalým 

nasazením boje za ochranu života v jeho přirozeném konci svědectví, že když se chce, tak 

to jde. Na druhé straně je na nás kladena obrovská zodpovědnost, a to v situacích, v kterých 

není vždy lehké se zorientovat, zvlášť když je tato služba vystavena jistému nepochopení 

z řad některých institucí nebo jednotlivců. 

Nicméně hluboká přátelství, která navazujeme s nemocnými a jejich rodinami, jsou pro nás 

velkým obdarováním a hnací silou jít dál. Vždyť každý z nás když se dozví, že má smrtelnou 

chorobu a má před sebou jen krátkou dobu života, většina věcí, po který touží, v tomto 

okamžiku odpadne. Člověk stojí v drsné realitě smrti a v několika minutách se jeho život 

změní. Plány a projekty se rozplynou před očima. 

Láska a pokora našich nemocných, které jsme doprovázeli a doprovázíme dál, nás otevírá 

a získává. Zatímco nespravedlnost a bezpráví, které na cestě zajištění hospicové péče také 

zažíváme, nás provokují k rozhodnému a pevnému postupu. Také uvnitř Duhy dospíváme 

ke stále konkrétnější jednotě a hlubokému společenství mezi námi. Tento fakt nás spojuje 

s dalšími domácími hospici, které stojí na počátku svých snah. Snažíme se o ducha přátelství 

mezi námi a neklademe si za cíl debatu o tématech, které nás rozdělují, ale jdeme cestou 

vzájemného pochopení a konkrétní pomoci.  

Dnešní člověk je zasažen, když naslouchá svědkům, kteří něco dokazují činy, než učitelům, 

kteří to vykládají slovy. V hospici často debatujeme se širokou laickou veřejností při pořádání 

kurzů pro pečující nad otázkami zajištění péče o své blízké. Se studenty se často zamýšlíme 

nad otázkou euthanasie, nabídkou a dostupností paliativní péče. Tyto debaty a zájem nám 

přinášejí hlubokou radost a naději. 

Děkujeme všem, kteří se společně s námi snažíte zmírnit lidské utrpení. Děkujeme všem, kteří 

se zapojujete do dobrovolnických aktivit Domácího hospice Duha. Děkujeme také všem 

sponzorům za jejich šlechetnost a velkorysost. 

 

Jana a Pavel Sieberovi, zakladatelé Domácího hospice Duha, o.p.s. v Hořicích 
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