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V A L E N T I N  H O R B A
Písek



Vážení a milí přátelé, 

v domácím hospici Athelas je zvykem, že každý rok dostane jeden z nás, zaměstnanců hospice, možnost napsat slovo úvodem 

do výroční zprávy. Je to hezký zvyk. Díváme se na uplynulé roky pokaždé očima někoho jiného. Jiný úhel pohledu, jiná perspek-

tiva. Letos tahle milá povinnost připadla mně a já se ráda ohlédnu za sedmým rokem života Athelasu. Začala jsem pro hospic 

pracovat spolu s novou sociální pracovnicí Aničkou Klečkovou, v polovině února. Těsně před tím, než došlo z pandemických dů-

vodů k největšímu uzavření společnosti. Nebyl to jednoduchý rok. Přes všechno, co se dělo během celého náročného covidové-

ho roku ve vnějším světě, a že toho nebylo málo, Domácí hospic Athelas doprovodil 94 pacientů a jejich blízkých, poskytl mnoho 

hodin konzultací v sociální poradně a pečoval o své klienty. To vše za přísného dodržování všech protiepidemických opatření. Za 

více než rok práce v našem hospici nepřestávám obdivovat odbornost, laskavost, pečlivost a synergii celého multidisciplinár-

ního týmu a každodenní práci zaměřenou na pomoc našim pacientům. Chtěla bych poděkovat všem svým kolegům lékařům, 

lékařkám, zdravotním sestřičkám, sociálním pracovnicím, paní psycholožce a psychoterapeutce, všem pečovatelům a pečova-

telkám, panu kaplanovi. Den za dnem poskytují co nejodbornější paliativní péči s lidským přístupem a otevřeným srdcem. Celý 

ten promazaný hodinový stroj může tikat, jak je potřeba, také díky práci všech, kdo „střeží oheň“ v hospici a starají se o finance, 

kancelář, účetnictví, zdroje a půjčovnu kompenzačních pomůcek pod taktovkou naší milé paní ředitelky Daniely Nechvátalové, 

jíž patří dík za odvahu plout v moři (nejen) systémových požadavků s úsměvem na tváři a nikdy se nevzdávat. To všechno je již 

osmým rokem spolupráce všech členů athelasového lístku s jedním nejvyšším cílem: naplňovat poslání Domácího hospice 

Athelas, čili provázet nevyléčitelně nemocné pacienty v závěru života. Být oporou a pomocí jejich blízkým a rodinám. Těm totiž 

patří náš hluboký obdiv za jejich lásku a odvahu pečovat o své blízké až do konce. Pro ně naši práci děláme.

I v loňském roce jsme byli neseni na ramenou našich podporovatelů. Bez pomoci vás, našich přátel, individuálních dárců i pod-

porujících firem, nadací, nadačních fondů a státní správy, měst a obcí bychom nemohli poskytovat naše služby. Děkujeme vám 

za spolupráci, za projevenou důvěru a za vaši štědrost. Každoročně ji přetavíme do pomoci lidem, kteří chtějí zůstat na konci 

své životní cesty DOMA. Pomáháme jim to přání splnit. Poslední, ale neméně důležitý dík budiž poslán našim dobrovolníkům. 

Těm, kteří přijdou ve svém volném čase a věnují jej práci pro hospic nejrozmanitějším způsobem. Čas, jak je známo, je totiž 

jedna z největších cenností, kterou v životě máme. Vy všichni jste důkazem, že svět je pořád ještě v pořádku a dobré místo pro 

život. Děkujeme.

Přeji nám všem, hospici i světu venku, abychom obstáli v nadcházejících měsících a letech i přes bouřlivé časy, které nás nej-

spíš čekají a abychom mohli nadále naplňovat naše poslání. Tak se staň.

Za celý hospicový tým, 

Kateřina Literáková, Péče o dárce a přátele



Kdy  v
áš nejb

li ší č
lověk o

nemocn
í, vše 

se dá jak
o nereá

lné. 

Nevěřít
e, e by t

o mohl
a být 

pravda,
 nevěří

te, e vám 
lékaři 

vá ně 
říkají, 

e se č
as ned

á prodl
ou it... 

Mamka 
chtěla 

ten ča
s stráv

it dom
a, ve 

svém lá
skyplné

m 

domově.
 A v 

nejhorší
ch dne

ch se 
informa

ce prop
ojily a

 k ná
m 

přišel 
Athela

s. Hosp
ic nám

 podal 
pomocno

u ruku
 ve 

chvílích
, kdy 

na bole
st, str

ach, n
ejistotu

 u  nestač
í jen 

láska, 
ve chví

lích, k
dy by 

nebylo 
mo né 

trávit 
poslední

 dny 

doma, 
s rodin

ou. Da
li jste 

mamce 
kromě 

vší té 
péče po

cit 

přátelst
ví, a 

přijetí,
 klidu

. Nedá
 se vyp

sat vdě
čnost, 

a prác
i 

ka déh
o skvěl

ého čle
na Ath

elasu…
 

Petra 
K. s r

odinou



VEDENÍ A ZÁZEMÍ HOSPICE

Mgr. Daniela Nechvátalová  
ředitelka

Vladimíra Zemanová  
vedoucí kanceláře

Bc. Běla Marková  
účetní

Ing. Věra Samková  
fundraiserka

Bc. Kateřina Literáková  
fundraiserka a PR manažerka

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Daniela Nechvátalová

Bc. Anna Klečková

Bc. Petra Dvořáková

PSYCHOLOŽKY  
A PSYCHOTERAPEUTKY

PhDr. Sylva Hönigová

Mgr. et Mgr. Kateřina Soumar

Ing. Lenka Kurcová

KAPLANI

Rostislav Homola, B.Th.  
odborný garant

Miloš Drastík

LÉKAŘI

MUDr. Monika Váňová  
odborný garant

MUDr. Marcela Zachatá

MUDr. Vladimír Cejp

MUDr. Jan Kvasnička

MUDr. Helena Kajtmanová

MUDr. Katarina Bechyňová

PEČOVATELKY A PEČOVATELÉ

Alice Kortusová

Nikola Hálová

Markéta Gareis

Iva Lednická

Jiří Převorovský

Roman Kudrlička

Bc. Lucie Jonsztová

Blanka Veselá

Světlana Šrotová

ZDRAVOTNÍ SESTRY

Lucie Hudáková, Dis.  
vrchní sestra

Mgr. Milada Štojdlová

Miloslava Škochová

Marcela Semrádová

Naděžda Malovcová

Blanka Veselá

Zdeňka Suchanová

Eva Šlajsová

DOBROVOLNÍCI

Bc. Lenka Baďurová

Markéta Petrová

Kateřina Šolcová

Věnceslava Filipová

Miroslava Šlajsová

Ludmila Keclíková

Michaela Nováková

... a mnoho dalších lidí se srdcem 
na pravém místě, kteří pro nás pracovali 

be  nároku na odměnu

N Á Š  T Ý M



MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE (DOMÁCÍ HOSPIC)

Poskytujeme specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevy-
léčitelného onemocnění. Naším posláním je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, zůstala zachována jeho lidská důstoj-
nost a v posledních chvílích života nezůstal osamělý. Hospicová péče otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho 
poslední životní cestě. Snažíme se uspokojit všechny potřeby nemocného (fyzické, psychické, sociální a duchovní). Nedílnou sou-
částí je podpora rodiny a přátel nejen v období umírání nemocného, ale také po jeho úmrtí. O pacienta se stará multidisciplinární 
tým lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovnic, pečovatelek, nabízíme psychologickou podporu i duchovní péči, pokud o ni 
náš pacient a rodina mají zájem. Jsme pacientům a rodinám k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 

Tým lékařů vede MUDr. Monika Váňová.  
Tým zdravotních sester vede Lucie Hudáková, Dis.

CELKEM JSME NA CESTÁCH ZA NAŠIMI PACIENTY NAJEZDILI 47 352 KILOMETRŮ

V ROCE 2021 JSME DOPROVODILI CELKEM 94 PACIENTŮ

Mužů….. 49

Žen…… 45

Nejstarší pacient … 97 let

Nejmladší pacient… 45 let

Počet ošetřovacích dnů…. 2434

Počet ošetřovacích hodin….. 1587

Počet návštěv v rodinách…. 1481

Počet pacientů v Písku 43

Počet pacientů v okolních  
městech a obcích

51

"Ty nejdůležitější  
věci v životě, nejsou  
věci, ale okamžiky.“ 

Karel Čapek



ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Posláním poradny Domácího hospice Athelas je poskytovat pacientům a jejich blízkým informace, podporu a doprovázení v době 
vážného, dlouhodobého, onkologického onemocnění a v nelehké době po úmrtí blízkého. Služba je poskytována bezplatně. 

K dispozici je pacientům Bc. Anna Klečková a Bc. Petra Dvořáková.

Posláním terénních odlehčovacích služeb je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, o které 
o které pečují jejich blízcí doma. Na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby naše milé pečovatelky a rodinní pečující 
si tak mohou odpočinout, věnovat se svým koníčkům a zařídit si vše potřebné.

Koordinátorem terénních odlehčovacích služeb je Bc. Petra Dvořáková.

CELKEM JSME NA CESTÁCH ZA NAŠIMI KLIENTY NAJEZDILI 26. 779 KILOMETRŮ

SOCIÁLNÍ PORADNA PÍSEK

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY PÍSEK A OKOLÍ TERÉNNÍ OŠETŘOVACÍ SLUŽBY MILEVSKO A OKOLÍ

SOCIÁLNÍ PORADNA MILEVSKO

Počet konzultací po telefonu 25

Počet osobních návštěv 13

Počet konzultací po telefonu 639

Počet osobních návštěv 107

Počet klientů 20

Počet ošetřovacích dní 1267

Počet ošetřovacích hodin 1703

Počet klientů 32

Počet ošetřovacích dní 1457

Počet ošetřovacích hodin 1491



PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

FINANCOVÁNÍ A FUNDRAISING

Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí. V roce 2021 
jsme zapůjčili celkem 58 kompenzačních pomůcek našim hospicovým pacientům, klientům terénních odlehčovacích služeb 
i široké veřejnosti. Naši půjčovnu vede a všem klientům pomáhá s přístroji a pomůckami Vladimíra Zemanová.

Náš hospic financujeme vícezdrojově. Rozpočet je poskládán z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z příspěvků měst a obcí, 
z dotací státního rozpočtu, z plateb veřejných zdravotních pojišťoven, z příspěvků klientů i z benefičních akcí a zejména z darů 
od individuálních a firemních dárců, kteří jsou pro nás obrovskou podporou. Na jaře roku 2021 jsme získali díky narozenino-
vé výzvě na Darujme.cz 71.900 Kč a tím 100 nových jednorázových dárců. Po celý rok od dubna 2021 běžela výzva k upletení 
rekordní deky pro Athelas s názvem Dekaton, která se z covidových důvodů „přelila“ do roku 2022, za celou tu dobu se k nám 
připojilo přes 300 příznivců. Poprvé jsme se také přidali k ostatním hospicům symbolickým během „Po březích Otavy“, kterého 
se zúčastnilo 155 běžců s výtěžkem 34.700 Kč, prožili hezký Papučový den s kampaní DOMA a náš již tradiční adventní koncert 
Marika Singers Voices. Díky podpoře KONABO jsme otevřeli v adventu nový charitativní e-shop. Velké dotační programy a gran-
ty pro nás píše Ing. Věra Samková, o akce a PR se stará Kateřina Literáková.

Jak nás podpořit naleznete na našich webových stránkách, přispět na provoz hospice můžete také převodem na účet č.  

8491450001/5500

AKCE

Symbolický běh Po březích Otavy 21. 6. – 21.9. 2021
Kampaň DOMA., Papučový den a Koncert v Papučích 6. 10. 2021

Dekaton: Deka pro Athelas 1. 4. – 27. 11. 2021 (odloženo na 2022)
Koncert Marika Singers Voices 27. 11. 2021

Andělský vánoční jarmark e-shop 1. 12. – 31. 12. 2021

Z celého srdce děkujeme všem našim podporovatelům a přátelům, 
kteří se účastnili našich benefičních akcí a be  nich   

bychom naše slu by nemohli poskytovat.



V naší každodenní práci se opíráme o hodnoty, které nám svítí jako lucerna na cestu…
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STÁTNÍ SPRÁVA
Krajský úřad Jihočeského kraje, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Evropský sociální fond 

MĚSTA A OBCE
Město Písek, Město Týn nad Vltavou, Město Milevsko, Město Vodňany, Obec Boudy, Obec Čížová, Obec Putim

NADACE A NADAČNÍ FONDY
MAS Střední Povltaví, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Agrofert,  

KONABO Komunitní nadace Otavsko-Blanická, Nadace J&T, Nadace ČEZ, Nadační fond Umění doprovázet,  

Nadace Racek, Nadační fond Senior, Nadační fond Pohlazení pro stáří, Nadace VIA, Nadační fond Tesco

SDRUŽENÍ, CÍRKVE, OBČANSKÉ INICIATIVY, ŠKOLY, UMĚLCI
Husitská diakonie, Dětský klub Pohádka Kateřiny Šolcové, Městská knihovna Písek, Městská knihovna Milevsko,  

Malíř Valentin Horba, Malířka Eva Čapková, Fotograf Roman Jedlička, Fotografka Lenka Průchová,  

grafička Magdalena Bendová, grafička Hana Hemalová, studentka FAMO Lenka Průchová, 

Marika Singers Voices, Kulturní Plantáž Blatná, Sršni Písek, SK Otava Písek, Házená Písek,  

Spolek přátel kamenného mostu, OA Písek, Gymnázium Písek, Filmová akademie Miroslava Ondříčka, Dětský klub Pohádka 

Katky Šolcové, Sladovna Písek, Písecký svět, Dobrovolní hasiči Písek, Centrum kultury Písek, Alzheimer centrum Písek, 

Dobrá pomoc, Divadlo Pod čarou, T-dance Písek, Z.I.P Písek, ZUŠ Písek, Rádio Otava, Orientační sporty Písek 

Děkujeme



FIRMY
Casta a.s., 3J GROUP, s.r.o., AK Šolc, Ascend a.r.o. – Jiří Morávek, Auto Hrach, Biopekárna Zemanka s.r.o.,  

Čevak, a.s., Dětský lékař MUDr. Jiřina Holická, Ford Vinkler Písek, Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o.,  

JUST-pí. Zemanová Písek, Lékárna U Palmy s.r.o. Protivín, MEDICIMMO s.r.o., Moneta Money bank, a.s.,  

MUDr. Eva Harcubová, MUDr. Jan Musil, MUDr. Pavel Pohořský, Santep s.r.o., MUDr. Petr Pudík,  

Nepotřebné věci od vás-pomáhají dětem od nás, z. s., OpenOne, a.s., Packeta (Zásilkovna),  

Prácheňská Wood s.r.o. – Petra Čapková, František Čapek, Psychologie Schenková s.r.o,  

RG Investment, Sanofero s.r.o. – MUDr. Václav Holý, SANTEP – MUDr. Pavel Pohořský, S ÚSMĚVEM s.r.o. – Daniel Křižák, 

SWIETELSKY stavební s.r.o. , Syndesmosia, s.r.o. – MUDr. Michaela Šimková, TANYPL s.r.o. – Jana a David Kodýmovi,  

Tiskárna Hemala, Třemšínská ekofarma, s.r.o., Velkoobchod ovoce-zelenina s.r.o. – Zdeněk Cimbura, Videolektor,  

Víno Hruška, Obchod U Vlka, Second Hand Gallery, COOP Albrechtice, Pekařství Zlivice, Nehtové studio Marcely Suchanové 

Jablonského, Penny Market Obchodní Písek, U Kapličky HOTEL&RESTAURACE, Veget Bistro, Kosmetika Radka Hanusová, 

Klíčové centrum – Jindřich Trtek, Obchod Moje Lhota

Děkujeme

Děkujeme

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům Domácího hospice Athelas, kteří nám v roce 2021 pomáhali 

naplňovat naše poslání. Děkujeme všem lékařům a ostatním zdravotníkům, kteří s hospicem spolupracují,  

a není jim lhostejný osud našich pacientů. 



Děkujeme

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost









Domácí hospic Athelas středisko Husitské diakonie

Karla Čapka 589, 397 01 Písek 

IČ: 03663353 

www.hospic-pisek.cz

Kontakt pro zájemce o péči  
+420 774 858 487

Kontakt pro dárce  
+420 724 051 181 

kontakt@hospic-pisek.cz

Číslo účtu:  
8491450001/5500

Statutární orgán: 

Ředitelka střediska: Mgr. Daniela Nechvátalová 

Předsedkyně střediskové rady: Mgr. Milada Štojdlová 

Místopředseda střediskové rady: Bc. Zdeněk Herout

Zřizovatel:  

Církev československá husitská, Wüchterlova 5, 16626 Praha 6 – Dejvice

Obraz na úvodní straně: Valentin Horba

Grafické zpracování: Tiskárna Hemala Písek


