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Zdarma pro podporovatele a přátele hospice

R
áda bych poděko-
vala  a   vyzdvihla 
práci týmu třeboňské-
ho hospice sv. Kleofá-
še. Každému jednotlivě 
bych chtěla vyjádřit 

díky za vysoce profesionální a  hluboce 
lidskou službu. 

Zdravotním sestrám Petře Opršalové 
a Jarce Pecušíkové za odbornou připrave-
nost a hodiny pohotovostí ve dne v noci, 
díky nimž nemusel žádný náš pacient 
čekat na léky a jeho rodina na podporu 
v nelehkých chvílích. To vše by sestřičky 
nedokázaly, kdyby jim v zádech nestáli 
báječní lékaři – Eva Zýková, František 
Pfeifer a Martin Hrbek – děkuji upřímně 
za službu každého z vás. 

Zdravotní tým také nově rozšířily 
a pacienty pravidelně navštěvují zdra-
votní sestry Lenka Oušková a  Petra 
Kubová – i  jejich ruce a zkušenosti se 
staly nedílnou součástí týmu, děkuji 
i za vás.

Rodiny u nás  
najdou podporu
Sociální pracovnice Irena Kalná má dík 
a  obdiv nás všech – za srdce otevřené 
a uši naslouchající. Hodiny a dny s ro-
dinami v těžkých životních situacích jí 
neberou laskavý úsměv a  citlivý opti-
mismus. Irena je nám inspirací, oporou 
a mistrem řešení neřešitelných situací. 
Společně s  psycholožkou  Terezou Ma-
říkovou v  roce 2017 připravily kvalitní 
programy pro děti a mladé lidi, kteří si 
prošli životní ztrátou. Věnují se s  dal-
šími externisty i  vzdělávání pedago-
gů v  oblasti zpracování smrti, ztráty 
a  truchlení. Tereze děkuji za individu-
ální doprovázení všech, kteří potřebují 
její odbornou pomoc.

I  my potřebujeme pohled zvenčí 
a podporu odborníka, a tak děkuji Sylvě 
Hönigové za celoroční supervizi.

Pomůžeme 
s dlouhodobým 
pečováním  
o vaše blízké
Velký dík patří také Petře Radové. Pe-
tra v  hospici pracuje jako pečovatelka 
a s velikým umem pečuje o klienty, ale 
i  o  prostředí našeho hospice. Její prá-
ce je pečlivá, poctivá a  vždy s  hezkým 
a dobrým výsledkem.  Díky Petře jsme 
od září 2017 znovuobnovili provoz tzv. 
terénní odlehčovací služby a  rozšířili 
cílovou skupinu i  o  rodiny, které doma 
dlouhodobě pečují o své blízké. Do týmu 
odlehčovací služby na podzim přišli noví 
kolegové – Maruška Břicháčková, Bětka 
Rosenkrancová a Mikuláš Kalný – i těm 
děkuji za odvahu a  trpělivost vplout 
s námi do zatím neznámých vod a hledat 
ten správný směr.

Bez administra-
tivy by to nešlo
To vše výše uvedené by nemohlo ni-
kdy dobře fungovat, pokud by nebyla 
obsazená kancelářská křesla kolegy-
němi, které mají velkou víru, že tuny 
papírů podepsaných, orazítkovaných, 
zaúčtovaných atd. mají smysl. Marti-
ně Brychtové děkuji za její mravenčí 
pečlivou práci, na kterou se můžeme 
všichni spolehnout. Martina je klidná 
opora a základ provozu naší kanceláře. 
Jsem moc ráda, že právě v loňském roce 
přišla zasednout další křeslo Marika 
Jasanská, která svou pílí, pracovitostí 
a  odvahou doplnila tým zázemí hospi-
ce. Úsilí Martiny a Mariky ocení nejen 
grantové a kontrolní komise, ale zejmé-
na naše báječná a šikovná účetní Šárka 
Řepová – které také děkuji za odvahu se 
učit mnoho nového a za jistotu a preciz-
nost, kterou do naší práce přinesla. 

Děkuji i Báře Drachovské za profe-
sionalizaci vzhledu naší organizace. Za 
všechny články, fotky, zprávy, za hodi-
ny na trzích, dny a noci u tvorby výroč-
ních zpráv a  letáků. Bára má také na 
starosti práci s dobrovolníky – i bez vás 
si naší práci neumíme představit – dě-
kuji Míše Šafářové, Květě Liškové, Ma-
rušce Holušové, Vlastě Petrové, Šárce 
Pfauserové, Radce Hurych Hájkové, 
Zdeňce Skořepové a dalším, kteří kdy 
podali hospici zcela nezištně pomocou 
ruku.

Děkujeme  
našim rodinám
V  neposlední řadě děkuji své rodině 
a  rodinám svých zaměstnanců za trpě-
livost a pomoc. Pokaždé – ve dne, v noci, 
o Vánocích nebo v neděli v poledne, když 
jedeme k  pacientovi – je to díky tomu, 
že chápete, že musíme a  podporujete 
nás v této službě. Děkujeme i všem ba-
bičkám a  dědečkům, tetičkám i  strýč-
kům, kteří ochotně hlídáte naše ratoles-
ti, a to i v čase večerních a víkendových 
benefičních akcí nebo služebních cest 
přes půl republiky s nejistým časem ná-
vratu. 

BEZ VÁS BY TO NEŠLO!  
DĚKUJI VÁM!

Petra Brychtová, ředitelka hospice
foto: Anna Petrželová, Jan Voběrek

Tým hospice sv. Kleofáše tvoří zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovnice,  
psycholožka, pečovatelé a administrativní pracovnice.
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VŠECHNO  
MÁ SVŮJ ČAS

PEČOVALI JSME
O CELÉ RODINY
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N
a rok 2017 jsem Vás 
prosila o  trpělivost, 
přízeň a  podporu. 
Mám pocit, že od na-
psání loňského úvod-
níku pořád čekám na 

tu chvíli velkého třesku, zásadního obratu 
a vysokého skoku někam výš, dál a hlou-
běji do lepších podmínek pro paliativní 
péči. Nyní po roce ta chvíle nepřišla a já si 
v těchto dnech vylepila na viditelné místo 
následující verše z knihy Kazatel:

Je čas rození          i čas umírání,
čas sázet            i čas trhat;
je čas zabíjet               i čas léčit,
čas bořit                     i čas budovat;
je čas plakat        i čas smát se,
čas truchlit               i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat   i čas kameny sbírat,
čas objímat             i čas objímání zanechat;
je čas hledat              i čas ztrácet,
čas opatrovat                  i čas odhazovat;
je čas roztrhávat                        i čas sešívat,
čas mlčet            i čas mluvit;
je čas milovat                   i čas nenávidět,
čas boje             i čas pokoje.

S  velkou prosbou o  trpělivost a  po-
chopení si nyní dovolím shrnout to, co se 
v roce 2017 událo:

Rok 2017 byl rokem očekávání zá-
sadních změn pro paliativní péči, zejm. 
tu mobilní specializovanou paliativní 
péči (jinými slovy domácí hospicovou 
péči). Pocítili jsme, že téma se dostává 
do popředí obecného zájmu – hned na 
začátku roku jsme obdrželi Cenu Floc-
cus od zaměstnanců České spořitelny, 
v  květnu jsem pak z  rukou hejtmanky 
Jihočeského kraje přebrala ocenění Žena 
regionu, za kterým je schovaná samo-
zřejmě práce celého týmu, nikoli jen má. 

Jihočeský kraj se postavil kladně ke 
všem žádostem o naši podporu – v gran-
tových řízeních jsme získali finance, 
které nám zčásti pokryly péči o  pozů-
stalé a  vzdělávání veřejnosti v  oblasti 
péče v  domácím prostředí; stali jsme 
se členy krajských pracovních skupin 
v oblasti sociálních služeb i zdravotnic-
tví a byli zařazeni do sítě poskytovatelů 
sociálních služeb. V  oblasti sociálních 
služeb je to významný posun, ze kterého 
mám radost.

Bez podpory se stále neobejdeme
Po celý rok jsme byli napjatí, jak dopad-
ne pilotní projekt, ve kterém největší 
česká pojišťovna ověřovala potřebnost 
a  nákladnost mobilní specializované 
paliativní péče. Od 1. ledna 2018 se do 

systému úhrad zdravotních pojišťoven 
dostala také mobilní specializovaná 
paliativní péče. Domácí hospicová péče 
ale stále není plošně placena ze zdra-
votního pojištění. K  uzavření smluv 
s pojišťovnami je nutné splnit několik 
podmínek – zajistit nové zaměstnance, 
obsáhnout větší území a další.

A tak dobrodružství vícezdrojové-
ho financování pokračuje a  velké jis-
toty se nám nedostává. Fungování do-
mácího hospice pořád stojí a padá na 
práci zdravotních sester a lékařů, kteří 
mohou pracovat zejm. díky podpoře 
Vás dárců, obcí a  nadací. Chci tímto 
velice poděkovat všem, kteří se na fi-
nanční podpoře jakkoli podílí.

Kleofáš, jak se našemu hospici za-
čalo familiárně říkat, tedy roste, žije 
a vyvíjí se dál. Já i celý tým se neustále 
učíme trpělivosti, lásce, pilné práci, ale 
i odpočinku a regeneraci sil tak, aby-
chom se o  to naše společné dílo stále 
dobře starali a vedli ho dál.

Věřím, že všechno má svůj čas 
a  děkuji všem, kteří nám pomáháte 
v  časem horších a  nezapomínáte na 
nás ani v časem lepších. Je to pro nás 
naděje, kterou můžeme nést zase dál… 

S úctou Petra Brychtová, ředitelka

M
obilní specializova-
nou paliativní péči 
poskytl hospic v roce 
2017 celkem dvaceti 
rodinám. O  pacienty 
se zdravotní tým sta-

ral celkem 411 dní, pacienty a jejich ro-
diny navštívily osobně zdravotní sestry 
celkem 269x, z  toho 40x vyjížděly na 
pohotovostní návštěvu, 270x poskytly 
telefonickou konzultaci. Celkem 122x 
byla potřebná konzultace po telefonu 
s hospicovými lékaři. 

Více než 200 rodin požádalo hos-
pic o pomoc či radu v nelehké sociální 
situaci přímo v kontaktním místě nebo 
po telefonu. Pro všechny zájemce je 
v hospici k dispozici také sociální pra-
covnice, která navštěvuje klienty přímo 
v  jejich domovech. Dále hospic nabízí 
půjčovnu kompenzačních pomůcek, 
v roce 2017 ji využilo 91 rodin, kteří si 

vypůjčili 149 kompenzačních pomůcek 
pro své blízké.

Hospicová péče stále není placena 
ze zdravotního pojištění, provoz hospice 

tak závisí na dárcích, grantech či do-
tacích. Velkou pomocí jsou již tradičně 
drobní dárci z  řad pozůstalých a  pod-
porovatelů hospice. V roce 2017 Hospi-
covou péči sv. Kleofáše opět podpořilo 
Město Třeboň a hned několik nadačních 
fondů a  organizací. Při akci Týden pro 
hospic se díky všem návštěvníkům po-
dařilo vybrat další finance. Kromě toho 
se hospic účastní také třeboňských trhů, 
kde díky dobrovolníkům prodáváme vý-
robky z  dobročinného obchůdku a  zís-
káváme finanční podporu. 

Barbora Drachovská
foto: Jan Voběrek

ZMĚNY  
V ROCE 2017

V květnu 2017 jsme vypustili z názvu 
hospice slovo Třeboň, zejména proto, 

že tu jsme i pro mimotřeboňské a půso-
bíme téměř na celém Jindřichohradec-
ku. Změnili jsme také adresu sídla or-
ganizace, která je nyní shodná s adresou 
kontaktního místa. Níže najdete změny, 
které nastaly ve složení správní a dozorčí 
rady.

SPRÁVNÍ RADA O.P.S. 
složení platné do května 2017:
Libor Válek
Květuše Lišková
Petra Opršalová 

složení platné od května 2017:
Libor Válek
Květuše Lišková
Irena Kalná

DOZORČÍ RADA: 
složení platné do května 2017:
Vlasta Petrová
Eva Kutišová
Renata Jáchimová 
 
složení platné od května 2017:
Vlasta Petrová
Tomáš Brychta
Eva Kutišová

HOSPODAŘENÍ  
V ROCE 2017

PŘÍJMY CELKEM 3 229 865 Kč 
Dary včetně nadačních fondů: 2 021 951 Kč
Dotace: 777 257 Kč
Prodeje služeb a zboží: 430 657 Kč

NÁKLADY CELKEM: 3 353 751 Kč
Mzdy: 1 822 578 Kč
Materiál: 947 339 Kč
Služby: 469 340 Kč
Ostatní náklady: 114 494 Kč

<< Péče o pacienta v rodině.

KLINICKÉ 
PRACOVIŠTĚ
Od roku 2017 je hospic klinickým 

pracovištěm pro Zdravotně sociální 
a Teologickou fakultu Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích.



ANKETA:
CO MĚ TĚŠÍ NA PRÁCI  
V HOSPICI?
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Petra Brychtová
ředitelka 

(v hospici od roku 2012)

Díky hospici jsem poznala a pochopila 
o čem je vlastně život – že má cenu žít 
tady a teď s velkou vděčností za vše, co 
se děje. Žít beze strachu a s nadějí. Žít 
s každodenním díky na rtech… 

Irena Kalná
sociální pracovnice 

(v hospici od roku 2016)

Je to práce, ve které nalézám smysl. 
Pomáháme lidem v  těžkých životních 
situacích, aby jimi mohli projít s  „čis-
tým štítem“. Práce mě učí upřímnosti 
a otevřenosti. Těší mě, že se potkávám 
se spoustou krásných lidí. V  každém 
z nich je kus nesmírné odvahy a  lásky 
k životu. A ta se s umíráním a smrtí vů-
bec nevylučuje, ba naopak, jdou ruku 
v  ruce. Těší mě, že mám kolem sebe 
úžasné kolegyně a kolegy.

Marie Břicháčková
pečovatelka  

(v hospici od roku 2017)

Baví mě práce s lidmi. Líbí se mi, když 
někomu, koho už toho moc nečeká, vy-
kouzlím úsměv na rtech. Jsem ráda za 
každý sebemenší pokrok, i když vím, že 
je z posledních sil. 

Jaroslava Pecušíková
zdravotní sestra 

(v hospici od roku 2013)

Těší mě práce s hospicovým širším tý-
mem. Jsem ráda, že na klienta máme 
čas a  můžeme se mu plně věnovat. 
Umožnění umírajícím lidem strávit po-
slední dny doma mezi svými blízkými 
je jednou z hlavních myšlenek hospice, 
díky které tato práce získává opravdový 
smysl.

Marika Jasanská
pečovatelka a pastorační asistentka

(v hospici od roku 2017)

Své působení v hospici nevnímám jako 
zaměstnání, ale jako službu Bohu. 
Jako věřící člověk toužím být nástro-
jem Božích rukou a  potřebuji cítit 
naplnění a smyslupnost z toho, co dě-
lám. V hospici nalézám absolutní na-
plnění. Zatím se stále zaučuji a spous-
ta věcí je pro mě nových, ale vše má 
smysl a  hloubku. Od administrativy, 
až po osobní kontakt s klientem nebo 
pečující rodinou. Ve všem cítím neko-
nečnou Boží lásku.

Martina Brychtová
administrativní pracovnice a fundraiserka 

(v hospici od roku 2016)

Je to hodně obohacující práce. Člověk 
přijde do kontaktu s  tématem smrti, 
s  myšlenkou, že nic není tak pomíji-
vé jako život. Poznatky, získané třeba 
jen sdílením informací od pečovatelek, 
sociálních pracovnic mi otvírají nové 
životní dimenze, poznání, že umírá-
ní nemusí být vždy tak strašné, pokud 
může nemocný člověk trávit závěr živo-
ta doma mezi blízkými, ve společnos-
ti lidí, kteří s  nimi cítí a  mají je rádi.  
Jsem hrdá na to, že mohu, byť jen velmi 
malou měrou, přispět k  této nádherné 
práci a obohatit tak i svůj život. 

DĚKUJEME,  
ŽE POMÁHÁTE

Všem dárcům děkujeme. V tomto se-
znamu nejsou zahrnuti všichni, kteří 

přispívají do kasiček, posílají DMS nebo 
podporují hospic i jinak. Bohužel ne vždy 
se nám podaří odhalit vaše jména. Pokud 
se na seznamu nenajdete nebo v něm na-
opak nechcete být, ozvěte se nám. 

Argon Systems
Argos Elektro a.s.
Auský Jaroslav
Autoenergo u Matějků
AŽD Praha
ČSOB
D.A.S. Rechtsschutz AG
Divadelní spolek  
Kajetán Třeboň
Dorean DG, a.s.
Ecce homo – Nadace 
na podporu hospiců
Edikt a.s.
E-ON
Evocati, s.r.o.
FIEDLER AMS, s.r.o.
Intemo s.r.o.
Jihočeský kraj
Koberce Strnad Lišov
Město České Velenice
Město Lišov
Město Lomnice n. L.
Město Stráž n. N.
Město Suchdol n. L.
Město Třeboň
Městys Dolní Bukovsko
Ministerstvo  
zdravotnictví ČR
Nadace ADRA
Nadace Agrofert
Nadace  
České  spořitelny
Nadace ČEZ
Nadace D. D. sester 
sv. Karla Boromejského
Nadace Divoké husy
Nadace J&T
Nadace O2
NF Umění doprovázet
Obec Lužnice
Obec Majdalena
Obec Nová Ves n. L.
Obec Novosedly n. N.
Obec Pístina
Obec Příbraz
Oknotherm spol. s.r.o.
Poda a.s.
PRO.MED.CS Praha a.s.
Rotagroup
S Com s.r.o.
Santal
Slatinné lázně  
Třeboň s.r.o.
Spolek Hippolyt
Toman Jan
Waldviertler Sparkasse 
Bank AG
ZC s.r.o.

------------------------
Bartošek Zdeněk
Bednářová Jitka
Beran Jaroslav
Bláhová Pavlína
Bořek Michal
Bosáková Petra
Bošek Hynek
Brožová Ludmila
Brychta Miloš
Brychta Tomáš
Budáč Petr
Cepáková Anna
Cícha Miroslav
Čapková Markéta
Čech Radim
Čechová Dana
Čermáková Danuše
Čížek Stanislav
Danovič Josef
Drvota Václav
Ettler Václav
Felberová Jitka
Fišerová Blanka
Franěk Lubomír
Glaserová Pavlína

Gold Dominik
Hanigerová Drahomíra
Hanzlíková Silvie
Harazímovi
Henek Lubomír
Henzl David
Hohl Josef
Hort Lukáš
Hovorka Jiří
Hovorka Oldřich
Hub Jiří
Chotívka Petr
Jankuj Petr
Jasanská Marika
Kabelková Jana
Kalná Irena
Kalná Marcela
Kalní Petr a Vladislava
Kaňovský Roman
Karásek Adam
Klein Miroslav
Klézl David
Kolář Adam
Kosová Václava
Kostnerová Iva
Květ Jan
Macků Lenka
Mareš Jan
Maříkovi
Matulová Pavlína
Matuška Miroslav
Melicharová Růžena
Mifka Robert
Michlová Blanka
Nečasová Olga
Němeček Stanislav
Němečková Marta
Němečková Renata
Novák Jiří
Novák Přemysl
Orlová Kateřina
Pechová Andrea
Peroutková Milena
Petráková Irena
Placatka Martin
Posekaný Lukáš
Pumprová
Roithová Zuzana
Richtrová Eliška
Řádová Blanka
Seberová Alena
Sedláčková Lenka
Sekáč David
Schacherlová Ivana
Skalická Jana
Skála Dalibor
Skočná Jana
Soukup Antonín
Strouhová Anna
Svobodová Eva
Šandová Irena
Šarman Lumír
Šídlo Richard
Šimková Lenka
Švepešová Marie
Tlamsa František
Tlamsa Tomáš
Toman Jiří
Trníková Jana
Třebín Milan
Uhrinek Štefan
Vachulová Jana
Válek Josef
Válkovi Libor a Jitka
Valentovi Edita a Pavel
Vařenková Marie
Vobrová Jana
Vránková Marie
Waclawiecová Eva
Zahrádka Michal
Zajíc Miroslav
Zelenková Barbora
Zeman Filip
Zemanová Michaela
Zezulková Miloslava

Zeptali jsme se pracovnic Hospicové péče sv. Kleofáše, co je na jejich práci nejvíce těší.
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KLEOFÁŠ NELENIL 
ANI V ROCE 2017
Týden pro hospic  
již popáté
V týdnu od 5. do 11. června se již popáté uskutečnil 
tradiční Týden pro hospic. Kromě finanční pomo-
ci přinesl týden také krásná setkání se všemi dárci 
a podporovateli. V rámci týdne zahrál Divadelní spo-
lek Kajetán benefiční představení pro hospic. Členové 
spolku podporují práci hospice dlouhodobě a s velkým 
nadšením. Hudební fanoušci si přišli na své při kon-
certech souborů KoS a Viva Musica. Kromě kulturních 
zážitků si lidé mohli protáhnout těla při cvičení jógy 
ve studiu Háta v Třeboni.

Knižní bazar
Známí i  neznámí podpořili náš hospic zakoupením 
knih v  bazárku na Masarykově náměstí v  sobotu 15. 
července. Díky organizačnímu zajištění Petry Pfeife-
rové se podařilo vybrat 3 380 Kč. Do prodeje knih se 
zapojila také starostka města Terezie Jenisová.

Koncert operních 
sólistů
Krásný koncert operních árií uspořádala 28. července 
ve Schwarzenberské hrobce Mária Pfeiferová společně 
s Aloisem Křišťanem. Lidé zaplnili kapli Schwarzen-
berské hrobky do posledního místečka, aby si mohli 
poslechnout zpěv Ivany Weberové a  Aleše Voráčka. 
Výtěžek koncertu putoval na provoz hospice.

Světový den hospiců
Také v roce 2017 se třeboňský hospic připojil ke svě-
tovému dni hospicové a  paliativní péče. V  sobotu 
14. října si v kontaktním místě hospice mohli zájemci 
prohlédnout fotografie z připravované výstavy v Sená-
tu ČR, která se uskutečnila v říjnu. Výstava fotogra-
fií Jana Voběrka představila práci domácích hospiců 
z Třeboně a Č. Budějovic.

Běh pro hospic 
počtvrté
Amatéři i profesionální běžci se v září mohli zapojit do 
čtvrtého ročníku závodu, kde nešlo až tak o sportovní 
výsledky, ale více o účast a přispění dobré věci. Výtě-
žek z běhu putoval na provoz hospice. 

Dítě v srdci
V říjnu se v našem hospici uskutečnil workshop s té-
matem Perinatální hospicové péče, který pro nás lek-
torovaly kolegyně z perinatálního hospice Dítě v srdci. 
Na vzniku jihočeské pobočky tohoto hospice se kon-
cem roku 2017 podílely také pracovnice Hospicové 
péče sv. Kleofáše.

Po celý rok 2017 se 
toho u  nás v  hos-
pici událo opravdu 
mnoho. Děkuje-
me všem, kteří se 
na těchto akcích 
podíleli, ať už 
jako organizátoři 
nebo návštěvní-
ci. Farnosti Lišov, 
Suchdol nad Lužnicí, Chlum u  Třeboně a  Ledenice 
podpořili náš hospic Tříkrálovou sbírkou. Bál farníků 
a jejich přátel z farností Lišov, Rudolfov, Štěpánovice, 
Libníč a Slověnice věnoval výtěžek hospici. Další pod-
pora přišla z dobročinného bazaru v KKC Petrklíč. Při 
akci Zažít Třeboň jinak se několik účastnic rozhod-
lo výtěžek z prodeje koláčů, kávy nebo knih věnovat 
také hospici. Děkujeme Petře Pfeiferové, Petře Hořejší 
a Heleně Gráfové. Sportovní zážitek spojený s pomocí 
si užili sportovci při Evocati Cupu v Třeboni a v Lišově 
při Běhu kolem středu Evropy. 

Všichni dárci, podporovatelé a  přátelé našeho 
hospice se nám bohužel do této výroční zprávy ne-
vejdou. Věříme, že se nezlobíte a budete nás podpo-
rovat i nadále. Jen díky vám je naše práce o mnoho 
jednodušší.

TIRÁŽ: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. | Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň | IČO 22707328, DIČ CZ22707328 | Tel: 739341087, www.kleofas.cz, E-mail: info@kleofas.cz  
Č.ú.: 2500333994/2010 | Č.ú. veřejné sbírky: 264273985/0300 | Grafické zpracování, návrh: Miroslav Adamec | Texty: Petra Brychtová, Barbora Drachovská

Nařízení Evropské unie s vžitou zkratkou GDPR dolehlo už i na náš hospic. Ke komunikaci s Vámi potřebujeme vždy Váš souhlas. Rádi Vám budeme čas od času  
zasílat aktuální novinky a zajímavé zprávy týkající se hospicové péče. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru na emailu: info@kleofas.cz

Na vernisáž výstavy do Senátu ČR dorazily hospicové týmy 
z Třeboně i Č. Budějovic, které fotograf Jan Voběrek  

pozoroval a zdokumentoval při práci.

Nadšení sportovci mohli změřit síly  
a přispět na provoz hospice.

Setkání perinatálního hospice Dítě v srdci  
v třeboňském kontaktním místě.

V Týdnu pro hospic nás podpořil Divadelní spolek Kajetán 
svým benefičním představením.


