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Pár slov úvodem… 
 
 
 

Při sestavování každé výroční zprávy vždy bilancujeme i to, co se v našem hospici 
povedlo a nepovedlo. Máme-li začít tím méně příjemným, nepodařilo se, aby byla domácí 
hospicová péče součástí české legislativy. Nepodařilo se, aby byla domácí hospicová péče 
proplácena zdravotními pojišťovnami. Tento problém, za jehož vyřešení bojují všechny 
české hospice, se však táhne již řadu let. Pojďme se proto spíše podívat na to, co se 
dařilo ve prospěch pacientů našeho města a okolí. Domácí hospic Duha od počátku 
usiluje především o to, aby byla domácí hospicová péče všem dostupnou službou. Jak 
povědomí o této službě roste, přibývá klientů hospice. A s tím je spojena nutnost 
rozšiřovat pracovní tým. 

 
V roce 2015 se řady zaměstnanců Duhy opět rozrostly. Byl přijat nový zdravotní 

bratr, aby bylo možné pečovat o širší okruh onkologicky nemocných. Se širším 
pracovním týmem však roste i nákladová položka, která je díky výše zmíněnému 
problému o neproplácení služby pojišťovnami - citelná. Otázka ekonomická je tak stálou 
nezbytnou součástí provozu hospice. Jisté řešení se nám nabídlo v podobě grantu 
z Nadačního fondu AVAST. Jeden z hlavních programů tohoto fondu – Spolu až do konce 
– se přímo věnuje umírajícím a hospicové péči. Díky finančním prostředkům z programu 
tak bylo možné vybavit další kancelář nezbytným administrativním a komunikačním 
vybavením a zaměstnat dalšího člena týmu – fundraisera. Jeho úkolem je koordinované 
získávání zdrojů a prostředků pro provoz hospice.   

 
Za úspěch však nepovažujeme přímo rozšíření pracovního týmu, ale to, že jsme 

díky tomu mohli ošetřovat mnohem více pacientů. Na cestách k nim jsme oproti 
předchozímu roku najezdili o cca tisíc kilometrů více. Za naši sedmiletou existenci jsme 
doprovázeli celkem více než 120 onkologicky nemocných pacientů. Délka péče se 
pohybovala od jednoho dne až po téměř jeden rok… To vše je pro nás znamením, že 
domácí hospicová péče zůstává v našem mikroregionu více než potřebnou. Možnost 
pečovat o více pacientů je však zásluhou vás všech, kteří podporujete náš domácí hospic, 
ať již finančně nebo tím, že hájíte a propagujete jeho činnost. Tím, že jste podpořili 
domácí hospicovou péči, jste společně s námi sdíleli problémy našich pacientů a 
pomáhali vracet smysl života tam, kde nezvratné onkologické onemocnění tvrdě 
oznámilo: už žádný není! Za to vše vám děkujeme! 
 
 
 

MUDr. Pavel Sieber, ředitel  
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O Domácím hospici Duha, o.p.s. 

 
Posláním a cílem Domácího hospice Duha, o.p.s. je zajišťování komplexní paliativní péče 
nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních dnech 
života. To vše v jejich vlastním sociálním prostředí. Nemocnému garantujeme, že nebude 
trpět nesnesitelnou bolestí (fyzickou, psychosociální, duchovní) a že nezůstane 
v posledních chvílích osamocen.  
Ke každému pacientovi přistupujeme s nejvyšším respektem k jeho důstojnosti a 
pomáháme nést životní úděl nejen jemu, ale i jeho nejbližším. 
 

 
 

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  
Mons. Mgr. Pavel Rousek 
 
 
Dozorčí rada:  
 
Mgr. Magdaléna Kolátorová, předsedkyně dozorčí rady  
Mgr. Lenka Sochorová, DiS.  
Michal Ludvík 
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Historie 
 

Základní kámen občanského sdružení posvětil královéhradecký biskup Mons. Dominik 
Duka OP 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 občanského 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.  
Odborným zástupcem a vrchní sestrou tohoto nestátního zdravotnického zařízení je 
Jana Sieberová – zakladatelka Domácího hospice Duha, o.p.s. Dále zaměstnáváme 3 
zdravotní sestry (Vojtěch Polák nastoupil 1. 7. 2015). 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. 
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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 2015 využilo služeb poradny celkem 383 klientů (152 mužů a 231 žen) 

 
 

Půjčovna 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. 
V roce 2015 využilo služeb půjčovny 87 klientů. Celkem bylo zapůjčeno 170 pomůcek.  

 
 

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 pan farář Aleš Mostecký ze Dvora Králové. 

 
 

Dobrovolníci 
 

Dobrovolníci si dali za cíl seznamovat laickou veřejnost s posláním domácí hospicové 
péče a všech služeb, které nabízí Domácí hospic Duha, o.p.s. Činí tak prostřednictvím 
akcí, které konají ve svém volném čase a bez nároků na odměnu.  
V roce 2015 uspořádali již tradiční Drakiádu a Den pro rodinu, který nabízel volné 
odpoledne s hrami v parčíku nemocničního areálu.  

 

 
Činnost v roce 2015 

 

10. 1. 2015 se v Centru DHP v Hořicích uskutečnilo setkání zdravotníků. Diskutovalo se 
nad problematikou domácí hospicové péče, její potřebností, zajišťováním finančních 
zdrojů. Hostům byl dále představen zdravotně-sociální tým a prohlédli si prostory 
Domácího hospice Duha. Setkání vedlo k diskusi nad řadou dalších podnětných témat, 
které jsou spojené s poskytováním domácí hospicové péče.  
13. 1. 2015 - Centrum DHP v Hořicích navštívilo 5O poutníků z obce Lidečko z krásného 
koutu Moravy s P. Josefem Červenkou. Návštěva se nesla v duchu živého zájmu o 
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problematiku domácí hospicové péče. Diskuse se prokládala hořickými trubičkami a 
vzájemnou radostí ze sdílení. 
16. 1. 2015 – se v Městském kulturním středisku města Nová Paka konalo setkání se 
zakladatelkou Domácího hospice Duha, o.p.s., Janou Sieberovou. V přednášce, která nesla 
název: „Nestačí jen dobře žít, nýbrž je důležité i správně zemřít,“ hovořila o přístupu 
k nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich blízkým.  
20. 1. 2015 – Domácí hospic Duha navázal spolupráci se zdravotníky, kteří poskytují 
paliativní péči v Rakousku. Rozhovory se nesly v duchu výměny zkušeností 
v poskytování kvalitní hospicové a paliativní péče, jež mají za cíl stálé zlepšování její 
kvality. S rakouskými zdravotníky se Duha shodla, že služby by měly být k dispozici 
všem pacientům u všech věkových kategorií. Paliativní péče by měla být vždy plánována 
společně s pacientem a jeho rodinou ještě před jeho propuštěním z nemocnice. Také je 
nutná spolupráce s ošetřujícím lékařem a plánování léčebného režimu. Péče se tak může 
vyhnout případným chybám a zbytečnému utrpení pacientů.  
22. 1. 2015 – ČT 2 vysílala nový dokumentární cyklus BRÁNA SMRTI, který se snaží 
rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Část pořadu věnovaná hospicové péči se 
natáčela v Domácím hospici Duha.  
2. 2. 2015 – v Centru DHP se uskutečnilo pravidelné setkání pozůstalých a přátel Domácí 
hospice Duha s pracovním týmem a dobrovolníky.  
4. 2. 2015 – široké hospicové společenství navštívil J. Ex. Mons. Josef Kajnek, světící 
biskup královéhradecký. V upřímném sdílení radostí i strastí hospicové služby zazněly 
základní zákony života, které trvale ovlivňují život každého z nás. K službě člověku v 
jeho závěrečné fázi nemoci patří láska, solidarita, blízkost, společenství a naděje. 
11. 2. 2015 – Domácí hospic Duha se připojil k oslavám Světového dni nemocných. 
V tento den si připomněl, že jako veliký problém současné doby je vnímáno především 
odlidštění zdravotnictví.  
12. 2. 2015 – Domácí hospic Duha byla dvakrát nominován na cenu Jivínský Štefan, která 
se uděluje za pozoruhodný kulturní počin na území jičínského okresu. 1. Za péči o 
nevyléčitelně nemocné i za pořádání akcí pro rodiny, kurzy první pomoci, přednášky. Za 
zavedení tradičního setkávání při Zpěvech z Taizé. 2. společně s hořickými skauty za 
nastudování a provedení živého Betlému a přivezení betlémského světla, za to, že 
dokážou v předvečer Štědrého dne vytáhnout lidi ven, aby si připomněli betlémský 
příběh, zazpívali společně koledy a popřáli si krásné Vánoce.  
13. 2. 2015 – v Centru DHP v Hořicích se uskutečnilo setkání se zástupci domácího 
hospice v Písku.  
18. 2. 2015 – Domácí hospic Duha uskutečnil první konferenci za použití komunikačního 
programu Skype. Cílem bylo podělit se o zkušenosti v poskytování domácí hospicové 
péče v našich městech a obcích. Společnému setkávání však často brání velké 
vzdálenosti.  
20. 2. 2015 – se uskutečnila přednáška Jany Sieberové v Dačicích u Jihlavy, kde zazněly 
zkušenosti s doprovázením umírajících v jejich přirozeném prostředí.  
23. 2. 2015 – se uskutečnilo setkání v Centru DHP v Hořicích se zakladateli domácího 
hospice v Lysé nad Labem.  
9. 3. 2015 – se konalo pravidelné setkání pozůstalých a přátel Domácího hospice Duha.  
25. 3. 2015 – Domácí hospic Duha si připomenul výročí 6ti let činnosti.  
30. 3. 2015 – se v Nové Pace konal benefiční koncert na podporu Domácí hospice Duha.  
13. 4. 2015 – se konalo pravidelné setkání pozůstalých a přátel hospice.  
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14. 4. 2015 – se v Rajhradě u Brna konal Základní kurz paliativní a hospicové péče Elnec. 
V modulu kulturní a duchovní aspekty byla přednášející Jana Sieberová.  
14. 4. 2015 se v Centru DHP konala přednáška „Je Ghana hrobem bílého muže?“ Ing. 
Michala Skalky, vedoucího pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAPu. Přednáška 
byla nejen o cestování Ghanou, ale i Kostarikou a dalších zemí, které Michal navštívil.  
24. 4. 2015 – Jana Sieberová přednášela v Městské knihovně v Lázních Bělohradě. 
Veřejnost byla seznámena s Domácím hospicem Duha, jeho službou a zazněly také 
bohaté zkušenosti z doprovázení pacientů.  
1. 5. – 3. 5. 2015 – se uskutečnilo široké setkání členů a přátel domácích hospiců ve 
Vinoři, zorganizované Domácím hospicem Duha, o.p.s. Čestnými hosty byli: J. Em. 
Miloslav kardinál Vlk, F. Štojdl z Církve československé husitské v Plzni, MUDr. Marie 
Svatošová a paní Jana Maceková z paliativní jednotky z Vídně.   
5. 5. 2015 – se v MěÚ v Jičíně konala přednáška Jany Sieberové o hospicové tématice. 
Cílem byla edukace veřejnosti v oblasti paliativní hospicové péče, aby byla dobře 
chápána a přijímána.  
8. 5. 2015 – se uskutečnilo pravidelné měsíční setkání přátel hospice a pozůstalých rodin 
v Centru DHP. Zahájeno bylo mší svatou za hospicové pacienty, s následným 
pohoštěním. 
12. 5. 2015 – v prostorách Domácího hospice Duha se uskutečnila přednáška Radka 
Drahného, tiskového mluvčího správy KRNAPu, o Izraeli, doprovázená mnoha 
fotografiemi.  
8. 6. 2015 – Domácí hospic Duha pořádal v prostorách Centra DHP další kurz resuscitace 
a první pomoci pro laiky. Lektorem kurzu byl MUDr. Pavel Sieber. Součástí byl i 
praktický nácvik resuscitace na figuríně.  
8. 6. 2015 – konalo se pravidelné měsíční setkání přátel a pozůstalých Domácího hospice 
Duha. Zahájeno bylo mší svatou, s následným občerstvením.  
10. 6. 2015 – přednášela Jana Sieberová v pražském Ústavu klinické hematologie a 
krevní transfúze o doprovázení pacientů na konci života.  
13. 6. 2015 – Dobrovolníci Domácího hospice Duha uskutečnili Den pro rodinu. Součástí 
byl bohatý program her pro děti v okolním parčíku kolem hospice.  
17. 6. 2015 – uskutečnila se přednáška Jany Sieberové v Domově pro seniory Obora. 
Hlavním tématem byla především osamělost na sklonku života. 
1. 7. – Domácí hospic Duha přijal na plný úvazek Vojtěcha Poláka, který ve funkci 
„zdravotní sestra“ nahradil Gabrielu Jánskou.  
10. 7. 2015 – díky štědrosti jednoho z dárců byl zakoupen automobil Dacia Dokker 
13. 7. 2015 – uskutečnilo se pravidelné setkání pozůstalých a přátel hospice 
6. 8. 2015 – Nadační fond Avast podpořil v rámci programu „Spolu až do konce“ Domácí 
hospic Duha. Program umožní zaměstnání fundraisera na 18náct měsíců.  
10. 8. 2015 – proběhlo setkání pozůstalých a přátel hospice 
1. 9. 2015 – Domácí hospic Duha zaměstnal Mgr. Jakuba Holmana, SBLJ do pozice 
fundraisera.  
7. 9. 2015 – proběhlo setkání pozůstalých a přátel hospice  
10. 9. – 11. 9. 2015 – proběhly XXI. královéhradecké ošetřovatelské dny. Na konferenci 
vystoupila se svým příspěvkem Jana Sieberová na téma „Dvě ruce spojené v lásce pro 
druhého“. A MUDr. Pavel Sieber – Maligní střevní obstrukce v domácí hospicové péči.  
11. 9. 2015 – Nadace KB, a.s. – Jistota, se stala pravidelným podporovatelem Domácího 
hospice Duha, o.p.s.  
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15. 9. 2015 – na církevní svátek Panny Marie Bolestné byla v hospicové kapli sloužena 
mše svatá (kaple je zasvěcena právě Panně Marii Bolestné). Celebrantem byl J. M. Mons. 
Karel Exner, emeritní farář v Nové Pace a probošt královéhradecké kapituly.  
16. 9. 2015 – Jana Sieberová přednášela v Univerzitní nemocnici Milosrdných bratří 
v Bratislavě na Konferenci Hospitality. Jejím tématem byla služba zdravotníka u 
umírajícího pacienta.   
24. 9. 2015 – V Plzni se konala I. odborná hospicová konference s podtitulem „Šťastná 
smrt.“ O zkušenostech z domácí hospicové péče přednášela Jana Sieberová, na téma: 
Duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života.  
29. 9. 2015 – Oblastní nemocnice Jičín a. s. uspořádala zdravotnickou konferenci, na 
které vystoupila se svým příspěvkem: „Dvě ruce spojené v lásce pro druhého“ i Jana 
Sieberová.  
6. 10. 2015 – U příležitosti výročí posvěcení hospicové kaple Panny Marie Bolestné se 
konala mše svatá, kterou celebroval J. Em. Miloslav kardinál Vlk. Po mši svaté 
následovalo posezení s občerstvením.  
9. 10. 2015 – v Domácím hospici Duha se konal Den otevřených dveří. Součástí byla 
prodejní výstava amatérských fotografií Michala Ludvíka, hořického fotografa a 
koordinátora dobrovolníků.  
13. 10. 2015 – Jana Sieberová přednášela na Církevní střední zdravotnické škole v Brně 
o zkušenostech z domácí hospicové péče.  
20. – 23. 10. 2015 – v Rajhradě se konal Základní kurz paliativní a hospicové péče 
mezinárodního projektu ELNEC. Jednou ze školitelek byla i Jana Sieberová.  
22. – 25. 10. 2015 – ve Vranově se konalo setkání pro zdravotníky, pomáhající profese, 
pracovníky charity a dobrovolníky. Jednou z lektorek byla Jana Sieberová.  
28. 10. 2015 – v okolí Masarykovy věže samostatnosti uspořádali dobrovolníci Duhy 
každoroční drakiádu.  
9. 11. 2015 – konalo se pravidelné setkání pozůstalých a přátel hospice. 
12. 11. 2015 – Jana Sieberová přednášela na Konferenci Hospitality v Brně.  
25. 11. 2015 – ve Valdicích se konal benefiční V. Královský bál, jehož výtěžek byl 
věnován Domácímu hospici Duha.  
29. 11. 2015 – Martin Weisbauer, redaktor hradeckého Studia Vojtěch navštívil Domácí 
hospic Duha, aby zde natočil rozhovor pro pořad, ve kterém se hovořilo o péči o 
pozůstalé. Domácí hospic Duha je jeden z mála hospiců, který se této péči věnuje. 
Rozhovor byl veden se zaměstnanci Duhy, Janou Sieberovou a Magdalénou Kolátorovou; 
Mons. Pavlem Rouskem, hospicovým kaplanem a jedním z pozůstalých, panem Jiřím 
Barešem.  
14. 12. 2015 – V Duze proběhlo předvánoční setkání přátel hospice a pozůstalých.  
23. 12. 2015 – Zaměstnanci a dobrovolníci Domácí hospice Duha uspořádali před 
Chrámem Narození Panny Marie v Hořicích představení Živého Betlému. Příběh 
narození Ježíše Krista byl uspořádán ve spolupráci s pěveckými sbory Ratibor a Vesna.  
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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. 
 

 
 

Dopisy 
 

Za největší důkaz smyslu naší práce považujeme reakce našich klientů. Zde předkládáme 
několik dopisů, které nás velmi potěšily. 
 

Vážení a milí, 

je po vánočních svátcích, a tak jsem se rozhodla Vám napsat jménem svým, své rodiny a hlavně 

jménem svého tatínka. 

Chci Vám poděkovat za laskavou péči o svou maminku Margaretu Blankovou, která ukončila 

svou životní pouť 13. 12. 2014. Nikdy jsem se nesetkala s takovou obětavostí a starostlivostí ze 

strany sestřiček Jarušky a Dany, které k nám jezdily nejčastěji. 

Rozhodli jsme se s tatínkem starat o těžce nemocnou maminku až do konce. Bylo to pro nás 

velmi těžké a vyčerpávající, ale díky Vám jsme vše snášeli mnohem lépe. Prostě ta Vaše pomoc 

byla nenahraditelná. S maminkou jsme se v den jejího skonu rozloučili všichni – celá rodina, 

kterou se mi podařilo svolat. Odešla klidně, obklopená všemi. Byl to pro nás zážitek 

neopakovatelný, jakkoli byl smutný. 

Teď, po obřadu, který proběhl v úzkém rodinném kruhu s oblíbenými písněmi maminky, 

začínáme žít tak trochu nový život. Jen taťka je ještě hodně smutný. Je to zcela pochopitelné, 
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uběhl teprve krátký čas. Navštěvujeme ho každý den, ale Vánoce ten smutek ještě umocnily. 

Doufáme, že se časem vše spraví. 

Byla bych ráda, kdyby se někdy stavila některá ze sestřiček, nebo třeba i obě, aby jim tatínek 

ještě jednou poděkoval. 

Přejeme Vám všem, celému kolektivu hodně zdraví a síly v tomto roce. 

Moc děkujeme. 

Dana Kovačičová 

Jiří Blank a ostatní členové rodiny  

 

*  *  * 

Dobrý večer, 

nejprve bych Vám moc chtěla poděkovat za vše, co jste pro naši rodinu v posledních měsících 

udělali. Bylo to asi to nejtěžší, co jsem kdy vůbec zažila, ale díky Vám jsme to všichni zvládli. 

Maminka je Vám strašně vděčná, jelikož vaše péče byla nenahraditelná a ona se mohla o 

babičku starat až do konce. Pro ni a pro dědu to bylo nesmírně namáhavé po fyzické, ale 

hlavně psychické stránce.  

Jak jistě víte, všichni jsme se s babičkou stihli rozloučit, a to DOMA. Nějak jsem věděla, že už se 

blíží konec, ale nemohla jsem se s tím smířit a když mi maminka řekla, ať se přijedu rozloučit, 

neváhala jsem, nasedla na kolo a vyjela. U babičky jsem seděla velmi dlouho a i přes to, v jakém 

byla babička kritickém stavu, tak jí tekla slza. V tu chvíli jsem věděla, že je to poslední chvíle s 
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ní. Bylo to těžké, ale právě ono poslední rozloučení mi velmi pomohlo. Během hodinky se sjela 

celá rodina a po příjezdu poslední vnučky babička zemřela. Sestřička Jaruška ihned přijela a se 

vším nám pomohla. Jí také patří náš velký dík. Ještě jednou moc děkujeme za vše. 

A nyní bych Vás ráda jako naši vždy milou “učitelku” pečovatelství chtěla pozvat na Maturitní 

ples, který se bude konat 20. února od 19:00 v kulturním sále ve Valdicích. Byly bychom rády, 

kdybyste dorazila. 

S pozdravem 

Mariana Kovačičová 
 

*  *  * 
 

Vážení a milí z Domácího hospice Duha, 

chci vám všem poděkovat za váš odborný i lidský přístup v péči o mou švagrovou Janu 

Barešovou. Děkuji vám nejen jako doprovázející člen rodiny, ale také jako lékař. Velmi si vážím 

vaší práce a jsem vděčná, že jste mi byli nablízku v tomto pro mě těžkém úseku života, protože 

tíha zodpovědnosti lékaře vůči svým nejbližším v rodině je veliká a já jsem se mohla na vás 

spolehnout. Děkuji lékaři Domácího hospice Duha panu MUDr. Pavlovi Sieberovi za jeho 

profesionální vedení léčby na základě pečlivé diagnostické rozvahy. Děkuji také sestřičkám a 

sociální pracovnici nejen za jejich odbornou práci, ale také za sdílení našich obav a smutku, za 

vnášení světla a klidu do posledních dnů života Jany. Díky! 

MUDr. Eva Bartošová 

*  *  * 
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Vážení pracovníci Domácího hospice Duha, 

chtěl bych vám touto cestou poděkovat za péči, kterou jste poskytovali mé manželce Janě 

v posledních dnech jejího života. Byl jsem mile překvapen velmi profesionálním přístupem 

celého vašeho týmu a jsem velmi vděčný za vaši odbornou pomoc zdravotní i ošetřovatelskou a 

za podporu psychickou i duchovní. Velmi si vážím otevřeného přístupu a komunikace, vždy 

jsme byli podrobně informováni lékařem i sestřičkami, jak budou vypadat další kroky ve 

zdravotní péči, a to bylo pro Janu moc důležité. Také nám v péči velmi pomohlo okamžité 

zajištění zdravotních pomůcek včetně polohovacího lůžka. A hlavně nikdy nechyběl úsměv a 

slova povzbuzení, i když jste museli přijíždět v noci nebo o víkendech. Svou radou a pomocí jste 

nezapomínali ani na nás doprovázející. Díky vám mohla Jana zůstat v domácím prostředí až 

do konce svého života a v klidu odejít na Věčnost uprostřed svých nejbližších.  

Děkuji manželům Sieberovým, kteří jsou zakladateli a duší Domácího hospice Duha v Hořících 

v Podkrkonoší. 

Ing. Jiří Bareš 

           

*  *  * 

 

Vážení a milí pracovníci Domácího hospice Duha v Hořicích, 

 

chtěla bych Vám touto cestou vyjádřit poděkování za Vaši velmi záslužnou činnost! Jako 

lékařka vídám v praxi pacienty v terminálním stavu vážných chorob a vždy si říkám, jak je 

nutné velmi intenzivně a pečlivě rozvíjet v naší zemi paliativní péči a umění doprovázet 
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nemocné na jejich poslední cestě. Měla jsem možnost vyslechnout přednášky manželů 

Sieberových a musím uznat, že jste lidé na svých místech, včetně Vašeho celého týmu. Smekám 

před Vámi a velmi si vážím Vaší práce a nadšení! Děkuji Vám velmi za to, že jste! 

Moc Vám přeji hodně sil a vytrvalosti ve Vaší obrovsky důležité a ničím nenahraditelné práci! 

Ať se Vám daří a pokračujte, děláte to skvěle! 

S pozdravem a úctou 

MUDr. Petra Němčíková 
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Finanční zpráva     
 
 

            Rozvaha ke dni 31.12.2015 / v Kč / 

 

Aktiva 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 223 609,00 538 458,00 

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 223 937,00 595 997,00 

Pozemky 912 940,00 0 

Stavby 220 726,00 220 726,00 

Samostatné movité věci 90 271,00 375 271,00 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 328,00 - 57 539,00 

Oprávky ke stavbám - 328,00 - 539,00 

Oprávky k samostatným movitým věcem 0 - 57 000,00 

B. Krátkodobý majetek celkem 2 596 158,72 5 825 246,02 

 I. Zásoby celkem 0 0 

II. Pohledávky celkem 109 474,00 6 135,00 

Odběratelé 0 3 400,00 

Poskytnuté provozní zálohy 2 735,00 2 735,00 

Pohledávky za zaměstnanci - 1 260,00 0 

Jiné pohledávky 107 999,00 0 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 486 684,72 5 811 285,02 

Pokladna 30 611,55 34 409,00 

Účty v bankách 2 456 073,17 5 769 176,02 

IV. Jiná aktiva celkem 0 7 826,00 

Náklady příštích období 0 7 826,00 

Aktiva celkem 3 819 767,72 6 363 704,02 

 

Pasiva 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 3 619 364,72 5 797 845,02  

 I. Jmění celkem 2 907 909,42 3 830 547,72 

Vlastní jmění 2 907 909,42 3 830 547,72 

Fondy 0 228 000,00 

II. Výsledek hospodaření celkem 711 455,30 1 967 297,30 

Účet výsledku hospodaření 0 1 967 297,30 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 711 455,30  0 

B. Cizí zdroje celkem 200 403,00 565 859,00 

 I. Rezervy celkem 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0 

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

Dodavatelé 0 10 929,00 

Zaměstnanci 89 760,00 129 988,00 
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Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdr. pojištění 51 608,00 69 556,00 

Ostatní přímé daně 13 035,00 18 284,00 

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 46 000,00 340 102,00 

IV. Jiná pasiva celkem 0 0 

Pasiva celkem 3 819 767,72 6 363 704,02 

 
 
 

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2015 / v Kč / 

 
 

 Činnost 

A. Náklady Hlavní Hospodářská Celkem 

 I. Spotřebované nákupy celkem 330 585,79 0 330 585,79 

Spotřeba materiálu 301 773,79 0 301 773,79 

Spotřeba energie 28 812,00 0 28 812,00 

II. Služby celkem 302 147,49 0 302 147,49 

Opravy a udržování 11 156,78 0 11 156,78 

Cestovné 4 060,00 0 4 060,00 

Náklady na reprezentaci 8 108,00 0 8 108,00 

Ostatní služby 278 822,71 0 278 822,71 

III. Osobní náklady celkem 2 284 808,00 0 2 284 808,00 

Mzdové náklady 1 706 007,00 0 1 706 007,00 

Zákonné sociální pojištění 549 632,00 0 549 632,00 

Zákonné sociální náklady 5 344,00 0 5 344,00 

Ostatní sociální náklady 23 825,00 0 23 825,00 

IV. Daně a poplatky celkem 111 411,00 0 111 411,00 

Daň z nemovitostí 110 081,00 0 110 081,00 

Ostatní daně a poplatky 1 330,00 0 1 330,00 

 V. Ostatní náklady celkem 33 393,00 0 33 393,00 

Jiné ostatní náklady 33 393,00 0 33 393,00 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv celkem 970 151,00 0 970 151,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 57 211,00 0 57 211,00 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 912 940,00 0 912 940,00 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 000,00  0 1 000,00  

Poskytnuté členské příspěvky 1 000,00 0 1 000,00 

VIII. Daň z příjmů 0 0 0 

Náklady celkem 4 033 496,88 0 4 033 496,88 

 
 Činnost 

B. Výnosy Hlavní Hospodářská Celkem 

 I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 256 850,00 0 256 850,00 

Tržby z prodeje služeb 256 850,00 0 256 850,00 

II. Změny stavu zásob celkem 0 0 0 

III. Aktivace celkem 0 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem 1 431 205,88 0 1 431 205,88 

Úroky 401,18 0 401,18 

Zúčtování fondů 57 000,00  57 000,00 

Jiné ostatní výnosy 1 373 804,70 0 1 373 804,70 

 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 2 750 000,00 0 2 750 000,00 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 750 000,00  2 750 000,00 
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VI. Přijaté příspěvky celkem 580 650,30 0 580 650,30 

Přijaté příspěvky /dary/ 580 650,30 0 580 650,30 

VII. Provozní dotace celkem 982 088,00 0 982 088,00 

Provozní dotace 982 088,00 0 982 088,00 

Výnosy celkem 6 000 794,18 0 6 000 794,18 

    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 967 297,30 0 1 967 297,30 

Daň z příjmů 0 0 0 

    

D. Výsledek hospodaření po zdanění 1 967 297,30 0 1 967 297,30 

 
                                      
 

Náklady na provoz obecně prospěšné společnosti k 31.12.2015 / v Kč / 
 
 I. Náklady na plnění obecně prospěšných služeb 2 329 857,70 

II. Náklady na plnění doplňkových činností 0,00 

III. Náklady na vlastní provoz obecně prospěšné společnosti 1 703 639,18 

Odměny řediteli 0,00 

Odměny členům správní rady 0,00 

Odměny členům dozorčí rady 0,00 

Ostatní náklady 1 703 639,18 

Náklady celkem 4 033 496,88 

 
 

Naši dárci v roce 2015 
 
Na začátku této výroční zprávy jsme hovořili o našem týmu, jehož jednotliví pracovníci 
pečují o klienty. Troufáme si však říci, že hospicový tým je ještě mnohem širší. Jsou to 
všichni ti, kteří svými příspěvky umožňují existenci naší hospicové péče a které zde s 
vděčností uvádíme.  
 

 
Dary a dotace do 5.000 Kč včetně 

 

BlueBerry.cz Apps s.r.o., Praha 
Město Nový Bydžov 

Obec Bašnice 
Obec Skřívany 
Obec Valdice 

Obec Velichovky 
ENERGO NOVA, s.r.o., Nová Paka 

Gregor, s.r.o., Skřivany 
CHIRPET, s.r.o., Dvůr Králové 

Karmel Matky Boží, Praha 
Klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany – Křečovice 
MEDICIMMO, s.r.o., Písek – Budějovické předměstí 

Opatství Nový Dvůr, Toužim 
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Ludmila Baliharová, Pecka 
Ing. Jiří Bareš, Lázně Bělohrad 

Anna Bartoníčková, Lomnice nad Popelkou 
Jan Bartoníček, Jičín 

Mgr. Martina Berdychová, Holovousy 
MUDr. Martin Bičiště, Lázně Bělohrad 

Miloslav Bret, Valdice 
Bohuslav Buchart, Jičín – Valdické předměstí 

Helena Bydžovská, Staré Smrkovice 
Libuše Bydžovská, Staré Smrkovice 

Markéta Černá 
MUDr. Zdeňka Červinková, Dvůr Králové 

MUDr. Petra Čížková, Lázně Bělohrad 
Denisa Dintrová, Vitiněves 

Věra Doležalová 
Hana Eliášová, Praha 

Bc. Zuzana Eršilová, DiS., Hořice 
Milena Festová, Stará Paka 

Renata Fialová, Bílá Třemešná 
Lenka Floriánová 

Mgr. Pavel Forbelský, Jičín 
Ivana Freimanová 

Dalibor Gergela 
Simona Grácová, Jičín 

Ivan Hanuš 
Ing. Ida Hejdová, Jičín 

Ing. Maria Hníková, Jičín 
Ing. Petr Holec, Jilemnice 

Martin Holeček, Dvůr Králové 
Marie Chrástová, Jičín 

MUDr. Vlasta Chroboková, Dvůr Králové 
JUDr. Zdeněk Chudoba 

Miroslav Janata, Praha 6 
David Jung, Železnice 

Blanka Kameníková, Hořice 
Mgr. Jakub Kašpar, Vrchlabí 

MUDr. Zdena Klingerová, Dvůr Králové 
Jiří Knopf, Malé Svatoňovice 

MUDr. Jitka Kobrlová, Jilemnice 
Ing. Marie Korejsová, Praha 3 
Hana Kováříková, Nová Paka 

Jana Kovářová, Jičín Staré Město 
Anna Krátká 

Mgr. Pavel Krčmárik, Jičín 
MUDr. Eva Krejčová, Vrchlabí 

Milada Kryštofová, Prosiměřice 
Jana Kubištová, Hořice 

Jana Kučerová, Dvůr Králové 
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Vladimír Libanský, Jičín 
Zuzana Luštincová, Jilemnice 

Petra Mádlová, Brtev 
Jiřina Maglenová, Nová Paka 

Marie Majorová, Jičín 
Hana Malinová, Hořice 

Milan Mareš, Mladá Boleslav 
Pavel Miller, Smiřice 

Petra Němčíková 
Miroslav Nosek, Hořice 
Ondřej Novák, Hořice 

MUDr. Václav Novák ml., Hořice 
MUDr. Václav Novák st., Hořice 

Blanka Nováková, Liberec 
MUDr. Jaroslava Nováková, Hořice 

Miroslava Nováková, České Budějovice 
Markéta Novotná 
Jaroslav Novotný 

Ondřej Nýdrle, Nová Paka 
Jaroslava Pekárková, Nová Paka 

Tomáš Petráň, Jičín 
MUDr. Zuzana Petrtýlová, Bílá Třemešná 

RNDr. Ivan Ploc, Praha 6 
Mgr. Jana Pokorná, Jičín 

Vojtěch Polák, Hořice 
Alena Polívková, Všestary 

Jiří Rejlek, Jičín 
Mgr. Petra Roučková 

Josef Ruml, Hořice 
Pavel Řehák 

Ing. Petr Seidl, Dvůr Králové 
Mgr. Květa Slepičková, Hořice 

Tereza Spáčilová, Prostějov 
Petra Steinerová, 

Vojtěch Strašík, Jičín 
MUDr. Marie Svatošová, Praha 6 

Eva Syslová, Újezd u Brna 
Dana Šepsová, Pecka 

Jaroslava Šimková, Lhota 
Stanislav Šoltys, Vitiněves 
JUDr. Josef Šperk, Hořice 

Petra Štěrbová, Lázně Bělohrad 
Martina Šulcová, Nová Paka 
Mgr. Petra Švábová, Praha 9 

Vendulka Táborská, Jičín 
Zdeněk Teichman, Dvůr Králové 

Jiří Tománek 
Eva Vagenknechtová, Lomnice nad Popelkou 
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Josef Valášek, Hořice 
Josef Válek 

Mgr. Iva Vedralová, Brodec 
Mgr. Filip Veselka, Přibyslav 

Michal Veselka, Jičín 
Anna Vlášková 
Jan Vostruha 

Martin Weisbauer st., Hradec Králové 
Šárka Záplatová, Jaroměř 

Ing. Tomáš Zelinka, Černošice 
Jakub Živnůstka, Jičín 

 

 
Dary a dotace do 10.000 Kč včetně 

 

Městské kulturní středisko – Nová Paka 
Ortopedie Hlinsko 

Jaroslav Andrejs, Dolní Nemojov 
MUDr. Jiří Cyrany, Jičín 

Jiří Černý, Věžnice 
Věra Exnerová, Nová Paka 

Ing. Martin Jodas, Jičín 
Stanislav Hofman, Dobruška 

MUDr. Věra Hrabyová, Dvůr Králové 
Lenka Husarová 

Ivona Hykysová, Stará Paka 
MUDr. Petr Kašpar, Hořice 

Daniela Mohylová, Hradec Králové 
Ing. Marie Puričová, Janské Lázně 

MUDr. Blanka Rychlíková, Vrchlabí 
Mgr. Lenka Sochorová, DiS., Dobrá Voda u Hořic 

Pavel Staša 
Josef Šulc, Nový Bydžov 

Ing. Václav Urban, Studenec 
Stanislava Václavíková, Jičín 

Jan Vaniš, Miletín 
Ing. Jiří Vitvar, Jičín 

Ing. Renata Zemková, Dvůr Králové 
 

 
Dary a dotace do 50.000 Kč včetně 

 

Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové 
Komerční banka, a.s. – Nadace Jistota 

Passer Invest Group, a.s., Praha 
Spolek Na Dvoře, Dolní Branná 
Ing. René Baláž, Jestřebí Lhota 
Radek Červenka, Uherský Brod 

http://www.hospic-horice.cz/
mailto:hospic-horice@seznam.cz


Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2015 
Domácí hospic Duha, o.p.s., Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice 

IČ 26561433    www.hospic-horice.cz    e-mail: hospic-horice@seznam.cz                                          strana 20 
 

J. Ex. Mons. Josef Kajnek, Pardubice 
MUDr. Jitka Kolářová, Hradec Králové 

J. M. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., Hradec Králové 
J. M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., Praha 

Mons. Mgr. Pavel Rousek, Vysoké Veselí 
Dr. Markus Steiner, Lázně Bělohrad 

MUDr. Iveta Marešová 
Mgr. Veronika Sedláčková, Praha 4 

Jindřich Šaršon, Hořice 
 

 
Dary a dotace nad 50.000 Kč 

 

at WILL, s.r.o., Klášterská Lhota 
Biskupství královéhradecké, Hradec Králové 
Boltjes International, s.r.o., Červený Kostelec 

Farnost Jičín 
INSERVIS MVC, s.r.o., Praha 4 

Královéhradecký kraj 
Nadace Agrofert, Praha 

Nadační fond AVAST, Praha 4 
Palác Rokoko, s.r.o., Praha 1 
Tappy Tapps, s.r.o., Hořice 

ZOKO, s.r.o., Lomnička 
MUDr. Pavel Sieber, Hořice 
Mgr. Tomáš Kolátor, Tetín 

Magdaléna Valová, Domašov u Brna 
J. Em. Miloslav kardinál Vlk, Praha 

 

 
 

Všem dárcům velmi děkujeme! Všechny obdržené finanční prostředky 
využíváme k poskytování obecně prospěšných služeb. 

 
 

Výhled do roku 2016 
 
 

Naším velkým cílem v roce 2016 je otevření další pobočky Domácího hospice Duha ve 
Vrchlabí, kde se již začal formovat tým domácí hospicové péče, složený z lékařky, 
zdravotních sester a sociální pracovnice. Předpokládáme její otevření v polovině roku 
2016 a rozšířit tak poskytování domácí hospicové péče i do oblasti Krkonoš.  
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Závěr 
 
 
Domácí hospic Duha v Hořicích zajišťuje specializovanou paliativní péči pro pacienty v 
jejich přirozeném prostředí a odborně podporuje rodiny, které se na péči podílejí. Tým 
domácího hospice se snaží o efektivní spolupráci s praktickými lékaři a s dalšími 
pečovateli. Jádro týmu zahrnuje zdravotní sestry, lékaře, sociálního pracovníka a 
kaplana. Tým domácího hospice je k dispozici sedm dní v týdnu a 24 hodin denně.  
 
Je potřebné nadále investovat do rozvoje dostupnosti paliativní péče, podpořit 
financování služeb domácích hospiců a trvale jít proti postupům, které způsobují, že 
paliativní péče není stále dostupná všem umírajícím pacientům. Snažíme se tedy o 
navazování vztahů mezi poskytovateli domácí hospicové péče, nemocnicemi, 
agenturami domácích péči a Charitami, protože právě zde je patrná rozdílnost, která 
brání nejen pochopení, ale především zamezuje rozvoji tohoto druhu péče.    
 
Domácí paliativní péče není stále integrována do zdravotního systému ČR. Chybí zde 
legislativní ukotvení a možnost jejího financování ze zdravotního pojištění. Rozvoj 
tohoto typu služby je za těchto podmínek velmi složitý. Domácí týmy pracují v těchto 
nepříznivých podmínkách za cenu vysokého osobního nasazení.  
 
Domácí hospic Duha se poslední roky stává místem setkávání zdravotníků a ostatních 
profesí, kteří aktivují vznik dalších domácích hospiců. Během minulých let nás navštívili 
zdravotníci z Pelhřimova, Rychnova n/K, z Hradce Králové, Třeboně, Telče, Kladna, 
Sokolova, Brna, Loun, Chomutova, Uherského Hradiště, Vrchlabí, Lysé n/L, Valašského 
Meziříčí a další návštěvy se plánují i v roce 2016. Veškerá setkávání mají společný 
ukazatel - změnit nelichotivé podmínky umírajících lidí a podpořit maximálně rodiny, 
které na sebe převezmou péči o těžce nemocné v domácím prostředí.  
 
O domácí hospicovou péči je v našem regionu stále větší zájem. Pozvolna se nám daří 
navazovat spolupráci s nemocnicemi a ostatními zdravotně –sociálními službami. 
Vnímáme pozitivní proměnu části obyvatel v našem městě a jeho okolí. Vnímáme 
lidskou solidaritu a ochotu pomoci. Vzniká dobrovolnictví z širokých řad veřejnosti. 
  
Nepodařilo se nám však zatím získat smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Vnímáme 
jistou vyčerpanost z nemalého úsilí, které musíme vynakládat k získávání finančních 
prostředků. Tato nejistá a náročná existence je jednou z největších překážek, s nimiž se 
musíme potýkat.  
 
Všichni dobře víme, že v dnešní společnosti se smrti snažíme vyhnout, snažíme se ji 
schovat za bílé plenty v nemocnicích a ústavech. Když někdo umírá, odmítáme být tváří 
tvář jeho smrti. Tento svět je značně ochuzen o účast v utrpení, o sdílení bolesti. Není 
však dobré, abychom se takovému setkání vyhýbali. Vždyť právě láskou a blízkostí se v 
okamžicích smrti dotýkáme skutečného života. 
 
 
Jana a Pavel Sieberovi, zakladatelé Domácího hospice Duha, o.p.s. v Hořicích 
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