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Vážení a milí spoluobčané,
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 dovolte mi, abych Vám  popřála  za  sebe, za vedení  města 
i za naše zaměstnance klidné prožití adventu a Vánoc v kruhu 
Vašich nejbližších. Do nového roku Vám přeji hlavně hodně 
zdraví, lásky, štěstí a osobní spokojenosti.  

Dopravní terminál
 Ministerstvo pro místní rozvoj nám, s delším odstupem 
času, přiznalo dotaci ve výši přibližně 13 milionů Kč na 
proměnu okolí vlakového nádraží.  Během příštího roku bude 
postupně upraveno parkoviště s přilehlým parkem a bude 
vybudováno veřejné WC a zrealizována myčka na kola. 
Správa železnic vybuduje novou vlakovou zastávku, s jejíž 
realizací by se mělo začít ještě letos.

 Zažádali jsme o dotaci na opravu komunikace Pod Horů. 
Čekáme na její vyhodnocení.
Další podané žádosti o dotaci na příští rok: 

                                            Marie Chovanečková, starostka

Workout  a parkour hřiště
 Během jara bude postaveno workout a parkour hřiště vedle 
tenisových kurtů Na Horebečví. Cena 1,9 milionů Kč včetně 
DPH, dotace pokrývá částku ve výši 1,32 miliony Kč.

 Letošní rok byl opravdu velmi neobvyklý díky celosvětové 
pandemii nemoci COVID-19. Setkali jsme se s velkou mírou 
nařízení a omezení,  která se dotkla našich životů. Asi 
málokdo z nás si připustil, že k takovéto situaci může dojít. 
Díky informačním technologiím jsme měli  možnost spojit se 
s našimi přáteli a rodinou alespoň v online prostoru. 
Domnívám se však, že to nemůže nahradit osobní kontakt. 
Buďme k sobě ohleduplní a vzájemně si pomáhejme. Je 
důležité udržet si optimismus a úsměv na tváři, i když zrovna 
procházíme těžkou zkouškou. Pevně věřím, že se život vrátí 
do starých kolejí v průběhu roku 2021.

Oprava komunikace Pod Horů

- parkoviště a odstavné plochy u ZŠ
- rekonstrukce školní kuchyně a vnitřních prostor ZUŠ
- oprava víceúčelového hřiště v areálu Na Horebečví
- oprava místní komunikace – ulice Nábřežní
U těchto projektů je dotace ve výši 80 %, spoluúčast města 20 %.

Výměna veřejného osvětlení

 Zároveň připravujeme projekt na opravu komunikace mezi 
domem čp. 87 a čp. 91.

 V úseku od sídliště Na Horebečví až po Kalincov budou 
vyměněna světla veřejného osvětlení (ze sodíkového na LED 
světla) v celkovém počtu 42 ks. Hrazeno z vlastního rozpočtu.
                                           Marie Chovanečková, starostka
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COVID-19

NOVÁ POSILA PRO ZUBNÍ AMBULANCI V KAROLINCE

Vážení spoluobčané,
 procházíme nyní společně těžkým životním obdobím, na které, 
zdá se, nebyla současná společnost připravena. Někoho zasáhla 
současná pandemie COVID19 ekonomicky, v horším případě 
někdo ztratil svého bližního. Informací o onemocnění koronavirem 
ať už pravdivých či smyšlených, máme díky internetu a médiím 
vrchovatě. Ani já nehodlám spekulovat, zda nás spasí promořenost, 
očkování nebo ten či onen virolog či politik. Než  ale  společně  
spatříme  to  pomyslné „světlo  na  konci  tunelu“ a  obzvláště
s blížícími se Vánocemi apeluji na všechny, abychom se zatím k 
sobě chovali ohleduplně, zodpovědně a bezpečně. Dodržujte 
prosím všechna ověřená a fungující preventivní opatření a v pří-
padě podezření na onemocnění telefonicky kontaktujte nejdříve 
své ošetřující lékaře. Zdravotnickou záchrannou službu 

 Vážení spoluobčané, přeji Vám tímto klidné prožití nejkrásnějších svátků v roce a pevné zdraví v tom roce příštím, snad bude lepším než 
ten letošní. Tak tedy „šťastné a veselé“.                                                                Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta

(155) kontaktujte až v případě závažných projevů nemoci, jako jsou například vysoké horečky spojené s dehydratací, dušností a podobně. 
Zásadně při telefonickém hovoru své příznaky nemoci ani nezatajujte ani záměrně nezveličujte. Jinak nemá ani váš praktický lékař(ka), ani 
záchranná služba možnost se účinně chránit před možností přenosu nákazy na své zaměstnance a může tak dojít k ohrožení dostupnosti 
obou služeb veřejnosti. Rád bych touto cestou poděkoval naší paní doktorce MUDr. Pavlínové Jindřišce a sestřičce Bc. Píchalové Kateřině 
za jejich obětavou a vysoce profesionální péči, kterou nám všem věnují.   

 Ve všední dny se můžete s akutními stavy obracet na zubní 
pohotovost v Ostravě: AJNA dental clinic s.r.o., Poděbradova 
2738/16, Ostrava (tel. +420 771 153 858), ordinační hodiny: 

 V současné době je stávající zubní lékařka na dlouhodobé 
pracovní neschopnosti, proto vás prosíme obracet se do jejího 
návratu v akutních záležitostech na zubní pohotovost ve 
Vsetíně-přízemí  polikliniky,  vstup  samostatným  vchodem 
z přístupové terasy, tel.: +420 571 818 581, běžná ordinační 
doba zubní pohotovosti pouze soboty, neděle a svátky 8.00 – 
12.00 hod.

  Vážení   spoluobčané,   jak  jsme   vás   již  informovali 
v předchozích vydáních Zpravodaje, město usilovně hledalo 
náhradu za současnou zubní lékařku. Opakovaně jsme 
inzerovali v odborných periodicích i na sociálních sítích, 
obeslali jsme s žádostí o pomoc ministra zdravotnictví Mgr. 
Adama Vojtěcha (doposud nepřišla žádná reakce). Nakonec 
se ukázala jako správná cesta vyhlásit veřejně záměr 
poskytnutí   příspěvku   ve  formě  stipendia   pro  studenta 
v posledním ročníku zubního lékařství, který se městu 
smluvně  zaváže,  po  úspěšném  ukončení  studia,   pracovat 
v naší zubní ambulanci. Současně jsme vyhlásili záměr 
nabídky finančního daru tomu, kdo by aktivně k získání 
nového zubního lékaře dopomohl. Nabídky k financování 
stipendia  jsme  rozeslali  všem  děkanům  lékařských  fakult 
v Česku i Slovensku. Nakonec nám přálo trochu štěstí a na 
naši nabídku zareagovala studentka z Valašska, která studuje 
posledním rokem obor zubního lékařství Univerzity 
Palackého v Olomouci. Studentka následně navštívila naše 
město,  prohlédla  si  prostory zubní ambulance, seznámila se 
s podmínkami smlouvy a dohodli jsme se na vzájemné 
spolupráci. V současné náročné době se budoucí paní 
doktorka snaží o dokončení studia a praxe. Nastoupit by měla 
po ukončení studia státní zkouškou v červnu 2021. 

pracovní dny: 18:00 hod. – 06:00 hod. Sobota, neděle, svátky: 
nepřetržitě. Zubní pohotovost ve FN Olomouc (tel. 588 441 
111), Po – Pá: 8.00 – 12.30, 15.00 – 7.00 hodin; So, Ne a 
svátky: 7.00 – 7.00 hodin. V době od 22.00 do 7.00 hodin 
ošetřuje FN Olomouc jen život ohrožující stavy – úrazy, 
krvácení. Zubní pohotovost v Úrazové nemocnici Brno (tel. 
545 538 421) Po – Pá: 18.00 – 24.00 hodin; So, Ne a svátky: 
8.00 – 20.00 hodin.
 Děkujeme za pochopení a trpělivost.
                                      Bc. Oldřich Škorňák, místostarosta  
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MUDR. JINDŘIŠKA PAVLÍNOVÁ

 v následujících řádcích bych Vás chtěla informovat o změ-
nách v naší ordinaci, které jsme byly nuceny zavést pro 
nepříznivou  epidemiologickou  situaci vzniklou v souvislosti 
s celosvětovou pandemií COVID 19. Řada z Vás již 
zaznamenala, že dopolední ordinační doba je od podzimu 
letošního roku rozdělena do dvou částí. Od 7 do 10 hodin je 
ordinace vyhrazena pro neinfekční diagnózy, tedy pro všechny 
takové zdravotní problémy, u nichž se nepředpokládá přenos 
onemocnění na druhou osobu. Od 10 hodin jsou do ordinace 
postupně zváni infekční pacienti a na samý závěr pak přichází 
nemocní s diagnózou COVID 19. Všichni pacienti s výjimkou 
akutních stavů musí být na vyšetření k lékaři objednáni na 
konkrétní hodinu (na výkony k sestřičce není třeba se 
objednávat), dvojnásob toto platí pro pacienty s podezřením na 
koronavirovou infekci.  Cílem všech výše uvedených opatření 
je zajištění co nejvyšší kvality a rozsahu zdravotní péče v naší 
ordinaci za současné maximální bezpečnosti pro Vás, ale také 
pro nás. Moc proto prosíme všechny, kteří mají byť minimální 
podezření na možnou nákazu COVID 19, aby nás nejdříve 
telefonicky kontaktovali a hlavně nepřicházeli do čekárny 
mezi  zdravé pacienty v době neinfekční ordinace. A pokud by 
v této době z jakéhokoliv důvodu přece jen někdo musel přijít, 
ať nás o své přítomnosti ihned informuje. Dveře naší ordinace 
jsou otevřeny pro všechny pacienty, tedy i pro ty vysoce 
infekční s onemocněním COVID 19, ale je nutné důsledně 
dodržovat výše uvedené pokyny, aby byla zachována 
bezpečnost pro všechny. 

Milí pacienti, 

 Asi Vás bude zajímat náš pohled na průběh podzimní vlny 

málním  nasazením a  v  maximálním  možném  tempu.  Práci 
v ordinaci jsme musely skloubit s návštěvní službou, hojnou 
administrativou a obrovským množstvím telefonátů. Kvalitu 
péče jsme byly schopny udržet jen díky značné toleranci našich 
rodin a také paní uklízečky, která v nejkritičtějším období 
posunula dobu úklidu ordinace na 18 hodin. Nebudu zastírat, 
že jsme unavené a že nás netěší, že ani letos nevyčerpáme 
řádnou dovolenou. 

 Do nového roku vstupme s nadějí, že bude Bohem 
požehnaný, že nám všem přinese dobré zdraví, lásku, toleranci, 
odpuštění a krásné mezilidské vztahy. 

COVID 19  u pacientů registrovaných v naší ordinaci. Většina 
z Vás (cca 80%) měla lehký (někteří i zcela bezpříznakový) 
nebo „přijatelný“ průběh  onemocnění  a  během 10-14 dnů se 
z infekce plně zotavila. Bohužel část z Vás se různě 
komplikovala či měla protrahovaný průběh a právě tito 
pacienti hojně využívali návštěv naší infekční ordinace (a to 
mnohdy opakovaně). U čtyř pacientů byl průběh onemocnění 
natolik závažný, že si vynutil hospitalizaci na akutním lůžku. 
Moc nás mrzí, že tři z Vás nás v souvislosti s tímto zákeřným 
onemocněním opustili navždy.

 Na samý závěr bych Vás chtěla moc poprosit o dodržování 
změněného provozu naší ordinace, abychom mohli kromě 
onemocnění COVID 19 bezpečně léčit i všechny další 
diagnózy.   A   už   předem  vybízím   k  pozitivnímu   postoji

 Věřte, že po celou dobu pandemie jsme pracovaly  s  maxi-

k blížícímu  se  očkování  proti  onemocnění  COVID 19, ale 
i každoročně tolik podceňovanému očkování proti chřipce.

             MUDr. Jindřiška Pavlínová, Bc. Kateřina Píchalová

MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA, P.O.

 Vážení občané, chtěla bych Vás informovat o  doručení  vydaného právního  aktu týkající se Rozhodnutí o poskytnutí  dotace 
k projektu: „Řešení odpadů v obci Karolinka“. Program – 11531 – Operační program životní prostředí 2014-2020. Na potřetí se 
nám podařilo výše zmíněnou dotaci získat. Jedná se o rozšíření sběrných hnízd na tříděný odpad, a to konkrétně v počtu: 18 ks 
plast - kontejner 1100l, 15 ks sklo – kontejner 1100l, 17 ks papír – kontejner 1100l. Dále pak 5 ks velkoobjemový kontejner na 
BRO, 3 ks velkoobjemový kontejner na objemný odpad, 3 ks velkoobjemový kontejner na objemný odpad - velký a profesionální 
štěpkovač. Přepokládána hodnota dotace je 1,87 mil Kč. Jedná se o projekt s 85% (1,59 mil Kč) dotací a 15% (0,28 mil Kč) spolu- 
účastí, kterou si Bytový podnik uhradí sám z vlastních zdrojů z investičního fondu. Začátkem příštího roku proběhne výběrové 
řízení.                                     Ing. Ivona Filgasová, ředitelka MBPK, p. o.

IC ZVONICE SOLÁŇ

 Chtěly bychom Vám popřát v této nelehké době příjemné 
prožití svátků vánočních  a v novém roce hodně zdraví, štěstí 
a lásky.                   Alena Vašutová, vedoucí IC Zvonice Soláň

 Vážení občané, letošní svátky budou u nás na Zvonici jiné, 
bez našich každoročních akcí, pečení perníčků,vánočního 
zpívaní, novoročního koncertu. Ale i tak Vás zveme na Soláň. 
Ve Zvonici probíhá výstava obrazů malíře Ivana Jandory, 
který představuje malby krajiny ze Vsacka a Rožnovska. Jeho 
syn Michal Jandora prezentuje fotografie z cest do zahraničí, 
včetně exotického arabského světa. Výstava je doplněna 
téměř 30 papírovými betlémy Stanislava Dostála, 
přerovského betlemáře. V příštím roce se můžete těšit na 
výstavu obrazů Mgr. Bohumily Václavíkové, pod názvem 
„Zrcadlení”.
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KOMENSKÝ A MY

 Je všeobecně známo, že se domů vrátit nemohl. A tak se v jeho 
smutném osobním a rodinném osudu se naplnilo rčení „doma 
není nikdo prorokem“.

Tradičním, osvědčeným a snad i očekávaným způsobem, jak 
seznámit veřejnost s naším počínáním, úspěchy i ostatním 
školním životem, bylo co nejkonkrétněji informovat, co 
všechno se ve školních zdech i mimo ně událo. Letošní rok je 
ovšem tak zvláštní, že všechno, co škola prožívala, žili jste s ní 
i vy. Často jste ji svým způsobem i nahrazovali. O to silnější 
je proto moje přesvědčení, že vám, stejně jako všem 
zaměstnancům školy, musím za dosavadní úsilí poděkovat. 
Dovolím si proto letos učinit výjimku a místo konstatování 
věcí, které nás více či méně trápily, vzpomenout na člověka, s 
nímž si naše školství spojujeme.

 Vážení a milí rodiče a ostatní přátelé karolinské 
základní školy!

 Odkaz Komenského dnešku? Dílo filozofické, teologické, 
jazykovědné, bohemistické, pedagogické a didaktické, dále 
autorství písní, korespondence a deníky. Od roku 1873(!) 
vychází  pedagogický  časopis   Komenský,  který  byl  založen 
v Olomouci. Komenského jméno prošlo zkouškou staletí a jeho 

 15. listopadu 2020 jsme si připomenuli 350. výročí úmrtí Jana 
Amose Komenského. Kdo by to jméno neznal! Téměř jistě jej 
můžeme označit za největší nepolitickou postavu našich 
národních dějin, která je známa v celém světě. Lze však opravdu 
považovat jeho výzvu tehdejším panovníkům – králům – za 
apolitickou? Cituji:  „Vaše sudy prachu, střely, kanony, meče, 
oštěpy nikdy nepřinesou klid, spíše jej naruší – vždycky tomu tak 
dosud bylo. Ze zbrojnic udělejte biblioték. Z děl zvonů k muzice.“ 
(dnes bychom řekli z děl zvony k muzice...)  Spolu  s  Karlem IV. 
a Janem Husem patřil J. A. K. mezi osobnosti, které minulému 
režimu před listopadem 1989 (svým způsobem) vyhovovaly. 
Ten je náležitě využíval, vybíral však jen střípky z jejich odkazu. 
V horším případě jejich odkaz také deformoval, upravil podle 
ideologických potřeb. Například činnost náboženskou minulý 
režim raději příliš u Komenského nezdůrazňoval. Dnes je ale 
životopis Komenského dostupný každému, stejně jako jeho 
souborné  dílo  vydané  v  češtině  knižně.  Promlouvá  k  nám  i 
z hlubin několika staletí.

 Přestože je jméno J. A. K. spojováno s označením „učitel 
národů“, je potřeba zmínit, že sám Komenský své práce 
pedagogické nepovažoval za to nejdůležitější ve své tvorbě. I za 
jeho života byla však nejvíce poptávána jeho díla pedagogická, a 
to v celé Evropě, bez ohledu na náboženské základy jednotlivých 
zemí.  Komenský  navštívil řadu zemí Evropy, kde pracoval, žil 
a tvořil. O jeho věhlasu svědčí nabídka stát se prvním rektorem 
dnes nejprestižnější univerzity světa, Harvardovy univerzity 
(USA), založené roku 1636! Tu ovšem odmítl. Podobného 
uznání Čechů-nepolitiků v Americe dosáhli až mnohem později 
snad jen skladatel Antonín Dvořák a věhlasný antropolog a první 
ředitel přírodovědného muzea (Smithsonian institutu), dr. Aleš 
Hrdlička. Komenského můžeme nesporně zařadit do řady 
národních osobností,  jako byl sv.Václav, Karel IV., František 
Palacký,  T. G. Masaryk, Václav Havel. 

 V první třetině 20. století vzniká v Československu 
komeniologie jako věda. Zabývá se jeho životem a dílem. nihy K
Komenského jsou stále studovány v celém světě. Komeniologií 
se zabývají pracovníci vzdálených mimoevropských univerzit, 
dokonce . například v Jižní Americe

                       Mgr. Milan Minarčík, ředitel ZŠ a MŠ Karolinky

 A ještě několik zajímavostí. Komenský byl ve 20. století 
opakovaně zobrazován na poštovních známkách, pamětních 
mincích a medailích. Asi nejznámější je jeho vyobrazení na 
stříbrné pamětní desetikoruně z roku 1957. Podruhé byl 
vyobrazen na stříbrné pamětní pětisetkoruně v roce 1992. Krátce 
potom byla uvedena česká bankovka s nominální hodnotou 200 
Kč. Jedna z mála movitých památek po Komenském je platinový 
prsten  (šperk),  který  obdržela   Komenského  dcera   Alžběta. 
V rámci rodinné tradice se dědí dodnes. Je unikátem.

 Co říci na závěr ?  Myšlenky Komenského jsou často citovány 
v odborných pedagogických časopisech, článcích pro veřejnost. 
Často si kladu otázky (samozřejmě řečnické): Co by Komenský 
řekl na dnešní nedostatek učitelů v  Evropě a ve světě ? Co by řekl 
na zprávu, že Česko patří k zemím s nejvyšším počtem žáků na 
jednoho učitele v Evropě?

odkaz je mimořádný i pro moderní pedagogiku. Není bez 
zajímavosti, že řada děl, Komenského rukopisů, byla objevena až 
postupně, dokonce až ve 20. století. Většina jeho prací je výrazně 
nadčasová. V roce 1668 napsal: „My, celé pokolení lidské, jsme 
jedním potomstvem, jednou krví, jedním domem. Proto stejným 
právem jako část pomáhá celku, jako úd pomáhá všem ostatním 
údům těla, máme i my pomáhat jedni druhým.”

 Brzké zlepšení situace ohledně učitelského povolání je zatím 
(podle evropských autorit i podle OSN) bohužel v nedohlednu. 
Nedostatek učitelů v počátečním, středním odborném i vyšším 
školství je významný a neřešený problém. Není bez zajímavosti, 
že každá země na světě má svůj vlastní, specifický vzdělávací 
systém. Jeho sjednocení nebo zpřehlednění a funkční propojení, 
prostupnost a větší mobilita studentů a učitelů je také 
problémem. Možná z toho (a nejen z toho) také vyplývá, že jsme 
odkazu Komenského ještě hodně dlužni. Všichni. Zde se už 
zdaleka nemluví jen o učitelích nebo snad školství samotném. 
Zamysleme se – každý z nás. Třeba už jen nad vlastní chutí (nebo 
často i nechutí) k učení se, k celoživotnímu učení, 
sebevzdělávání a sebevýchově – jen internet nám stačit nemůže. 
O tom buďme přesvědčeni.

 Jménem  Komenského byla  pojmenována  nejstarší a 
největší slovenská univerzita. Dnešní Univerzita Komenského 
v Bratislavě  vznikla v roce 1919 jako jeden z prvních 
významných počinů nové republiky. Poprvé v dějinách získali 
Slováci svou vysokou školu, která jim umožňovala získat 
nejvyšší vzdělání v mateřském jazyce. Není to náhoda. 
Komenský sám prokazatelně působil na území dnešního 
Slovenska.

Věnováno památce komeniologa a historika pedagogiky, univ. 
prof. Vladimíra Kováříčka (UP Olomouc).
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 1.vyrovnaná povaha

 Slovo canisterapie se objevuje v současné době stále 
častěji a ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa.  
Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, 
který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, 
přičemž klade důraz především na řešení problémů 
psychologických, citových a sociálně-integračních, a tím 
působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. 
Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická 
metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody 
nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování 
kontaktu  s  pacienty, kteří  obtížně  komunikují  a  při  práci   
s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně 
postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu 
apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást 
komplexní terapie.

 protože  máme  na  svém  kontě  s  pejsky  hodně úspěchů 
v canisterapii, i když covid 19 vše hodně zkomplikoval, 
rozhodla jsem se s Vámi o úspěchy a o reference ze škol, kde 
jsme byli s pejsky, podělit.

 Základními předpoklady psa pro canisterapii jsou:

 3.láska k lidem a dětem

Vyžaduje se splnění všech tří těchto předpokladů zároveň. Pes 
s labilní nervovou soustavou, který svou nervozitou nebo 
bojácností narušuje terapii, není vhodný. Taktéž ovladatelnost 
je neméně důležitá, přičemž není podstatné, zda jde o psa 
malého nebo velkého. Všichni musí zvládat základní 
poslušnost,  která  se  testuje  dříve,  než  je  pes  připuštěn     
k vlastním zkouškám. Je samozřejmé, že bez zvládnutí 
ovladatelnosti by byl vystaven nebezpečí jak klient ("pouhý" 
úlek dítěte způsobený psem může v terapii napáchat velké 
škody), tak i pes. Také polohování by nebylo možné, kdyby si 
pes neuměl lehnout a setrvat v nastavené poloze určitou dobu.

Pokud pes neprojevuje přítulnost či vstřícnost nejen k Vám, 
ale i k cizím lidem, je zbytečné o canisterapii uvažovat. Pes by 
měl rád přijímat pohlazení a mazlení s cizími lidmi, nejen ho 
trpně  snášet.  Jestliže  by  z  toho  důvodu  odmítal  kontakt   
s klienty a udržoval si od nich odstup, není pro tuto práci 
vhodný.

 Psi musí nejdříve složit zkoušky (tzv. PTCTP) a psovod 
musí absolvovat vstupní školení. U  PTCTP se testuje povaha 
psa a zda je tedy vhodný pro canisterapii. Někteří psi nejsou 
zvyklí na cizí lidi, a tak přestože jsou hodní ke své rodině, 
nehodí se pro canisterapii provozovanou mimo okruh vlastní 
rodiny.

Vážení čtenáři zpravodaje, 

 Zkoušky  probíhají  v  reálných  prostorách  s  účastí  lidí   
s postižením a ve spolupráci s lékaři a terapeuty, kteří 
seznamují  majitele  psů se správným přístupem k pacientům 
a se správným řešením různých – mnohdy obtížných situací. 
Ke zkouškám je připuštěn pouze zdravý pes s očkovacím 
průkazem / pasem s platným očkováním proti vzteklině, 
psince, hepatitidě, parvoviroze a parainfluenze (ne starší 

 2.ovladatelnost

jeden rok). Odborní pracovníci také posuzují vhodnost 
majitelů psů pro možnost praktického provádění této činnosti, 
protože zde platí ještě více než v ostatních oblastech 
kynologie, že majitel psa musí být naprosto vyrovnaný, 
pohodový,  ale  rozhodný člověk, který dokáže spolupracovat 
s pracovníky  různých  zařízení,  vhodně  se  chovat  k  lidem  
s nejrůznějšími typy postižení, seniorům či dětem, žijícím ve 
stacionářích, chápe smysl a poslání této činnosti, dokáže nejen 
vhodně a pozitivně vystupovat, ale také se vhodně oblékat. 
Dále pak vodit na canisterapii psa vždy bez sebemenšího 
náznaku onemocnění, čistého, vyčesaného a upraveného, zná 
výborně projevy svého psa, dokáže odhadnout únavu psa, má 
psa velmi dobře zvládnutého a socializovaného, dokáže psu 
poskytnout dostatečný čas a prostor pro uvolnění, hry, nabrání 
energie.

 Naše mladá fenečka Elsa, plemene Labradorský retrívr ve 
svém stáří 26 měsíců tyto zkoušky na podzim absolvovala pod 
záštitou společnosti Podané ruce, z. s. a Helppes, centrum 
výcviku psů. Je to tým spolehlivých a empatických lidí, 
kterým dvacet let, jež působí, neubralo nic na energii a od-
hodlání pomáhat lidem. Elsička zkoušky absolvovala s vyni-
kajícím výsledkem a s celkovým hodnocením všech pěti 
rozhodčích na výbornou. Obdržela od rozhodčích maximální 
počet bodů ve všech 17cti disciplínách. Je nástupkyní svého 
9,5 letého otce Benžiho, který za svou životní éru obšťastnil 
tisíce dětí ve školách, mateřských školkách, DD, Domovech 
pro seniory a taky svou vlastní rodinu Dujků. Jsme na oba 
pejsky Benžiho i Elsu nesmírně hrdí a jsou to naši miláčci 
rodiny. 

 Základem canisterapeutického psa je hlazení a mazlení. 
Obojí musí takový pes vydržet dlouho, a proto se využívá 
touha  štěněte  po  kontaktu k nasměrování na tělesný kontakt 
s člověkem. Pes se připravuje na terapeutické poslání již od 
štěněte, a proto je třeba ho zvykat na různé situace a prostředí, 
se kterými se může setkat. Přivyká si na různé možnosti 
komunikace a různé zvuky. Od klidného hovoru, přes pískání, 
kvičení, až po hlasitý smích. Majitel psa musí zajistit, aby z něj  

 Canisterapii  jsem se začala věnovat aktivně od roku 2012, 
a první zkoušky ve Frýdku Místku jsme s Benžim jakožto CT 
tým úspěšně složili s osvědčením a certifikátem v roce 2013.



6

CANISTERAPIE

 Pes, který má vykonávat terapeutické poslání, musí 
nejdříve složit zkoušky podle zvláštního zkušebního řádu, 
během  něhož  se zjistí, zda je dostatečně klidný a vyrovnaný, 
a práce s lidmi je mu blízká. Zkušební řády jednotlivých 
společností, jež se zabývají canisterapií, nejsou totožné, ale 
liší se jen velmi málo, jelikož mají společný cíl. Sestavují je 
č lenové zkušební  komise  a  po je j ich  schválení 
představenstvem je platnost zkušebních řádů podmíněna 
stvrzením Ministerstva vnitra České republiky.

 Po prázdninách jsme byli osloveni různými školami i MŠ, 
zda bychom mohli s pejsky přijít provést besedu o canisterapii 
s ukázkami výcviku.

 Poté Benži i Elsa ukázali, jak se naučili pomáhat 
hendikepovaným lidem, např. donést léky, podat spadlou lžíci, 
najít ztracené klíče od bytu, sundat rukavice. Nechyběla ani 
chvilka na společnou zábavu, kdy si všichni společně zahráli na 
honěnou.

vyrostl klidný a vyrovnaný pes, který bude trpělivý a spole-
čenský a unese velkou psychickou zátěž. Bude totiž vystaven 
neustálému halasu, prudkým pohybům, nečekaným dotekům 
a objetím, nekonečnému drbání a hlazení či občasnému 
vláčení za vodítko. Pes musí brát jako naprosto normální 
pohyb  těžce  postiženého  člověka,  manipulaci  s  vozíkem, 
a nesmí ho vyvést z míry ani případný pád dítěte s holemi před 
jeho tlamou. Důležité také je, aby ho kontakt s cizími lidmi 
těšil.

Za vším stojí hormon lásky

 Když se dotýkáte psa a je vám to příjemné, vzbuzuje to ve vás 
emoce. Ty sice nelze změřit, ale je dokázáno, že po kontaktu se 
psem se výrazně zvyšuje hladina jednoho hormonu. Je jím 
oxytocin, zvaný také hormon lásky, díky němuž se v těle 
odehrává celá řada blahodárných změn – od snižování krevního 
tlaku, útlumu bolesti, až po lepší spánek. Canisterapie tímto 
způsobem pomáhá nemocným, aby se cítili dobře i bez léků. Čím 
jsou canisterapeutické návštěvy častější, tím více podporuji 
vylučování oxytocinu, nálada a zdravotní stav pacienta se tím 
pádem může zlepšovat.

 Díky, Beníku a Elsičko, že jste tady s námi a pro nás a další 
potřebné lidičky!!!.

 Dostalo se mi velice krásných veřejných referencí z různých 
škol  a  institucí  po  našich  besedách  a  ukázkách  canisterapie 
a tímto se s Vámi o ně, milí čtenáři zpravodaje, chci podělit: 

Základní škola Vsetín, Luh 1544

Neobvyklá návštěva ve školní družině

 Našimi činy s pejsky chceme lidem otevřít oči a ukázat jim, 
že každý z nás může pomoci, pokud si začne všímat dění 
kolem sebe a přestane se spoléhat, že situaci napraví někdo 
jiný. Až pochopíme, co nám psí duše dokážou nabídnout, 
může být náš život mnohem bohatší.

 V pátek překvapili děti ve školní družině nečekaní 
návštěvníci, pejsek Benži a psí slečna Elsa. Společně s instru-
k t o r k o u  p ř e d v e d l i  d ě t e m ,  c o  u m í ,  j a k  p o m á h a j í 
hendikepovaným lidem a jak poslouchají svoji „paničku“. Děti 
si vyzkoušely aportování míčku, vodění na vodítku, přivolání 
pejska, udílení povelů a následné odměňování pamlsky.

 Nejnapínavější aktivitou, kterou jsme všichni sledovali se 
zatajeným dechem, bylo přeskočení ležícího spolužáka 

Základní škola , Mateřská škola a Praktická škola – 
Turkmenská Vsetín 

Honzíka. Elsa  to  zvládla  na  jedničku  a  Honzík  na  jedničku   
s hvězdičkou. Ležel a snad ani nedýchal. Oba si zasloužili velký 
potlesk. Loučení nebylo vůbec jednoduché. Děti se nemohly od 
našich čtyřnohých kamarádů odtrhnout. Čas byl ale neúprosný a 
my jsme se museli vrátit zpět do družiny. 

                                                             Mgr. Marta Bednarská

Pes – přítel člověka

O tom, že je pes opravdu velký kamarád, jsme se mohli 
přesvědčit  na  vlastní  kůži  v  rámci  projektového dne, který se 
u nás ve škole uskutečnil. Tento den k nám přijala pozvání velmi 
milá a ochotná paní Pavlína Dujková, která působí jako pedagog-
instruktor  CT  týmu. Paní Dujková se společně s pejsky Benžim 
a Elsou věnuje tzv. canisterapii, neboli pomocné léčebné metodě, 
jež využívá pozitivního vlivu psa na klienta.

        Projektový den jsme zahájili v tělocvičně ZŠ speciální. Žáci 
si vybrali jim příjemná místa k sezení, udělali si pohodlí. Poté je 
paní instruktorka seznámila s tím, co se bude dít. Pověděla jim 
pár informací o pejscích, upozornila na situace, které v příto-
mnosti psů mohou nastat a také na to, jak se k pejskům správně 
chovat. Následně přivedla prvního z canisterapeutických psů 
Benžiho. Benži se za zvuku hudby přivítal s každým  žákem, 
nechal se od každého pohladit. Toto přivítání bylo provázeno 
velkou radostí ze strany žáků.  Následovala cvičební 
„procházka“ s pejskem, kdy si každý mohl vyzkoušet, jak se vodí 
pejsek na vodítku. Následně paní instruktorka žákům ukázala, 
jak pejska po dobře odvedené práci odměnit a dát mu pamlsek. 
Poté následovala krátká přestávka.

Ve druhé části projektového dne se pejsci vystřídali. Paní 
instruktorka  přivedla  druhého  psa – fenečku  Elsu. Elsa se opět 
s každým žákem  nejdříve přivítala. Následovala ukázka  
základního výcviku poslušnosti psa. Žáci mohli formou 
praktických ukázek vidět, co všechno asistenční pes dokáže. 
Jednalo se například o ukázky donesení léků nemocnému, 
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Závěrem  si  žáci  mohli  vyzkoušet  tzv. „psí masáž“, kdy došlo 
k celkovému zklidnění žáků.  Po této relaxaci se žáci s pejskem 
rozloučili a s příjemným pocitem, plni zážitků odcházeli domů.

                              Za žáky ZŠ speciální  Mgr. Radka Šuláková

přinesení ztraceného klíče od domu, sundání rukavic, případně 
ponožek…Žáci byli zapojeni do činnosti s praktickým 
vyzkoušením si přímých povelů a poslušnosti psa.

Z celého srdce děkujeme paní Pavlíně Dujkové a pejskům 
Benžimu a Else za velmi přínosný a krásně strávený projektový 
den. Budeme se moc těšit na další návštěvu

MŠ Hutisko-Solanec  BESEDA S DĚTMI a pejsky  na výletě 
v Karolince 

                   Vedoucí MŠ  Hutiska Solanec  -  Dana Klímková 

 V  říjnu jsme se opět mohli těšit z velmi milé návštěvy, a to 
návštěvy zvířecí. Přivítala k nám opět paní Pavlína Dujková, 
která se se svými pejsky Benžim a Elsou věnuje tzv. 
canisterapii – jedné z nejúčinnějších zooterapií pro člověka.

 Opět velmi děkujeme paní instruktorce Pavlíně Dujkové a 
pejskům Benžimu a Else za radost a dobrou náladu, kterou 
sebou přinesli. Bylo nám s vámi fajn.

 „Vy lidé ve svým světě žijete neustálým vyměňováním, 
každej den vyměňujete, papírky za jídlo, papírky za věci, za 
všechno, a někdy mám pocit, že vyměňujete i sami sebe. To 
my psi neděláme, my tyhle papírky vůbec nepotřebujeme, pro 
nás nejsou důležitý. Jídlo si pes obstará vždycky a pak už 
schází jenom láska a na ni jsou tyhle papírky krátký. My psi 
nežijeme život vyměňováním, my totiž když si vybereme, tak 
už  nevyměníme. Je to takovej zvláštní pocit u srdce, přichází 
s důvěrou, a když tu důvěru v nás člověk jednou zaseje, tak ani 
zklamání nám lásku k tomu člověku nedokáže vzít …“

Nejlepší zvířecí kamarád

                            Za žáky ZŠ speciální Mgr. Radka Šuláková
Základní , Mateřská a Praktická škola  Vsetín

Poděkování   za všechny děti  z MŠ Hutiska Solanec  fenečce 
Elsičce  a pejskovi  Benžimu a paní Dujkové Pavlíně  vedoucí 
CT týmu  z Karolinky . Nádherně připravená akce  s obrovkou 
precizností a pečlivostí od paní Dujkové , které chceme vyjádřit  
dík za všechny děti,  které  si  odnesly  z  návštěvy  tolik zážitků 
a informací , že se k návštěvě ve formě vyprávění s dětmi 
vracíme i po třech dnech. Už nyní se děti těší na další návštěvu už 
u nás v nové MŠ, kde pejsky i jejich majitelku pozveme. 

 Pejsci – díky své přátelské a klidné povaze, opět vnesli do 
dnešních maličko pochmurných dnů spoustu radosti a 
úsměvů na tváři. A nejen to! Žáci se o těchto zvířecích 
kamarádech mohli opět dozvědět spoustu zajímavých 
informací. Věděli jste například, že psí čumák se správně 
nazývá „nosní houba“ a funguje jako takový zvířecí 
teploměr? My už to víme. Projektový den byl opět plný aktivit 
jak relaxačních, tak aktivizujících. Žáci si mohli formou 
různých her zasoutěžit o ceny, vyzkoušet si tzv. „psí 
diagnostiku“ – vyhledávání ukrytých předmětů a zhlédnout, 
co všechno takový canisterapeutický psík vůbec dokáže. 
Velkou radost žákům přineslo hlazení, mazlení a sem tam 
nějaké to psí olíznutí. Projektový den byl zakončen relaxační 
hudbou a odměněním žáků krásnými psími odznaky. Poté se 
žáci plní zážitků s pejsky rozloučili a odcházeli domů.

Psí kamarádi 

                             Gump – pes který naučil lidi žít, Filip Rožek

 Akce probíhala v rámci projektu „Šablony 2018“ 
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání.

                        Za žáky ZŠ speciální Mgr. Hana Růžičková

 

 To, že pejsci jsou plni pozitivní energie a lásky, kterou umí 
rozdávat, jsme se přesvědčili na dalším projektovém dnu „Psí 
kamarádi“, který se u nás uskutečnil ve středu . Opět z celého 
srdce  děkujeme  paní instruktorce CT týmu Pavlíně Dujkové 
a pejskům Benžimu a Else za milou návštěvu, radost a lásku, 
kterou sebou přinesli.

Paní Pavlína Dujková  s Beníkem a Elsičkou
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

 V červnu se konalo jarní setkání členů naší organizace na 
zahrádce restaurace Sklář, kde nám personál připravil 
vaječnici.

 V době, kdy byl koronavirus stále diskutované téma, 
jsme přivítali příjemnou změnu v lázeňském městě 
Luhačovice, kde jsme se zúčastnili od 8. srpna do 15. srpna 
2020 rekondičního pobytu v Lázeňském léčebném domě 
Praha pod vedením Mgr. Marty Václavíkové – 
předsedkyně okresního výboru SPCCH Vsetín. Hlavní 
náplní bylo cvičení a vycházky jak po okolí, tak také po 
zrekonstruované kolonádě spojené s pitím minerálních 
vod. Celý týdenní pobyt nás provázelo přímo tropické 
počasí. Rádi jsme využili přítomnost plaveckého bazénu, 
přímo v místě ubytování, kde jsme se příjemně zchladili. 
Novinkou zde bylo vybudování chodníku s vodou a 
kamínky. Byla to příjemná masáž plosek nohou. Dny zde 
strávené nekončily večeří a sledováním TV, čekala nás naše 

 V červenci pořádala ZO SPCCH Halenkov prázdninový 
výlet okolo Halenkova. Účast zde byla celkově mizivá. Za 
naši organizaci účast tří osob.

INFORMACE O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ
ORGANIZACE SVAZU POSTIŽENÝCH 
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI  
V KAROLINCE V ROCE 2020.

 Když se 28. února 2020 konala výroční členská schůze 
naší organizace, ještě nikdo netušil, jak bude rok 2020 
výjimečný.
 Začátkem března, ti co měli zájem o kulturní zážitek, se 
zúčastnili divadelního představení, na které jsme dostali 
vstupenky zdarma od p. starostky Marie Chovanečkové, 
které touto cestou děkujeme.
 Plán dalších akcí neprobíhal tak, jak jsme si naplánovali.
Přišla 1. vlna koronaviru a s ní vládní nařízení – karanténa. 
Trpělivě jsme všichni čekali, jak se situace ohledně   
COVID – 19 v Česku bude vyvíjet.
 Až při rozvolňování vládních opatření se konečně 
uskutečnil   dne 19. května 2020 1. výlet SPCCH - okolo 
Huslenek, který pořádala za krásného počasí ZO Halenkov. 
Celkem se zúčastnilo 35 členů. Za naši organizaci 9 osob, 
trasa byla dlouhá 10km a došlo i na opékání špekáčků.

S přáním „Společně to všichni zvládneme“ budeme 
pokračovat v naplánovaných akcích v roce 2021.

 Bohužel se budeme muset letos obejít i bez naší oblíbené 
Mikulášské besídky.
 Přesto chci poděkovat jak výboru naší organizace za 
jejich celoroční práci a členům organizace za účast na 
akcích, které byly pro ně pořádány, tak dík patří 
sponzorům, kteří se podíleli finančně na chodu ZO SPCCH 
Karolinka.

Za výbor ZO SPCCH zapsala: Marcela Šinkmajerová,
předsedkyně

oblíbené hra MÖLKKY. Sportovní klání se členy 
základních organizací Halenkov, Zubří a Růžďka probíhalo 
blízko našeho ubytování, na hřišti v Pozlovicích.

 Za příjemný pobyt již jen zbývá poděkovat, jak vedení, 
p. Mgr. Martě Václavíkové a personálu Lázeňského 
léčebného domu Praha, tak dík patřím sponzorům za 
finanční podporu.

 27.  srpna  2020  se  konal  již  zmiňovaný  Senior  Cup  
v  Pétaque,  který probíhal za krásného počasí na kolonádě 
v Luhačovicích. Zúčastnilo se 42 družstev a obsadili jsme 
krásné 4. místo.

 Poněvadž se blížil termín Senior Cupu v Pétanque, tak 
jsme si zašli před Společenský dům zatrénovat.

 Začátkem září jsme stihli uspořádat zájezd, který byl 
původně naplánovaný na měsíc květen .
 V Horní Lidči jsme si prohlédli Betlém s projekcí dvou 
filmů k tomuto tématu. Pokračovali jsme do Valašských 
Klobouk,  kde  jsme  se  vydali  na  rozhlednu  Kralovec     
a nakonec jsme v Brumově – Bylnici navštívili hrad 
Brumov. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
 Toto byla naše poslední akce v tomto roce, protože 
nastoupila 2. vlna koronaviru, opět vládní opatření - 
karanténa. Další termín rekondičního pobytu v Luha-
čovicích, který měl být v měsíci říjnu 2020, byl zrušen, 
každému je jasné z jakého důvodu.

 V měsíci srpnu se ještě konal výlet na Prženské paseky, 
spojený se zdravotní přednáškou s užíváním bylinek, který 
pořádala ZO Jablůnka, rovněž jsme se zúčastnili.
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CHARITA NOVÝ HROZENKOV

 před rokem jsme si nedovedli představit, jaké těžkosti a problémy nás budou v tom krásně znějícím roce „2020“ čekat.
 Moc  nás mrzí, že se s vámi  nebudeme  moci potkat na  tradičním  Adventním  koncertu  Charity N. H., přestože jsme byli 

s našimi účinkujícími již dlouho domluveni. Advent patří k období milých setkávání, usměvavých  pozdravení  a  především 

k těšení na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
 Myslíme na Vás všechny, kteří jste společně s námi trávili tyto chvíle. Chtěli bychom Vám dát naději, že s námi můžete 

počítat, pokud budete potřebovat poradit s péčí o své příbuzné, s vyřizováním různých příspěvků, s půjčením kompenzačních 

pomůcek a nastavení služeb tak, aby to bylo pro Vás i Vaše blízké co nejvýhodnější. 

 Bohužel za Vámi nebudeme moci přijít ani začátkem ledna s „Třemi králi“, abychom neohrozili ani Vás a ani děti. Přesto 

bychom  Vás  chtěli  požádat  o dar, určený v roce 2021 na provozní náklady Domu pokojného stáří, který je vzhledem k péči 

o nejpotřebnější, nákladově náročnější. Také chceme opět pomoci těm, kteří se dostanou do těžké životní situace. Jakým 

způsobem to bude, zda budeme moci uložit pokladničku na Obecní úřad, do kostela, nebo bude tzv. virtuální pokladnička na 

webové stránce naší Charity N. H., o tom se ještě přesně dovíte začátkem ledna. Budeme Vás informovat prostřednictvím 

vývěsek, charitních listů, webových stránek nebo facebooku. Přesto bychom Vám alespoň chtěli přinést požehnání do Vašeho 

domu formou nápisu na Vaše dveře posvěcenou křídou, které by zabezpečili vedoucí skupinek dětí. Slibujeme, že bychom se 

rádi za Vámi vypravili někdy na jaře, snad v lepších časech, možná s trochu jinou písní na rtech. 

 Stále, i v této době, se snažíme zabezpečovat všechny, co si požádají, co se vrací z nemocnice, i ty, co do nemocnice již 

nechtějí odejít. Jsme moc rádi, že nás podporují Vaše obce, díky tomu se nám tak snáze mohou plnit Vaše přání. 

 Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši přízeň, přejeme Vám klidný advent a na Vánoce setkání s Vašimi blízkými. A abychom 

nezapomněli, hlavně hodně zdraví.

Vážení charitní přátelé,

Za všechny zaměstnance Charity Nový Hrozenkov
Danuše Martinková, ředitelka

13



CHARITA NOVÝ HROZENKOV

14



DOMÁCÍ HOSPIC DEVĚTSIL

Je to odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí 
nemocným, kterým byla ukončena léčba ve chvíli, kdy již 
nepřinášela další naději na uzdravení (např. onkologická, 
orgánové selhání, apod.). Často mluvíme o paliativní péči – ta 
obsahuje především léčbu bolesti, mírnění tělesných i 
duchovních strádání nemocného a ovlivnění dalších 
nepříjemných příznaků nemoci.  

„Můj manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít 
doma, ve svém prostředí, které tolik miloval, se svými blízkými 
a se svou rodinou. Když jsem se dověděla, že onkologická léčba 
přestala účinkovat a manžela propustili do domácí péče, byla 
jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím všem posledním přáním 
manžela. Netušila jsem, co to všechno obnáší. Fyzicky jsem na 
to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo. Přišly 
pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče a chvílemi mě 
napadaly myšlenky, jestli mu neškodím. Na doporučení jsem se 
obrátila na Domácí hospic Devětsil a bylo to mé nejlepší 
rozhodnutí. Prostřednictvím sester, které nás navštěvovaly 
doma, jsem dostala pomoc a cenné rady, jak jít dál. Staly se 
pomocnicemi, rádkyněmi a vrbou, která byla schopna 
naslouchat mým projevům smutku a steskům. Zajistily rovněž 
léky a zdravotní pomůcky, které jsme potřebovali. Moc si 
vážím Vaší neocenitelné služby, která přišla ve chvílích 
nejtěžších.  Jen s Vaší pomocí bylo možné srovnat si myšlenky 
o konci života a překonat vše, co je s tím spojeno. Máte můj 

Co je to domácí hospic? 

ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici 
Devětsil, který patří mezi služby poskytované Diakonií Vsetín 
a jehož jsem od července 2020 vedoucí lékařkou. 

Milí  občané,

Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující 
rodinu, která zajišťuje celodenní péči o svého příbuzného. 
Cílem je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí 
smrti, ke které nevyléčitelné onemocnění ve svém terminálním 
stádiu směřuje. Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní 
sestry, sociální pracovník, psycholog a duchovní. Svou službou 
se snaží respektovat přání a požadavky nemocného i jeho okolí. 
Službu doporučuje nejčastěji praktický lékař nebo specialista 
(např. onkolog) po ukončení léčby. 
Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemocnému léky 
podle aktuální potřeby, především na účinné tišení bolestí, 
formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou 
hydrataci a vyprazdňování. Pečujeme o nejrůznější uměle 
vytvořené vývody, permanentní cévky (katetry) a rány. Podle 
potřeby provádíme pleurální punkce či punkce ascitu. 
Důležitou součástí péče o hospicového pacienta je polohovací 
postel, kterou zapůjčujeme spolu s dalšími potřebnými 
pomůckami (např. odsávačku dýchacích cest či oxygenátor na 
podporu dýchání). Sociální pracovnice vyřizuje možné 
příspěvky … Pečující rodinu zaučujeme a podporujeme v jejich 
péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24 
hod. denně 7 dní v týdnu. Služba je hrazená z veřejného 
zdravotního pojištění. 
Dovolte mi na závěr uvést část z dopisů, které jsme dostali od 
rodin po ukončení hospicové péče: 

velký obdiv a vřelé poděkování.“

„Na  základě  doporučení  jsem  se  na  Vás  obrátil  s  prosbou 
o pomoc při řešení naší těžké životní situace - těžké nemoci 
mého tchána. Přesto, že z počátku se jevila Vaše pomoc jako 
neřešitelná, snažili jste se najít a našli jste řešení a pomocnou 
ruku pro nás. Sestřička a pan doktor byli obrovskou pomocí 
nejen pro nás, ale především pro tchána. Nikdy nezapomenu, 
když mi po setkání se sestřičkou a panem doktorem řekl: 
„Prosím tě, kde jsi je sehnal? To jsou andělé.“ Byl rád a štastný, 
že  úpřímný  zájem  o  něj  mají  lidé, kteří rozumí jeho nemoci 
a jeho potřebám. Neopomenu i Vaši péči o manželku, která 
pomoc a vlídné slovo v této situaci velmi potřebovala. Patří 
Vám obrovský můj dík a celé naší rodiny. Nikdy mě nenapadlo, 
jak velmi je taková služba důležitá a nutná.“
Nacházíme se v předvánočním období, kdy očekáváme oslavy 
narození malého dítěte – Božího Syna v Betlémě. V listopadu 
jsme prožívali „dušičky“ – vzpomínky a modlitby za naše 
zemřelé. Domácí hospic doprovází nemocného a jeho nejbližší 
okolí ke smrti – narození do věčnosti.  Existuje dobrá smrt a lze 
se na ni připravit? Pokud věříme, že smrtí život nekončí, jen 
přechází na „druhou stranu života“, potom už umírání nemusí 
být pro všechny jen těžké a bolestné, ale i plné naděje. Dobrou 
přípravou na smrt může být i to, že se učíme denně umírat 
svému sobectví a růst ve službě a lásce k bližním – přinese nám 
to svobodu a radost, které ve smrti pozemské dojdou své plnosti 
a které budeme prožívat jednou bez konce …

Z druhého dopisu:

Věřím, že my lidé vyhnaní z ráje se smrtí do něho zpět 
navracíme … 

Všem vám pokojný a požehnaný nový rok. 
MUDr. Zdislava Tělupilová

Přeji všem radostnou oslavu narození Božího dítěte a těm, kteří 
z tohoto světa tento rok odešli, radostné narození pro nebe. 

Kontakt na Domácí hospic Devětsil:
telefon  737 266 974, e-mail  devetsil@diakonievsetin.cz
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