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POSLÁNÍ
Posláním Domácího hospice Nablízku je doprovázet umírající a jejich blízké, kte-
ří o ně doma pečují. S respektem k  lidské důstojnosti přinášíme odbornou po-
moc, úlevu a podporu.

Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav, se sídlem v Lysé nad Labem je ne-
zisková organizace založená podle § 405 zákona č.  89/2012 Sb., občanský  
zákoník. 

V souladu se zakladatelskou listinou je cílem Domácího hospice Nablízku, z. ú., 
poskytovat domácí zdravotní péči podle zákona č. 372/2011 Sb., Zákon o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpi-
sů, sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů, nabízet duchovní a pastorační péči a provozovat 
půjčovnu zdravotních pomůcek, které jsou potřeba k péči o nemocného v do-
mácím prostředí.

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka



Vážení a milí přátelé,

výroční zpráva, kterou právě otevíráte, shrnuje šestý rok 
života Domácího hospice Nablízku. Jsem opravdu velmi 
ráda, že tak projevujete zájem o  dění v  našem ústavu. 
Předkládáme Vám souhrn výsledků naší činnosti, našich 
spolupracujících organizací, dárců, příznivců, také výčet 
akcí, kterých jsme se zúčastnili, a  mnoho dalšího. Vše 
svědčí o tom, že i v loňském roce se hospici dařilo plnit 
jeho poslání. 
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Stejně jako v letech předchozích jsme opět zaznamenali 
zvýšenou poptávku po službách komplexní domácí pali-
ativní péče v našem regionu. Díky plnému nasazení všech 
pracovníků a také rozšíření řad našich zdravotních sester 
se nám podařilo požadovanou péči zcela pokrýt. 
Velmi si vážím důvěry všech rodin, které nás přijaly 
do svých domovů, abychom společně s nimi doprovázeli 
na konci cesty jejich nejbližší a byli jim oporou. A samo-
zřejmě neméně si vážím všech, kteří náš hospic (nejen) 
v roce 2021 podpořili a dali nám tak najevo, že naše prá-
ce je potřebná a má smysl. 
V době, kdy píši toto úvodní slovo, slaví náš hospic sedm 
let od svého založení. Mnohé se za uplynulou dobu změ-
nilo. Neustále se rozvíjíme, navazujeme další spolupráci, 
vzděláváme se, profesionalizujeme. Avšak neměnnou 
a trvalou hodnotou zůstává náš hospicový tým. Spojuje 
jej nejen profesionalita, ale také lidskost, vnitřní síla a cit-
livý přístup k  umírajícím a  jejich blízkým. S  velkým re-
spektem k jejich práci chci proto poděkovat všem svým 
kolegyním a kolegům. Moje vděčnost směřuje i k jejich 

rodinám – za jejich pochopení a vytvoření tolik potřeb-
ného zázemí. 
Poděkování patří i Vám, našim příznivcům a podporova-
telům, kteří jste důležitou součástí hospicové komunity. 
Upřímně děkuji za Vaši nezištnou a vytrvalou podporu, 
o kterou se naše každodenní práce doslova opírá. Přeji 
Vám do  této nelehké doby mnoho životní síly a dosta-
tek dobrých lidí na Vašich cestách. Zejména pak vědomí 
vzácnosti přítomných okamžiků se svými nejbližšími. 
A nám všem v Domácím hospici Nablízku přeji odhodlá-
ní a stálé nadšení, abychom mohli i v budoucnu poskyto-
vat naše služby v potřebné kvalitě a být tak nablízku těm, 
kteří nás potřebují.

S vděčností 

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka    
V Lysé nad Labem 17. 5. 2022
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Únor
SPARTA VZDÁVÁ HOLD hospicům! HC Sparta Praha be-
nefičním hokejovým utkáním každoročně podporuje 
smysluplné projekty. Vloni si vybrala nás a pražský hos-
pic Cesta domů. Výtěžek 564 738 Kč jsme si rozdělili na-
půl. Děkujeme!
 
Duben
Náš hospicový tým posílila Markéta Chýňavová, která má 
na starosti PR a fundraising a také organizaci a pořádání 
akcí pro veřejnost.
 
Květen
V rámci kulatého stolu pořádaného MPSV ČR s názvem 
Duchovní potřeby seniorů a důstojný závěr života jsme 
vystoupili s prezentací o naplňování duchovních potřeb 
klientů v mobilním hospici.

Stáž našeho hospicového týmu v  Hospici sv. Kleofáše 
v Třeboni byla pro nás velmi inspirativní.
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Další zdravotní sestřička, Klára Smrčinová, se rozhodla, 
že se chce věnovat paliativní péči, a rozšířila naše řady.

Červen
Přivítali jsme Ing. Pavla Pavlíka, radního pro zdravotnictví 
z Krajského úřadu Středočeského kraje.
 
Září
Vrchní sestra Markéta Vaněčková prezentovala naše zku-
šenosti z doprovázení umírajících na kazuistické konfe-
renci Sociální služby a obyčejné lidské cítění v Praze.

Účastnili jsme se XII. celostátní konference paliativní me-
dicíny v Plzni.
 
Říjen
Aktivně jsme se zapojili do  celostátní kampaně Doma. 
Týden pro mobilní hospice.
 
S Olgou Medlíkovou jsme uskutečnili historicky první se-
tkání týmu nad Strategickým plánem pro rok 2022/2023.

Na přátelské setkání přijela náměstkyně primátora Sta-
tutárního města Mladá Boleslav pro sociální věci paní 
Mgr. Miroslava Kašpárková.

DH Nablízku se prezentoval v Milovicích během Regio-
nálního setkání poskytovatelů sociálních služeb.

Listopad
Vrchní sestra Markéta Vaněčková přiblížila studentům 
VŠE v  Praze v  rámci výuky psychologie problematiku 
doprovázení nevyléčitelně nemocných v  domácím pro-
středí.

S radostí jsme mezi sebe přijali nového lékaře MUDr. Mo-
hameda Abdula Rasoola a sociální pracovnici Evu Šmej-
kalovou.
 
Prosinec
Tradiční Adventní zastavení v hospici využili lidé, aby se 
o naší službě něco dozvěděli a nákupem drobných dárků 
ji podpořili. 
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Strategické plánování hospice

Běh pro hospic, MilovicePřednáška na VŠE v Praze

Návštěva režisérky Adély Komrzý



Domácí hospic Nablízku, z. ú., pomáhá nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma v  kruhu nejbližších. 
Poskytuje specializovanou paliativní péči zaměřenou na tišení bolestí a dalších obtíží, jako je například dušnost, 
nevolnost nebo úzkost. Multidisciplinární tým složený z lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, v případě 
zájmu i psychoterapeuta a duchovního, je k dispozici pečujícím rodinám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Hospico-
vá péče respektuje důstojnost a jedinečnost každého člověka. Rodinám pečujícím o umírajícího člověka poskytu-
jeme individuálně nastavenou odbornou praktickou pomoc i psychickou podporu jak v posledních dnech života 
nemocného, tak bezprostředně po jeho úmrtí. 

Služba Domácího hospice Nablízku, z. ú., stále není hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Naše činnost je 
proto financována především z darů, sbírek, pomocí grantů a účelových dotací. Nemocný a jeho rodina přispí-
vají jen symbolickou částkou 250 Kč na jeden den péče. Avšak peníze nesmí být nikdy překážkou, a proto jsme 
v několika případech z důvodu tíživé sociální situace klientů poskytovali hospicovou péči zcela zdarma.

MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE

V průběhu roku 2021 doprovodil Domácí hospic Nablízku, z. ú., 66 umírajících klientů a jejich rodin. Celkově jsme 
poskytovali péči 898 dní, přičemž péče o jednoho klienta trvala v průměru 14 dní. Zdravotní sestry a lékaři za pa-
cienty najezdili celkem 30 812 kilometrů. Pečovali jsme o klienty z těchto měst a jejich spádových obcí: Benátky 
nad Jizerou, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Český Brod, Kolín, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, 
Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Říčany a okrajové části Prahy. 
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AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům s pokročilými nádorovými i nenádorovými onemocněními, 
jejichž stav je komplikován nejrůznějšími symptomy, jako je bolest, dušnost, zvracení, neklid, úzkosti, deprese, 
delirium. Naše ambulance je mobilní, tzn. že vyšetření probíhají v domácím prostředí pacientů, bez nutné zátěže 
způsobené transportem.

V roce 2021 jsme uskutečnili celkem 138 lékařských vyšetření. Z tohoto počtu bylo 66 vyšetření příjmových, 
tj. spojených s přijetím klienta do péče našeho hospice. Zbylých 72 návštěv proběhlo formou konziliárního vy-
šetření. Další lékařské návštěvy se pak týkaly již přijatých pacientů v rámci poskytování služeb domácí hospi-
cové péče. V domácím prostředí prováděli naši lékaři opakovaně i punkci ascitu. Tento výkon, kvůli kterému by 
jinak nemocný musel absolvovat náročnou cestu do nemocnice a zpět, jsme rovněž ambulantně poskytli něko-
lika pacientům, jež byli v péči agentur domácí péče. 

Návštěvy naší paliativní ambulance v domácím prostředí těžce nemocných pacientů se stávají stále žádanějšími. 
Nemocným přinášejí úlevu a celkově vnášejí uklidnění do rodin, které v nelehké situaci hledají pomoc a oporu. 
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Osvědčení o kurzu základní krizové intervence 

Hospicový tým při pravidelné supervizi



ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

V sociální poradně podporujeme nevyléčitelně nemocné a jejich pečující rodiny, aby mohli zůstávat ve svém domá-
cím prostředí. Našim klientům poskytujeme bezplatné odborné sociální poradenství i lidskou účast během dopro-
vázení umírajícího. I v období zármutku zůstáváme pozůstalým rodinám nablízku.
Pečujícím pomáháme s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek včetně zaškolení, jak s pomůckou zacházet, 
s podáváním žádosti o příspěvek na péči a při jednáních s úřady. 

Sociální poradenství, psychologickou péči a duchovní podporu podle individuálních potřeb klienta zajišťují odborní 
pracovníci: sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut, pastorační pracovník a duchovní.

V roce 2021 poskytla naše sociální poradna 2 450 intervencí/rozhovorů celkem 573 klientům, za nimiž jsme na-
jezdili 3 720 kilometrů. Sociální intervence se odehrávaly jak v domácím prostředí klientů, tak v prostorách sociální 
poradny nebo telefonicky. Součástí naší služby bylo také mnoho setkání s pozůstalými rodinami klientů, které jsme 
v uplynulém roce doprovázeli.
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Sociální pracovnice Lenka Pešoutová, DiS., a Mgr. Vendula Buková



Ukázka zdravotních a kompenzačních pomůcek,  
Den otevřených dveří



Zdravotní a kompenzační pomůcky především pomáhají zlepšit kvalitu života umírajícím, nemocným, lidem po úra-
zu a zdravotně handicapovaným. Podstatně usnadňují péči o  těžce nemocné v  jejich domácím prostředí. Klienti 
domácí hospicové péče půjčovnu využívají bezplatně.

V  loňském roce jsme zaznamenali značný nárůst počtu zapůjčených kompenzačních pomůcek, který byl do  jisté 
míry ovlivněn i onemocněním covid-19 a s ním spojenou zvýšenou poptávkou po koncentrátorech kyslíku. Velmi 
často jsme zapůjčovali elektrická polohovací lůžka, toaletní křesla, invalidní vozíky a antidekubitní pomůcky. 

V roce 2021 jsme zapůjčili 373 kompenzačních pomůcek na 13 285 zápůjčních dní, z toho 2 750 dní tvořily zá-
půjčky koncentrátorů kyslíku. Nejvíce pomůcek využili obyvatelé Lysé nad Labem, Milovic, Benátek nad Jizerou, 
Čelákovic, Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Českého Brodu, Mladé Boleslavi a Nymburka. 

Díky dotacím, grantům a soukromým darům se nám podařilo získat 52 nových pomůcek, 5 nových koncentrátorů 
kyslíku včetně jednoho mobilního, 2 nová elektrická polohovací lůžka, 6 toaletních křesel, 3 matrace s paměťovou 
pěnou, dále antidekubitní polohovací pomůcky, sedačky na vanu a WC nástavce, rampu pro vozík, podpažní chodít-
ka, pulsní oxymetry, samostatně stojící hrazdu a další potřebné pomůcky.

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
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• Benefiční utkání HC Sparta Praha Sparta vzdává hold
• Květinový den Ligy proti rakovině v Lysé nad Labem  
• Krchlebský jarmark  
• Nymburské posvícení 
• Podzimní trhy poskytovatelů sociálních služeb v Nymburce 
• Benefiční koncert Chrámového sboru VÁCLAV ve Staré Boleslavi 
• Zapojení do celorepublikové kampaně DOMA. Týden pro mobilní hospice  
• Přednáška o zkušenostech z naší hospicové péče v Čelákovicích  
• Benefiční divadelní představení Víti Marčíka
• Den otevřených dveří pro veřejnost v kontaktním pracovišti hospice
• Benefiční koncert pěveckého sboru Vox nymburgensis v Nymburce
• Běh pro hospic
• Beseda s Adélou Komrzý, režisérkou dokumentárního filmu Jednotka intenzivního života
• Adventní zastavení v Domácím hospici Nablízku 

O naší činnosti a akcích jste se také mohli dočíst zde: 
Benátecký zpravodaj • Boleslavan • Kondice (měsíčník) • Florence – odborný časopis pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky • Katolický týdeník • Listy města Lysá nad Labem a okolí • Milovické Echo • Nymburský deník • 
Vita Nostra Revue – časopis 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
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Promítání dokumentu Adély Komrzý (plakát)



Benefiční divadelní představení Víti Marčíka



Koncert Chrámového sboru Václav ve Staré Boleslavi



Beseda v Čelákovicích

Den otevřených dveří

Papučový den  
s hercem a divadelníkem V. Marčíkem

Adventní zastavení v hospici



ORGÁNY ÚSTAVU

Zakladatelé: 
Ing. Pavlína Furgaľáková 
Mgr. Gabriela Skružná 
Mgr. Kajetána Ternbachová 
Bc. Bohumila Urbanová

Ředitelka: 
Bc. Bohumila Urbanová

Revizor: 
PhDr. Kamil Galuščák, Ph.D.

Členové správní rady: 
Mgr. Štěpánka Vošická (předsedkyně) 
doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. 
Mgr. Petr Mandys
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NÁŠ TÝM

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka, vedoucí sociálního poradenství 

Lékaři paliativní medicíny: 
MUDr. Marie Kordíková (vedoucí lékařka), MUDr. Kateřina Nekolná, 
MUDr. Mohamed Abdul Rasool

Zdravotní sestry: 
Markéta Vaněčková (vrchní zdravotní sestra), Hana Mislerová, Mgr. Alena 
Smiková, Petra Pepřová, Klára Smrčinová, Mgr. Petra Marhounová
 
Ostatní profese:
Mgr. Vendula Buková, sociální pracovnice 
Lenka Pešoutová, DiS., sociální pracovnice, vedoucí půjčovny pomůcek
Eva Šmejkalová, DiS., sociální pracovnice, půjčovna pomůcek 
Mgr. Marta Linková, psychoterapeutka 
Mária Miškayová, provozní a administrativní pracovnice 
Renáta Neufusová, ekonomka a účetní 
Jana Popovičová, fundraiserka
Bc. Markéta Chýňavová, PR a fundraiserka 
Miroslav Kostolný, technický pracovník
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Klára Smrčinová,  
zdravotní sestra

„Období, které s našimi 
pacienty a jejich blízkými 
prožíváme, je pro ně často 
náročné a vzácné zároveň. 
To, že smím být jeho 
součástí, vnímám jako velké 
privilegium.“

MUDr. Mohamed Abdul 
Rasool, lékař ambulance 
paliativní medicíny

„Práce pro hospic mi dává 
sílu a inspiraci do života 
a do jisté míry i satisfakci, 
protože koncept domácího 
hospice je jedinečný tím, že 
dovoluje lidem zachovat si 
důstojnost a udržet intimitu 
i v jejich nejtěžších chvílích.“

Mgr. Petra Marhounová,  
zdravotní sestra 

„Teď, když jsem s dětmi 
odchodila, podruhé ve svém 
životě, téměř celou základní 
školu, nastala doba, kdy bych 
se chtěla podělit o svůj čas 
nejen s rodinou, ale i s lidmi, 
kteří služby hospice potřebují. 
Pracovala jsem pár let 
na hematoonkologii, kde smrt 
nebyla vzácností. Vzácností 
tam však byl čas na rodinu 
nemocných a zejména 
na pozůstalé. Dává mi smysl 
doprovázet umírající a pečující, 
aby pečujícím smrt nevzala  
chuť do života.“

Eva Šmejkalová, DiS.,  
soc. pracovnice, půjčovna 
zdravotnických pomůcek

„Smrt je nedílnou 
součástí života, což si zde 
v hospici více uvědomuji. 
Přesto moje práce není 
smutná a nepřináší mi 
negativní emoce. Naopak, 
cítím naplnění, smysl 
a radost. Každá z nás 
má v hospici svůj úkol, 
svou nezaměnitelnou 
pozici a péče o pacienty je 
výsledkem práce  
celého týmu.“
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Jana Popovičová, 
fundraiserka

„Domácí hospic Nablízku mi 
pomohl v nejtěžším období 
mého života. Když jsem pak 
o rok později hospici mohla 
pomoci zase já, ani vteřinu 
jsem neváhala. Od roku 
2019 mám na starosti oblast 
fundraisingu a pro domácí 
hospic se snažím získávat 
finance z grantových 
a dotačních zdrojů.“

Bc. Markéta Chýňavová,  
PR, fundraiserka

„Když jsem před pár lety opouštěla 
kancelář, říkala jsem si, že k PR 
a marketingu se už určitě nevrátím. 
No a za pár let je to jinak. V hospici 
mi tato profese totiž dává konečně 
smysl. Asi to přišlo s věkem. 
Stále více si uvědomuji, že jsme 
na tomto světě jen na návštěvě. 
Smrt patří k životu stejně jako 
narození. Jen oproti narození se 
o ní moc nemluví. Jsem ráda, že 
svojí prací mohu alespoň trochu 
přispět k odtabuizování tématu, 
které se každého z nás dotýká,  
ať chceme nebo ne.“

Renáta Neufusová,  
ekonomka a účetní

„Byla jsem požádaná 
ředitelkou DH Nablízku 
o pomoc s účetnictvím. 
V osobním i pracovním 
životě zastávám názor,  
že lidé by si měli pomáhat. 
Takže když mohu,  
pomohu ráda.“
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Krajský úřad Středočeského kraje
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Brandýs n. L. – 
Stará BoleslavLysá nad Labem Český Brod

Hl. město PrahaMilovice NymburkMladá BoleslavČelákovice



ÚŘADY, MĚSTA, MĚSTYSE, OBCE

Krajský úřad Středočeského kraje

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Český Brod, 
Dobrovice, Hlavní město Praha, Kostelec nad Černými lesy,  
Lysá nad Labem, Městská část Praha 8, Milovice, Mladá Boleslav, 
Nymburk, Pečky, Poděbrady, Sadská, Úvaly

Městys Kounice, Městys Nehvizdy, Městys Škvorec

Bříství, Hradištko-Kersko, Jíkev, Káraný, Klučov, Konojedy, Kostelní 
Lhota, Kostomlaty nad Labem, Krupá, Křečkov, Lhota, Mochov, 
Ostrá, Poříčany, Přerov nad Labem, Stará Lysá, Tuchoraz, Vinařice, 
Vlkava, Vrátkov
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FIRMY A ORGANIZACE

CÍRKVENADACE A NADAČNÍ FONDY

ABC Magnet s. r. o. • Ambulance VPL s.r.o. • ASI-CS, z.s. • Autoškola Nováček • Benzina Milovice-DHD Plus a.s. • 
Beránek, spol s.r.o. • Chrámový sbor VÁCLAV z. s. • DROGERIE BARVY-LAKY JAROSLAV MATOUŠ • Divadlo Víti 
Marčíka • Farní charita Lysá nad Labem • FBE Praha, s.r.o. • Fórum mobilních hospiců z.s. • Grafpoint • G´S GROUP 
HOLDINGS CZ s.r.o. • HC Sparta Praha a.s. • Kapela TřeshBand • Knihkupectví Cesta - Ing. Tomáš Hadáček • Květiny 
ROMANTIC • Lékárna v Italské - Milovice • Liga proti rakovině Praha z.s. • LysaFree, z. s. • Marek Černohorský • 
MAS – Střední Polabí, z. s. • Mero ČR a.s. • METAL ARSENAL s.r.o. • Mireas s.r.o. • Moje kytice, s.r.o. • Moneta Money 
Bank, a.s. • Neofoto - Michaela Nohejlová • NTi Audio Praha s.r.o. • OFFICE PRO s.r.o. • OptiXs, s. r. o. • Papírnictví – 
Jiří Ambrož • Podlahy Šesták s.r.o. • Rock Café – Nový horizont, s.r.o. • Řeznictví a uzenářství Píša • Smíšený Sbor 
sv. Cecílie Poděbrady • SP Dražice s.r.o. • Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR z. s. (Lysá nad Labem) • 
Šporkova lékárna s.r.o. • TechSoup Česká republika

Církev adventistů sedmého dne v Poděbradech • Církev bratrská 
Milovice • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českém 
Brodě • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad 
Labem • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nymburce • 
Římskokatolická farnost Český Brod • Římskokatolická farnost Lysá 
nad Labem • Římskokatolická farnost u sv. Matěje v Praze • Sbor 
Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou • Provincie bratří františkánů

Nadace ADRA • Nadace Agrofert • Nadace 
Divoké husy • Nadace ČEZ • Nadace J&T • 
Nadace Neziskovky.cz • Nadace rozvoje 
občanské společnosti • Nadační fond 
ŠKODA AUTO • Nadační fond Umění 
doprovázet • Nadace VIA • Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
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SOUKROMÍ DÁRCI 

Anděl Tomáš, Antošová Klára, Austová Barbora, Bahbouh Kamil, 
Bahbouh Radvan, Barochová Bohumila, Bárová Marta, Bednářová 
Zuzana, Bedrnová Martina, Benda Jiří, Beneš Zdeněk, Benešová 
Petra, Bičák Jaroslav, Bodoriková Jaroslava, Bortlová Denisa, Brožek 
Jiří, Brynych Hynek, Buková Vendula, Burianovi Arnošt a Marie, 
Burian Pavel, Čermáková Věra, Černý Josef, Červák Luděk, Červinková 
Ladislava, Dědkovi Vojtěch a Jana, Didunyk Petr, Doležalová Štěpánka, 
Došlá Eva, Drahotský Daniel Ing., Ehrhardtová Daniela, Eliškovi, Farkaš 
Slavomír Mgr., Férová Radka, Fibír Tomáš, Filip Teo Ing., Filipcová Jitka, 
Filipová Zdenka, Fišerová Daniela, Formánková Petra, Frait Jan prof. 
Dr. Ing., Frantík Daniel, Haizler Pavel, Haizler Štěpán, Hanke Radim 
Mgr. Bc., Hanousková Barbora, Hloušková Miroslava, Holanová Jitka, 
Holovská Michala, Holzner Štěpán, Hotovcová Blanka, Hrubčík Karel 
Mgr., Hůlová Jana, Chmelová Lucie, Chreňová Jana, Chýňavovi Pavel 
a Markéta, Jaklová Jana, Jandová Kateřina, Janoušek Milan Ing., 
Janoušková Ilona JUDr., Jareš Petr, Jeřábková Jana, Ježdíková Hana, 
Ježková Gabriela, Jiralová Helena, Juříková Jana, Kalinová Blanka, 
Karamon Josef, Kavalírová Helena, Kazda Antonín MUDr., Kešnerová 
Irena, Kerdová Marie, Knitlová Jana, Kodlová Jiřina, Kohoutková Josefa, 
Kolínská Ivana, Koníčková Alena, Krajdlová Petra, Kordíkovi, Kotíková 
Hana, Kovář Boris Ing., Králová Stanislava, Kryková Markéta, Křížová 
Marie, Kubátová Yvonne, Kubík Jiří, Kubík Pavel, Kubík Stanislav, 

Kučerová Markéta, Kůla Josef, Kusáková Lenka PhDr., Kutáč Daniel, 
Kvapilová Vladimíra, Lauberová Kamila, Lindovi, Lomnická Martina, 
Lomová Dana, Malá Kateřina, Malíková Veronika, Malina Jiří Ing., 
Mandysovi Petr a Lucie, Marečková Kateřina, Marešovi, McKee Jitka, 
Moravec Jan, Mozol Milan, Mráz Otokar, Mrázková Jitka, Müllerová 
Marie Kateřina, Nekolná Kateřina MUDr., Němcovi, Nosková Jana, 
Novákovi, Novotný Jakub, Otáhal Lubor, Orvanová Markéta, Palánová 
Jolana, pan Jiří, Pátková Hana, Pepřová Petra, Pešková Edita, Peterková 
Lenka, Petrlíková Julie, Petrdlík Jiří, Pianezzerová Marie, Pištěková Šárka, 
Plachých Radek a Soňa, Plocar Ondřej, Pončíková Miroslava, Popová 
Radka, Pospíšil Kamil, Poulová Lucie, Prášilová Martina, Prodanov 
Krasimir, Procházka Josef, Procházková Martina, Provazníková Eva, 
Předotovi, Příhodová Daniela, Přikryl Tomáš MUDr., Radoch Miroslav, 
Ramzer Lukáš, Roudnická Blanka, Roudnický Milan, Rousová Kateřina, 
Růžičková Šárka, Seemannová Hana, Smrčinovi, Soukalová Jana, 
Stříbrná Petra, Svobodová Martina, Škrabánkovi, Šlechta Patrik, 
Šmíd Jiří, Šrollová Jana, Šťastná Kateřina, Šťastný Robert, Štěpán 
Vojtěch, Štergl Miroslav, Števová Klára, Štrejbarová Marie, Švarcová 
Jitka, Švejda Jaromír, Ther Robert, Tintěrovi, Tlamychová Karla, 
Tlapáková Gabriela, Troupová Irena, Truksa Jan, Turek Pavel, Tvrdý Aleš, 
Vaculíková Dana, Vajgl Libor, Vanická Petra, Vaňková Kateřina, Veselá 
Ludmila, Vlášková Radka, Vlčková Lucie, Voborníková Jana, Vodenka 
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Ladislav, Volvovičovi, Vondra Jiří Mgr., Vopatovi, Vorasický Petr, Vošická 
Štěpánka Mgr., Votýpkovi, Vraná Kateřina, Vrňákovi Jitka a Michal, 
Vrubelovi, Zámečníková Soňa, Zedníková Pavla, Zelení, Zemanová 
Jaroslava, Zikánová Marie Ing., Zikánovi, Žďánská Jana, žáci 5. třídy ZŠ 
TGM Litol, Lysá nad Labem

… a mnoho dalších drobných nejmenovaných dárců, kteří přispěli 
na náš účet, přes portál darujme.cz anebo při našich prezentačních 
akcích do veřejné sbírky. Srdečné díky za každý dar!

Dobrovolníci a podporovatelé: 
Boháčková Jolana, Brantová Jitka, bratr Cyril Jan Thót OFM, Ehrhardtová 
Daniela, Gallo Kohoutová Irena, Junák - český skaut, Hilbertová Václava, 
Hospodka Zdeněk, Chmelová Lucie, Ježková Ivana, Kutálková Iveta, 
Kratochvílová Jarmila, Mandysová Lucie, Misler Michal, McKee Jitka, 
MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, Pízová Dita, Provazníková Eva, Soukalová 
Jana, Šestáková Jana, Šťastná Kateřina, Tauchmanová Jana, Tichá 
Zdenka, Tomášová Jitka, Vartová Jana, Vlasáková Lenka, Vokřálová 
Anna, Vopalková Jaroslava, Závorková Blanka Alžběta, Závorková 
Alena, Žáková Martina, Zikánová Marie a mnoho dalších.

Všem děkujeme za pomoc a podporu!

Dobrovolnice připravují oblíbené perníčky

Výrobky dobrovolníků pro Advent



V roce 2021 jsme se systematicky věnovali získávání finančních či jiných prostředků – fundraisingu. Skutečné finan-
ční náklady, které hospic vynakládá na  jeden den hospicové péče, byly i v roce 2021 desetinásobně vyšší, než je 
symbolická částka hrazená pacienty. Na úspěšnosti fundraisingových aktivit proto i v  loňském roce přímo závisel 
objem činnosti i dynamičnost rozvoje naší organizace.

Staňte se členem velké rodiny našich příznivců a dárců a pomáhejte společně s námi: 
• finančním příspěvkem na účet 2300803840/2010 – Fio banka, a.s. 
• zasláním daru na www.darujme.cz
• věcným darem
• dobrovolnickou činností
• účastí na benefičních akcích

Všech forem podpory si velmi vážíme a moc za ni děkujeme.

POMÁHÁTE S NÁMI!
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Květinový den Ligy proti rakovině  
v Lysé nad Labem

Dar HC Sparta Praha pro náš hospic a Cestu domů

Sbírka zaměstnanců KÚ Středočeského kraje



„Společnost MERO ČR, a.s., se rozhodla 
v  rámci společenské odpovědnosti firmy 
a  svého působení na  území celé České re-
publiky podporovat subjekty poskytující 
hospicovou péči a dětské domovy. Domácí 
hospic Nablízku je pro nás organizací, kte-
rá je profesionálně vedena a jejíž činnost je 
prováděna s  láskou a srdcem. Penězi nelze 
vynahradit obětavost a  péči, kterou všich-
ni zaměstnanci DH Nablízku poskytují těm, 
kteří od  nás odcházejí a  kterým vděčíme 
za naši skvělou přítomnost. Proto Vám všem 
v hospici Nablízku moc děkujeme za to, co 
děláte, co má opravdu smysl. Věřím, že naše 
vzájemná spolupráce bude pokračovat 
i v dalších letech, PROTOŽE MÁ SMYSL!“

Libor Penc, MERO ČR, a.s., dárcovský programManželé Pencovi na oslavě výročí založení hospice



Michal Misler,  
hlavní organizátor 
Běhu pro hospic

„Hospic mi přišel 
jako výborný nápad 

a věc, kterou má cenu 
podporovat. Částečně 

proto, že moje manželka 
Hanka je součástí 

hospicového týmu, 
takže hospic máme 

vlastně doma. A také 
proto, že jsem sám 

prošel onkologickou 
léčbou. Hospic se mi 

může hodit.“

P. Martin Sklenář,  
farář Římskokatolické církve, 

Český Brod, organizátor 
Tříkrálové sbírky pro hospic

„Po svém nástupu do farnosti 
Český Brod jsem se setkal s Do-

mácím hospicem Nablízku, který 
na území naší farnosti vykoná-

vá svou službu. Proto jsme se 
rozhodli, že budeme v tříkrálové 

sbírce podporovat především 
jejich dílo. Dlouhodobě mě totiž 

trápí, že malé děti a staří lidé jsou 
v naší společnosti „odkládány“ 
do různých zařízení. Proto si ne-

smírně vážím domácího hospice, 
který vynakládá velké úsilí na to, 

aby člověk mohl dožít doma.“

Petra Tesařová,  
grafička

„Domácímu hospici 
fandím a pomáhám 
už od začátku jeho 
založení. Chválím 
a podporuji tuto 

službu, protože vím,  
že má smysl.“

Michaela Nohejlová,  
fotografka

„S Bohunkou Urbanovou 
jsem se seznámila u samého 
zrodu hospice. Ta myšlenka 
podporovat rodiny, aby si 
mohly nechat své nejbližší 

na konci života doma, 
mi přišla skvělá! Obdivuji 

každého, kdo dokáže 
provázet umírající, a těší mě, 
že Domácí hospic Nablízku 
umožňuje lidem odcházet 

tam, kde je jim nejlépe – 
doma. Jsem ráda, že hospic 

mohu podpořit alespoň 
svými službami. Děkuji vám 

za to, co děláte.“

Irena Gallo 
Kohoutová,  

arteterapeutka 
a výtvarnice

„Protože život a smrt 
jsou dvě strany jedné 

mince. Čím více 
rozumíme smrti, tím 
více se přibližujeme 

životu samému.  
Být dobrovolníkem 
je hodně rozmanitá 
práce a být součástí, 

tak skvělého týmu mi 
dává smysl.“
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

N
ÁK

LA
D

Y

Spotřebované nákupy a služby 1 219 089 Kč
Osobní náklady 3 300 898 Kč 
Ostatní náklady a daně 50 621 Kč
Odpisy, rezervy 1 031 972 Kč
NÁKLADY CELKEM 5 602 580 Kč

VÝ
N

O
SY

Tržby za služby 627 457 Kč
Provozní dotace 2 013 115 Kč
Dary 2 797 515 Kč
Veřejná sbírka 190 479 Kč
VÝNOSY CELKEM 5 628 566 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 25 986 Kč

Tuto výroční zprávu i výroční zprávy z předchozích let najdete na našich webových stránkách www.hospic-lysa.cz.
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• Tržby za služby• Provozní dotace• Dary• Veřejná sbírka

Výnosy

• Spotřebované nákupy a služby• Osobní náklady• Ostatní náklady a daně• Odpisy, rezervy

Náklady

1 %

11 %

22 %

36 %

59 %

50 %

18 %

3 %

https://www.hospic-lysa.cz/


Den otevřených dveří v rámci Týdne pro mobilní hospice, Lysá nad Labem 



„Děkujeme celému týmu domácího hospice Nablízku za služby 
poskytnuté našemu otci v posledních dnech a hodinách jeho 
života a za účinnou podporu celé rodině. Velmi oceňujeme pro-
fesionální odborný a lidský přístup paní doktorky a respektující 
a maximálně empatickou podporu sester. Díky tomu mohl otec 
prožít i poslední okamžiky v domácím prostředí a jeho odchod 
proběhl v  klidu a  míru. Děkujeme za  podporu a  pomoc také 
v organizačních záležitostech spojených s koncem života v do-
mácím prostředí, která nám pomohla zvládnout vše potřebné, 
s čím jsme doposud neměli zkušenost. Přeji celému týmu Do-
mácího hospice Nablízku mnoho spokojených rodin, ať se vám 
daří ve vaší náročné a velmi záslužné práci.“

Ivana Š. K., Mladá Boleslav

„Dobrý den, všechny moc zdravím. Ještě jednou děkujeme 
za pomoc. Je to zvláštní, ale mám klid na duši. Pro všechny to 
byla smutná, ale veliká zkušenost. Mamka jen lituje, že hospic 
už nebyl před 13 lety, když nám umíral tatínek. Vaše práce je 
smutná, ale tolik potřebná. Lidé, co nevědí, si to ani nedoká-
žou představit. Ještě jednou veliký dík od nás všech.“

 Jiřina M., Lysá nad Labem

„Vážená paní Vaněčková, děkuji za Vaše milá slova a zejména 
za péči, kterou jste společně se svým týmem mému tátovi vě-
novali. On i jeho manželka velmi oceňovali váš lidský a vstřícný 
přístup. Děláte skvělou práci!“

Jiří P., Lázně Toušeň

„Dobrý den, moc Vás zdravím, ráda bych touto cestou podě-
kovala celému vašemu týmu za skvělou pomoc, podporu, po-
chopení, podržení a trpělivost. Vše, co děláte, je k nezaplacení. 
Velký respekt! Přejeme vám hodně zdraví a síly.“ 

Klára N., Český Brod 

„Když nám v nemocnici sdělili, že s námi maminka již dlouho 
nebude, rozhodli jsme se o ní pečovat doma. Věděli jsme, že 
v Lysé působí Domácí hospic Nablízku, který jsme oslovili. Byli 
nám NABLÍZKU, kdykoliv jsme potřebovali radu nebo pomoc. 
Díky jejich láskyplné a odborné péči jsme mohli s maminkou 
prožít společně posledních pár měsíců jejího života a pomoct 
jí odejít v domácím prostředí mezi námi. Za všechno moc dě-
kujeme, bez vás bychom to nezvládli.“

Jitka a Michal V., Lysá nad Labem

Z DOPISŮ TĚCH, KTERÝM JSME BYLI NABLÍZKU…
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Kam jezdíme za našimi klienty 



• Naplňovat poptávku po kvalitní hospicové péči a službách 
umírajícím a jejich pečujícím rodinám.

• Rozšířit hospicový tým o další členy

• Najít vhodnější prostory pro půjčovnu kompenzačních pomůcek

• Získat prostředky na nákup automobilu pro cesty za našimi 
pacienty

• Prohloubit komunikaci s dobrovolníky i dárci a vzájemně se 
potkávat

• Zavést další moderní aplikace (např. CRM systém)

• Pokračovat v osvětové činnosti prostřednictvím přednášek, 
prezentačních a benefičních akcí v našem regionu, a tak šířit 
povědomí o možnostech důstojného umírání v domácím prostředí

• Věnovat se i nadále problematice financování našich služeb 
zdravotními pojišťovnami

CO PLÁNUJEME?
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VÝHLEDY NA ROK 2022

Oslava výročí založení hospice
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Domácí hospic Nablízku, z. ú.
Sídlo: Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 04066502
Bankovní spojení: Fio banka, 2300803840/2010
Účet veřejné sbírky: Fio banka, 2100835565/2010

Kontaktní pracoviště: 
Husovo nám. 550/5, 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 731 268 306

Ambulance paliativní medicíny:
Masarykova 176/1, 289 22 Lysá nad Labem

e-mail: poradna@hospic-lysa.cz

www.hospic-lysa.cz

Schváleno správní radou Domácího hospice Nablízku, z. ú., dne 27. 6. 2022
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Vaše dary nám pomáhají být nablízku těm, kteří nás potřebují.

číslo účtu: 2300803840/2010, Fio banka, a.s.


