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Vážení,
ve výroční zprávě za rok 2011 Vás seznámím s činnost Hospice sv. Štěpána v jedenáctém 

roce jeho provozu. Naše péče  je zaměřena především na  nevyléčitelně nemocné pacienty 
a jejich blízké, ale i na péči o zaměstnance a dobrovolníky. Pokusím se poukázat na vše podstatné, 
co naši činnost ovlivňovalo. Rovněž velice rád zveřejním i jména sponzorů, dárců a příznivců, bez 
kterých si stále více chod hospice neumíme představit. 

V roce 2011 jsme zdravotní a sociální služby poskytli 283 pacientům, kteří v hospici strávili 
6498 ošetřovací dní. Průměrný pobyt pacienta v hospici byl  27 dní, obložnost  68,5%. 
Mimo to 5 klientů využilo tzv. pobyt na sociálním lůžku ve zdravotnickém zařízení po dobu 560  
dní. Celková obložnost na paliativních i sociálních lůžkách byla 74,4%.

Hospic rovněž provozoval poradnu a půjčovnu pomůcek pro klienty v domácí péči. Tato 
služba byla velmi žádána a pomohla velkému množství rodin se o svého nemocného starat doma 
v jeho vlastním prostředí. 

V uplynulém roce jsme slavili deset let provozu hospice. K tomuto výročí jsme v průběhu  
roku uspořádali několik společenských, osvětových a kulturních akcí.

Za to, že se nám podařilo péči o pacienty poskytovat ve vysoké profesionální a především 
lidské kvalitě, děkuji všem zaměstnancům hospice, všem členům občanského sdružení, 
dobrovolníkům, našim dárcům a příznivcům. 

Pavel ČESAL, ředitel hospice   

Vážení přátelé,
naši předkové často užívali rčení: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání“ a „Člověče 
přičiň se a Pán Bůh ti pomůže“. V dnešní době již asi mnoho lidí nechápe jejich smysl, protože 
s Bohem ve svém životě nepočítají, spoléhají se jen na vlastní schopnosti. Ale tato rčení v sobě 
nesou velikou moudrost. Jen s Boží pomocí se daří velké věci.

Když se ohlížíme za uplynulými deseti lety provozu Hospice sv. Štěpána, lze jen s jemným 
mrazením v zádech konstatovat, že by se toto dílo nemohlo jenom lidskými silami podařit. 
Otevření hospice předcházely více než tři roky příprav a v roce 2001 se podařilo velké dílo – 
hospic byl otevřen. To byl však teprve začátek. Sehnat peníze na výstavbu a vybavení bylo 
obtížné, ale pak nastala každoroční starost o to, aby mohl hospic poskytovat své služby těžce 
nemocným. A ač to není jednoduché a samozřejmé, zatím se vždy podařilo financování zajistit. 
Za to patří velký dík panu řediteli Pavlu Česalovi. Ale hospic nestojí jen na penězích, jeho kvalita 
závisí především na personálu. Od začátku se dařilo dát dohromady kvalitní ošetřovatelský tým, 
tým sester a ošetřovatelů, kteří vidí smysl svojí obtížné práce a snaží se ji vykonávat co nejlépe. A i 
když dochází čas od času k výměně personálu, vybírají se další členové týmu pečlivě 
a zodpovědně. 

Věřím proto, že když se všichni snažíme budovat dobré dílo, můžeme nadále spoléhat na Boží 
pomoc. I přes všechny problémy a neshody, které s sebou život nese.

Miloslav MAREK, předseda sdružení
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Vedení

• •
Technicko-hospodářští pracovníci

• 
• 
Lékaři

•

Externí lékaři
• •

Nelékařští pracovníci
• 

Staniční sestry
•

Zdravotní sestry
• • • 

• • •  
• • • 

Nutriční terapeut

Sanitáři, ošetřovatelé,  pracovníci v sociálních službách
• • • • 

• • • • 
• • • 

Duchovní

Recepce
• • • 

Kuchyně
• • • 

Prádelna, úklid
• •

Pavel ČESAL, ředitel

MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, primářka  Zdeňka PIXOVÁ, vrchní sestra  Tomáš SMOLEK, vedoucí provozu

Mgr. Miloslav  MAREK, provozní pracovník, analytik Marie  PROKOPOVÁ, ekonom 
Iva  KŘIVÁNKOVÁ, sekretářka Josef  TAHOTNÝ, technický pracovník  

MUDr. Milada  POSPÍŠILOVÁ  MUDr. Mlada  KAMÍNKOVÁ

MUDr. Eva HVÍŽĎALOVÁ  MUDr. Marie  THONOVÁ  MUDr. Jana  BRYCHTOVÁ

Mgr. Dagmar  PELCOVÁ, DiS., sociální pracovnice Mgr. Klára  LANDOVÁ, psycholog

Alexandra  MOŠTKOVÁ  Helena  ŠVEHLOVÁ
                            

Kristina  BLAŽKE,  DiS. Mgr. Romana  ŠNOBLOVÁ Mgr. Renata  POSPÍŠILOVÁ Ivana TITĚROVÁ
Mgr.  Jaroslava  JANKOVSKÁ Jolana  VYŠÍNOVÁ Ludmila  ČESALOVÁ Kamila   STACHOVÁ

Pavlína  SALAČOVÁ  Pavla  ZBROJOVÁ Dagmar  PÁTROVIČOVÁ Marie  KESLOVÁ

                                                          
Miroslava  SMÍTKOVÁ

Miroslav  PAIL Ing. Petra  HELCLOVÁ Martina  RYBÁŘOVÁ Božena  HLUŠIČKOVÁ  Ivana  KUBEŠOVÁ                         
Monika  GARABOVÁ Monika  SEDLÁČKOVÁ  Jiří  NOVÁK, DiS. Zdenka  TAITLOVÁ   Jarmila  KOCHRDOVÁ                                

Karel  OLIVA  Jitka  KUBELKOVÁ Martina  RYŠÁNKOVÁ Eva  KAŠKOVÁ 

R.D. ICLic. Józef  SZELIGA 
         

Marie ŠÍFOVÁ Pavla  SKOKANOVÁ Jiřinka  ČERMÁKOVÁ Marta  KIRSCHNEROVÁ

           
 Miloslava  FIŠEROVÁ Marcela  TOMIOVÁ Helena  TAJČOVÁ Irena  ALEXOVÁ

           Josef  KRÁL  Ecaterina  MUZICA  Naděžda  RÝZLEROVÁ

 

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích byl založen v roce 1997 jako občanské sdružení. Členové tohoto 
sdružení tvoří základnu a podporu týmu pracovníků, kteří v hospici poskytují péči nemocným. Každý 
člen sdružení pomáhá podle svých možností. Většina z nich přispívá měsíčně 100 Kč na provoz, 
mimoto další pomáhají jako dobrovolníci u pacientů i při akcích mimo hospic. Velmi důležitá je 
podpora v modlitbě. Denně v poledne se každý, kdo může, spojuje tam, kde zrovna je, v modlitbě 
s ostatními za  hospic, pacienty a za další potřeby.
Statutárním orgánem je podle stanov Rada sdružení, která má pět členů. Ti jsou voleni jednou za tři 
roky na valné hromadě sdružení. Radě sdružení je za vedení hospice odpovědný ředitel, jemu pak 
přímo podléhají vedoucí jednotlivých úseků.

Mgr. Miloslav MAREK, předseda 
MUDr. Marie SVATOŠOVÁ Tomáš SMOLEK

• • 
• 

Miloslav ŠINFELT, místopředseda Mgr. Kateřina KROUPOVÁ, sekretář

Tomáš RACEK, předseda Luděk MAŠEK Lada SMOLKOVÁ• • 
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Dobrovolníci   
Nepostradatelnými pomocníky při péči 
o nemocné jsou naši dobrovolníci. Pomáhali 
podle svých možností a schopností. V průběhu 
roku docházelo do hospice 13 dobrovolníků. 
Někteří se věnovali přímo klientům, zařizovali 
různé služby, jako např. nákupy, doprovody 
i mimo hospic. Jiní pečovali o vnitřní zeleň, o 
knihovnu, připravovali setkání při hudbě a 
literatuře. Celkem v hospici strávili 600 hodin. 
Společně s občanským sdružením Pápěří se 
podařilo proškolit další nové dobrovolníky. 
Všem dobrovolníkům děkujeme a doufáme, že 
nám i našim pacientům zachovají svoji přízeň 
i nadále.

Duchovní péče
V hospici je kladen velký důraz  na duchovní potřeby  klientů. 
Respektujeme však svobodnou vůli každého. Vždy se snažíme 
zajistit duchovního příslušné církve. Hospicová kaple je k 
dispozici všem ve kteroukoli dobu. Pravidelné bohoslužby 
zajišťují duchovní Římskokatolické církve, především P. Józef 
Szeliga.  Duchovní dalších křesťanských církví jsou zváni podle 
přání pacientů. V roce 2011 byla 67 pacientům udělena svátost 
nemocných, dva pacienti byli pokřtěni a biřmováni. Práce 
duchovních rovněž spočívala v  duchovních rozhovorech s 
pacienty a jejich blízkými.    

Péče o zaměstnance
Převážná část zaměstnanců absolvovala řadu 
odborných přednášek a seminářů, aby tak 
získala další odborné znalosti pro svoji práci. 
Část pracovníků rovněž využila možnost 
rekondičního pobytu ve Špindlerově mlýně, 
které každým rokem nabízí nadace Ecce Homo.
I v minulém roce jsme uspořádali Ples hospice 
s bohatou tombolou. Výtěžek z plesu byl použit 
pro zaměstnance hospice. Někteří se zúčastnili 
výletu k vodopádu do Vaňova a okolí, další 
navštívili divadelní představení v litoměřickém 
divadle  K.H. Máchy. Pro všechny zaměstnance 
bylo závěrem roku uspořádáno společné 
posezení - Mikulášská.

Na e s bš  luž y
Př p č   e oc é j ji h rod v h zí e z je n ý hi é i o n m n  a e c  iny yc á m   di ečn c  

p ře a d o ě a e í e e  ě sn e iot b k ž éh člov k . Ř š me n j n t le é obtíž , mez  

k ré e č ji ří ol ušn ,  ta p tř bte  n j astě  pat  b est a d ost  ale ké o e y 

o og c  u h n , n p p ře  z ř svů ž v ,psych l i ké a d c ov í  a ř. ot bu u av ít j i ot  

mí t  s b zk  a p d kov a p ži . Mez  n j sts ři  se lí ými o ě at z ro té i e ča ější 

ci l  p tř b tří t a t pr s ře é rod n , k oso á ní o e y pa  ouh zůsta  u o t d sv  i y   t mu 

ž  o o ř k  n ětš n  p  Sn ží e  ta o slou í m žn st p istýl y a v i ě okojů. a m  se ké 

ln n p l d ch p n ”  a ou z i n od z i ýc  sp ě í “ os e ní řá í . T  js  ro l č á:  dánl v h

č ost , k r mo ou bý á va u r r y sa n b  mali k í  te ými h  t n vště c k á n , le  e o

k n , ž o v i é ě i  t  č ů vaj  i  oš jí í  i a  a p el k  v c , k eré asto z stá í  nám etřu c m

s y ykr t .
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Slavnostní setkání k desátému výročí Hospice sv. Štěpána proběhlo 24. března v kině Máj. Po 
úvodním slovu ředitele Pavla Česala zavzpomínal jeden ze zakládajících členů sdružení Tomáš 
Smolek na začátky - od posvěcení základního kamene 27.4.1997 v Praze na Letné papežem Janem 
Pavlem II. až po slavnostní otevření. Byl promítán dokument „Okno do duše umírajících“ režiséra 
Tomáše Škrdlanta, následovala beseda s tvůrcem dokumentu. Program v sále byl zakončen 
autorským čtením  knih MUDr. Marie Svatošové „Kmotra na emailu“ a Mgr. Moniky Markové „Sestra 
a pacient v paliativní péči“, po němž následovala autogramiáda v předsálí. Zde byla příležitost 
k občerstvení a především k přátelským setkáním těch, kteří v uplynulých letech hospicem v různých 
rolích prošli.
3.února byla slavena děkovná mše svatá za 10 let provozu Hospice sv. Štěpána. Zúčastnili se jí 
pacienti hospice, zaměstnanci spolu s ředitelem Pavlem Česalem, zakladatelka českého 
hospicového hnutí Marie Svatošová, dobrovolníci, členové občanského sdružení, přátelé hospice 
a další. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ten vyjádřil své potěšení ze 
setkání s pacienty Hospice a se všemi přítomnými při této slavnostní příležitosti. Dále uvedl: 
„Připomínáme si instituci, která, jak vy sami nejlépe víte, byla ve své době dílo průkopnické a možno 
říci i nepochopené. Ale přesto, jak vidíte, se tato instituce ujala a dokonce dala příklad i jiným lidem, 
kteří se rozhodli také pracovat pro naše nemocné, pro naše drahé a blízké, kteří si už sami bez 
pomoci nemohou nic udělat..." 
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Křesadlo za rok 2010
17. března 2011 převzala dlouholetá dobrovolnice našeho 
hospice paní  Zdenka Skálová cenu Křesadlo. Tuto cenu „pro 
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, jíž uděluje 
Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, převzala za svou 
desetiletou práci při slavnostním setkání v ústeckém 
Činoherním studiu.
V průběhu deseti let dobrovolnické služby v našem hospici 
byli již za svou nezištnou pomoc oceněni:
Cenou Křesadlo: Bohumír Čejka (2003), Ivana Gutová (2004), 
Zdena Zajíčková (2006), Margit Veselská (2007), Zdenka 
Skálová (2010)
Cenou Via Bona: MUDr. Eva Hvížďalová (2005)
Oskarem - cenou za lidskost a statečnost: Zdenka Skálová 
(2004)

Děti rozzářily hospic
Pacientům přinesly kousek adventní 
atmosféry děti z Mateřské školy 
Eliášova v Litoměřicích. Zazpívaly, 
zarecitovaly a vyrobenými přáníčky 
popřály hezké svátky. Milý program, 
naplněný  básn ičkami ,  p í sněmi  
a doprovázený tanečky, potěšil nejen 
pacienty, ale i všechny zaměstnance a 
vůbec všechny lidi, kteří se s dětmi 
potkali. 

Světový den pro hospice
Dne 7. a 8. října 2011 jsme se již posedmé 
zúčastnili mezinárodní akce -  Světový den 
pro hospice. Do propagace hospicové péče 
se zapojili studenti  Střední pedagogické 
školy Heinricha Pestalozziho Litoměřice 
rozdáním našich propagačních materiálů. 
Formou veřejné sbírky vybral i  do 
přenosných kasiček částku  13.507,- Kč. 
Výtěžek sbírky byl použit na nákup léků k 
tišení bolestí našich pacientů. V bývalém 
jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii 
byl uspořádán benefiční koncert, na kterém 
vystoupil Big Band ZUŠ v Litoměřicích a 
Smíšený pěvecký sbor Melodie Libochovice. 
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 Noc kostelů
Hospic sv. Štěpána se připojil k akci Noc kostelů, 
během které ho navštívilo 300 lidí. Všichni 
příchozí měli možnost prohlédnout si kapli sv. 
Štěpána, která je součástí hospice. Kromě toho 
bylo pro děti od 6 do 12 let připraveno žertovně 
sportovní zápolení. Disciplíny měly dětem 
ukázat, jak se cítí nemocný člověk, který nevidí, 
nemůže chodit, psát, či trpí třeba točením hlavy. 
Večerní program byl určen spíše pro dospělé 
návštěvníky. Nabídnul koncert vokálního dívčího 
kvartetu Modrý čtyřlístek, který účastníky 
provedl nejen taji staré hudby, ale nabídnul i 
krátký pohled do vlastní tvorby. Po koncertu 
promluvil Mgr. et Mgr. Vít Pelc o kostelní módě a 
jejím historickém vývoji; povídání bylo doplněno 
vlastnoručně vyrobenými kresbami jednotlivých 
modelů a typů liturgických oděvů. 

200. výročí HuLiDe
23. 5. 2011 jsme oslavili již 200. výroční HuLiDe. Hudebně-Literárně-Debatní 
odpoledne zkráceně HuLiDe se koná v režii našich dobrovolníků každý pátek od 
15 hodin. Tuto tradici založil jeden z našich prvních dobrovolníků pan Bohumír 
Čejka. Jako na každé správné oslavě nechyběly koláčky (díky dobrovolnici paní 
Skálové) ani zajímavý program (recitace žáků ZUŠ). Účast byla hojná, úspěch 
recitujících chlapců veliký a po koláčích se jen zaprášilo. A tak jsme vstoupili do 
třetí stovky těchto setkávání. 

Ples hospice se konal již posedmé
18. února se v sále hotelu Koliba v Litoměřicích sešli zaměstnanci s rodinami i hospicoví 
příznivci na plese, který se stal součástí oslav deseti let služby Hospice sv. Štěpána. Za 
hudebního doprovodu skupiny RELAX s kapelníkem Martinem Dolejším byl parket stále 
zaplněn. Součástí plesu byla i bohatá tombola, o kterou se zasloužili naši sponzoři. 
Výtěžek plesu činil 29 000,- Kč a byl použit pro potřeby hospice.
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Živý Betlém 2011
Scénku pod názvem Betlémští poutníci shlédly i 
přes nepřízeň počasí desítky dětí a dospělých. Při 
představení učinkovalo asi 15 dětí různého věku 
a mládeže v režii Mgr. Moniky Markové, vokální 
skupina Syrinx a živá zvířata, která zajistilo občanské 
sdružení Oper. Poděkování patří Pekařství Kubík 
a Pekárně Kodys a Hamele za sponzorský dar v 
podobě vánoček a jiného pečiva, kterým se 
přítomní občerstvili. Akci pořádali a zajistili 
zaměstnanci hospice a jejich přátelé.

Šikovné ruce v hospici překvapily
Hospic sv. Štěpána uspořádal akci Šikovné ruce. Zájemci z řad 
dobrovolníků, příbuzných i veřejnosti si mohli vyzkoušet malování na 
hedvábí. Během pěti hodin vzniklo 60 šátků, šál a dalších hedvábných 
drobností (kosmetické taštičky, pouzdra na brýle, přáníčka). Schnoucí 
výrobky zaplnily chodby po celém přízemí a rozzářily je svými barvami. 
Výtěžek z prodeje výrobků na Adventním jarmarku v prostorách 
Oka.mžik nebo na Vánočních trzích na Mírovém náměstí v 
Litoměřicích byl určen na provoz hospice.
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Další akce:
•  

•  

21. června byl v děkanském kostele 
Všech svatých uspořádán benefiční 
koncert, kde vystoupili umělci ze Státní 
opery Praha.

V rámci akce “30 dní pro neziskový 
sektor” jsme se rovněž podíleli na 
výstavě fotografií ze života neziskových 
organizací, která se uskutečnila 
v litoměřickém divadle Karla Hynka 
Máchy. 
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Poradna a půjčovna pomůcek sloužila  klientům, o které je schopna se starat vlastní rodina 
v domácím prostředí. Poradna a jednorázová návštěva domácnosti je bezplatná. Za 
zapůjčení pomůcek si hradí klient mírný poplatek, který je odvozen od amortizace 
pomůcky.  V roce 2011 došlo k dalšímu nárůstu této služby. Díky dárcům a nadačním 
fondům jsme mohli půjčovnu doplnit o další potřebné pomůcky. 
V roce 2011 využilo půjčovnu, kde je 150 různých pomůcek, 304 klientů. Pomůcky byly 
zapůjčeny na 34 663 dní. Nejvíce byly žádány antidekubitní matrace, polohovací lůžka, 
koncentrátory kyslíku. 
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Sponzoři, dárci a příznivci   
Mezi důležité zdroje, které  zajišťují financování provozu hospice, patří sponzoři a dárci.
V roce 2011 podpořilo provoz hospice 55  měst, obcí a městských částí Prahy jejichž 
občané byli u nás hospitalizováni. Z toho města Litoměřice, Hlavní město Praha a Městská 
část Praha 1 poskytly dar nad 100 tis. Kč.
Finanční dary od konkrétních i anonymních dárců se pohybovaly od několika set korun až 
po desítky tisíc, v ojedinělých případech několika set tisíc korun. Další dary byly od 
právnických osob.                           
Rovněž se podařilo získat prostředky od  nadací a nadačních fondů.  Již tradičně to byl 
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové,  Nadační fond Umění doprovázet, ale i Nadace 
ČEZ, Fond pomoci Siemens a Nadační fond WEIL, GOTSHAL.  Díky jim jsme mohli rozšířit 
vybavení půjčovny pomůcek, nakoupit léky a zdravotnický materiál. Město Litoměřice 
rovněž poskytlo příspěvek  na zabezpečení oslav desátého výročí hospice.
 Prostřednictvím Nadace ADRA jsme získali prostředky na formování dobrovolníků.
Hospic se rovněž zapojil do projektu Komerční banky, a.s. – Nadace Jistota  a firmy Linet 
s.r.o., který nám pomohl zafinancovat nákup šesti elektrických polohovacích lůžek. Jedná 
se o obměnu starého vybavení, které po deseti letech provozu již dožívá. Tento projekt byl 
iniciován Asociací hospicové a paliativní péče, jejíž je hospic členem.
Mimo finančních darů jsme dostávali i dary věcné. Jednalo se především o léky, 
zdravotnický materiál a další drobnosti, ale i nezištnou pomoc při zajištění našich 
společenských a kulturních akcích během roku.
Již tradičně tvoří převážnou řadu dárců ti, kteří zde v hospici měli své blízké, měli možnost 
zde prožít spolu s nimi jejich poslední dny, měli možnost porovnat naši péči s péčí 
v nemocnicích a jiných zařízení. Ti se stali našimi jednorázovými, ale v některých případech 
i stálými sponzory.  Vyjadřují tímto způsobem, jak si váží naší práce.
Řada dárců je také anonymních. Všem náleží naše poděkování.

Dary měst a obcí
do  4.999 Kč
Brozany, Býčkovice, Chudoslavice, Dlažkovice, Keblice, Lukavec, Lkáň, Martiněves, 
Mšené Lázně, Píšťany, Ploskovice, Račiněves, Sedlec, Siřejovice, Snědovice, Terezín, 
Úštěk, Vrbice

od 5.000 do 9.999 Kč
Budyně nad Ohří, Chodouny, Chodovlice, Česká Lípa, Hoštka, Libochovany, Straškov-
Vodochody, Sulejovice, Trávčice, Třebenice, Vchynice, Žalhostice, Žitenice

od 10.000 do 99.999 Kč
Čížkovice, Děčín, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Liběšice, Libochovice, Lovosice, Mělník, 
Michalovice, Polepy, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 
10, Radovesice, Štětí, Velké Žernoseky, Vrbičany

nad 100.000 Kč
Litoměřice, Ústí nad Labem, Praha 1 

Dotace od státní správy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ústecký kraj; Hlavní město Praha

S
p

o
n

zo
ři a

 d
á

rci



Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

14

Právnické osoby, nadace a nadační fondy

Nepeněžní dárci

Dárci - fyzické osoby

dar od 5.000,- do 9.999,-Kč

dar od 10.000,- do 29.999,-Kč 

dar od 30.000,- do 49.999,-Kč 

dar nad 50.000,-Kč

Galerie Ostrov, Praha 1 ; IJS Systém s.r.o., Lovosice; JJB-ING Praha s.r.o., Praha 8; Letiště Praha a.s., 
Praha 6; Logio s.r.o., Praha 6; Lovochemie a.s., Lovosice; Nadace ADRA, Praha 5; Nadace ČEZ, Praha 
3; Nadace Jistota, Praha 1; Nadační fond Umění doprovázet, Nové Strašecí; Peter Cremer Central  
Europe s.r.o., Ústí nad Labem; 
Římskokatolická farnost, Postoloprty; Sbor ČCE, Ústí nad Labem; Siemens s.r.o., Praha 12; Výbor 
dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Praha 1; Weil, Gotshal- nadační fond, Praha 1; Zpět  k tradičním 
hodnotám-o.s., Kladno; Žernosecké vinařství s.r.o., Velké Žernoseky

ANETTE-květinářství Klapý; Aukční síň Vltavín, Praha; Anna Nešverová, Praha; Daniela Kadlecová, 
Praha; Daniela Radosa, Praha; Elektromontáže Jaroslav Janšta,  Teplice; Gymnázium Josefa 
Jungmanna,  Litoměřice;Heineken ČR, a.s. Krušovice;Libuše Kovačíková, Plzeň; Oper o.s., 
Litoměřice; Pavel Peňák, Kralupy n.Vl.; Pekárna Kodys a Hamele, Litoměřice; Pekařství Kubík, 
Litoměřice; Pražské starožitnictví Zdeněk Uhlíř, Praha; Radoslava Hacková, Povrly; SKLOSERVIS s.r.o., 
Libochovice; Vlastimil Malý TECHPOR, Litoměřice; Vokální skupina Syrinx, Litoměřice; Zahradnické 
služby Verner, Libochovice; Základní a Mateřská škola Jílové u Děčína;

* jména dárců jsou uváděna bez akademických titulů

Brabec Bedřich; Červený Zdeněk, Úštěk; Ebertová Martina, Svinařov; Háva Ondřej, Litoměřice, 
Hecklová Vlasta, Kralupy nad Vltavou; Hlavsová Eliška, Ústí nad Labem; Charvátová Vlasta, 
Litoměřice; Chytrý Michael, Praha 5; Lendacký Dominik; Kalíková Hana, Ústí nad Labem; Kohoutová 
Hana, Praha 5; Kylichová Marcela, Litoměřice; Malý Vlastimil, Litoměřice; Ptáček Ivan, Unhošť; 
Smutná Hana, Praha 10; Stieberová Marie, Praha 8; Svobodová Miloslava, Ústí nad Labem; Šulc 
Josef, Ústí nad Labem; Vlahačová-Kartáková; Vozka Pavel, Ústí nad Labem; Záworka Jiří, Praha 5; 
Záworková Ludmila, Praha 5; přátelé MUDr. Pajerkové

 Cimrová Věra, Slaný; Havlíček Jan, Hamburg; Hávová Jarmila; Hohausová Jitka, Kralupy nad Vltavou; 
Jílek Aleš, Ústí nad Labem; Kestřánek Vladimír, Litoměřice; Knoblochová Marcela, Litoměřice; 
Kratochvílová Jaroslava, Ústí nad Labem; Malovec Ondřej, Poděbrady; Martinášek Vít; Minarik 
Miroslav, Krupka; Němeček Tomáš; Novotná Milena; Schneebergerová Dagmar, Nový bor; Studnička 
Jiří, Kutná Hora; Sychra Jaroslav, Benešov; Šebková Mária, Praha 4; Štěpánková Helena, Slaný; 
Švehlová Margita, Praha 6; Teplá Martina, Praha; Veis Tomáš, Litoměřice;

Mentlík Ota, Kladno

 Dudys Jan, Teplice; Hvížďalová Eva, Dolní Břežany; Kačena Bořivoj Praha 4; Stránský Jan;

Děkujeme rovněž všem anonymním dárcům.

S
p

o
n

zo
ři

 a
 d

á
rc

i



Výroční zpráva 2011

15
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43%

Spotřeba materiálu Spotřeba energie

Prodané zboží Mzdy

Ostatní

52%

3%

41%

0%

4%

Prodej stravy Prodané zboží

Prodej bytu Praní prádla

Členské příspěvky

1 238 959,- Kč

634 504,- KčProdané zboží

2 480,- KčPraní prádla

54 275,- KčProdej stravy

35 100,- KčČlenské příspěvky

512 600,- KčProdej bytu

69 854,- KčZISK CELKEM

1 191,- KčOstatní služby

500 839,- KčMzdy včetně odvodů z mezd

1 169 105,- Kč

18 311,- KčSpotřeba materiálu

34 300,- KčSpotřeba energie

11 978,- KčOpravy

594 568,- KčProdané zboží

7 918,- KčReprezentace

Financování hospice je vícezdrojové. Rozpočet na rok 2011 byl opět sestaven jako schodkový. 
Ztráta byla plánována na 899 tis. Kč. Průběh roku však byl velmi nepříznivý, takže skutečná 
ztráta byla ve výši 2.699.698 Kč. Bohužel příjmy byly o 2 miliony nižší než v roce předchozím, 
a to především snížením státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, nižšími 
dotacemi a příspěvky od měst a obcí a z důvodu menšího počtu ošetřovacích dní i nižším 
příjmům od zdravotních pojišťoven. Náklady však proti předchozímu roku vzrostly téměř 
o 700 tis. Kč.  Po stránce finanční byl r. 2011 nejhorším v historii hospice.

Snažíme se, aby služby, které našim těžce nemocným poskytujeme byly po všech stránkách 
na vysoké úrovni. Závisí to především na dostatečném množství kvalitního personálu, na 
vybavení hospice, dostatečném množství potřebných léků a zdravotnického materiálu. Toto 
vše je samozřejmě náročné na finance. 
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Spotřeba materiálu Spotřeba energie

Služby Mzdy včetně OON

Odvody z mezd Odpisy HIM
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43%
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14%
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17%

Platby pacientů
Platby pojišťoven
Dary fyzických osob
Dary měst a obcí
Dotace MPSV
Dotace ostatní
Ostatní

546 200,- KčDary měst a obcí

339 094,- KčDary nadací

68 219,- KčSbírky

19 630 459,- KčVÝNOSY CELKEM

3 332 192,- KčPlatby pacientů

8 697 897,- KčPlatby zdravotních pojišťoven

46 570,- KčPlatby doprovodů

450 500,- KčPůjčovné za pomůcky

333 422,- KčOstatní

1 074 163,- KčDary fyzických osob

387 072,- KčDary právnických osob

2 904 130,- KčDotace MPSV

160 000,- KčDotace Ecce Homo

1 262 200,- KčDotace měst a obcí

28 800,- KčDotace ostatní

2 769 552,- KčCELKOVÁ ZTRÁTA

Počet ošetřovacích dní                      6498

3 627,13 Kč

1 338,41 KčPlatby zdravotních pojišťoven

512,88 KčPlatby pacientů

670,29 KčDotace

371,78 KčDary

733,77 KčOstatní

Podíl úhrad nákladů na lůžko a den v roce 2011

celkem

36,90 %

14,14 %

18,48 %

10,25 %

20,23 %

3 926 934,- KčOdvody z mezd

2 229 892,- KčOdpisy HIM

Ostatní

22 400 011,- KčNÁKLADY CELKEM

2 172 541,- KčSpotřeba materiálu

939 504,- KčSpotřeba energie

84 585,- KčOdpady

367 958,- KčOpravy

9 936,- KčCestovné

813 693,- KčSlužby celkem

11 794 190,- KčMzdové náklady včetně OON

60 778,- Kč

38%

14%
18%

20%

10%

Platby zdravotních pojišťoven
Platby pacientů
Dotace
Dary
Ostatní
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Legenda:  
A –  ZN dolní části trávicího traktu 
B –  ZN dýchacího ústrojí 
C –  ZN prsu 
D –  ZN urogenitální 
E –  ZN gynekologický 
F –  ZN CNS 
G –  ZN slinivky břišní 
H –  Hematologická malignita 
I –  ZN horní části trávicího traktu 
J –  ZN hlavy a krku 
K –  ZN jater 
L –  ZN kůže 
M – ZN žlučníku 
N –  ZN štítné žlázy 
O –  ZN kostí 
P –  ZN měkkých tkání 
Q –   ostatní ZN 
 
vysvětlivka:  
ZN = zhoubný novotvar 
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2011

muži

ženy

Počet pacientů

126

157

%

45

55

2011

Ústecký kraj

Praha

Počet pacientů

175

28

%

62

10

Středočeský kraj

Liberecký kraj

59

12

21

4

ostatní 9 3

Obec

Brozany nad Ohří

Brozánky

Počet pacientů

4

1

Čížkovice

Budyně nad Ohří

2

1

Doksany 1

Obec

Miřejovice

Mšené Lázně

Počet pacientů

1

1

Oleško

Polepy

1

2

Račiněves 1

Horní Beřkovice

Hoštka

2

2

Klapý

Křešice

1

2

Liběšice 1

Radovesice

Roudnice nad Labem

1

6

Straškov - Vodochody

Štětí

1

5

Terezín 1

Litoměřice - město

Lovosice

32

11

Malé Žernoseky 2

Třebívlice

Úštěk

2

1

Velemín 1

Okres

Litoměřice

Praha hl. město

pacientů

86

30

Kladno

Ústí nad Labem

26

45

Teplice

Ostatní

22

70
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23.2.2011
Děkuji všem, kteří nám i tatínkovi ulehčili cestu, 
kterou jsme si nevybrali, ale s pokorou se po ní vydali. 
Já, ač zdravotník, nepřestávám projevovat úctu ke 
zdejšímu personálu, protože péče, které se zde 
dostává klientům i rodinám, je nepředstavitelná. 
Tatínek chtěl zemřít doma, ale i když jsme na vše byli 
připraveni a s pomocí Hospice sv. Štěpána i vybaveni, 
rozhodl se nakonec zůstat zde, kde měl veškerou péči 
a my s ním mohli trávit každý den i noc. V okamžiku 
jeho odchodu jsme mohli být s ním a držet ho za ruku. 
Všichni pracovníci zdejšího Hospice nám pomohli 
překonat bolestivé okamžiky svou ochotou a 
pochopením, za což jim patří náš nezměrný dík.

10.1.2011
Děkujeme všem pracovníkům hospice 
za obětavou péči o pana N, Který zde 
našel hodně lásky a citu, jenž tolik 
potřeboval... "Když je s Vámi Bůh, kdo je 
proti?" S úctou děkujeme.
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Provozovatelem nestátního zdravotnické ho zařízení je
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení.

IČ: 65081374

Datum zahájení činnosti: 2. 2. 2001

Ředitel hospice sv. Štěpána: Pavel ČESAL

Adresa:
Hospic sv. Štěpána, o.s., Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice

Telefon, fax:
+420 416 733 185, +420 416 733 186, +420 416 733 187

Mobilní telefon:
+420 723 199 981, +420 731 604 052

http://www.hospiclitomerice.cz
e-mail: info@hospiclitomerice.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 100 233 4359 / 0800
ČSOB, a.s.

číslo účtu: 131 434 474 / 0300


