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Název organizace:

Sídlo organizace a budova hospice:

Dům sociálních služeb:

Typ organizace:

IČ:

Bankovní spojení:

Územní působnost:

Způsob financování:

Diakonie ČCE – hospic CITADELA

Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí

Žerotínova 319, Valašské Meziříčí

Církevní právnická osoba

73632783

KB, č. účtu: 94-2556380247/0100
ČSOB, č. účtu: 200055911/0300

Spádová oblast Zlínského, Moravskoslezského
a Olomouckého kraje

Složené z více zdrojů – zdravotní pojišťovny,
dotace ze státního rozpočtu, příspěvky klientů,
dary fyzických osob a sponzorů

Správní rada:

Ředitel:

Dozorčí rada:

Kontakty:

Ing. Miloslav Běťák, předseda
Pavel Mička
MUDr. Pavel Prodělal
Mgr. Zdislava Odstrčilová
Ing. Jiřina Orlová

Ing. Miloslav Běťák

Mgr. Kateřina Pivoňková, předsedkyně
Lubomír Dobeš
Ing. Pavel Ježík
Ruth Kopecká
Mgr. Věra Tyralíková

Recepce: 571 629 084
Ředitel: 571 629 084
Sociální pracovnice: 571 629 086
Lékaři: 571 629 084
Dům sociálních služeb
- sociální pracovnice: 602 776 460
Fundraiser a referent PR: 605 518 212
Fax: 571 629 085
E-mail: hospic@citadela.cz

socialni@citadela.cz
Web: www.citadela.cz
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Vždy, když přicházím do Citadely,
mám pocit, že vstupuji do místa, kde se nebe dotýká země. Ten přistav pro lidskou duši a pro lidské tělo
unavené nemocí nebo stářím je pro mne místem setkání s tajemstvím člověka. Nikdy nevím, s kým se
ještě uvidím, a kdo už nebude. Dny lidského života jsou počítány jinak, než já si to myslím.

Služba, kterou mohu konat v Citadele, je pro mne velikým obdarováním, před kterým se skláním beze
slov. Když otevírám dveře každého pokoje, přenáším se do tajemného, mně neznámého světa.
Mnohokrát s dojetím poslouchám lidské osudy na sklonku života. Jsem tam jenom na chvilku a jako bych
se procházela přes celé věky času a prostoru, ke kterému jsem měla možnost být pozvána.

Občas mluví jenom ticho, výraz tváře, oči. Někdy slyším poslední dech, jsem u přestupu duší na druhý
břeh, modlím se, věřím, že se vlastně rodí nový šťastný život, už bez utrpení, bez starostí, držím za
ruku…

Jsou setkání s procházkou parkem, setkání při kávě, modlitba i naslouchání Božímu slovu v kapli "pod
andělskými křídly". Tam se čerpají síly do dalších dnů, tam se také prosí o požehnání pro celou hospico-
vou službu.

Jsou setkání se spolupracovníky, před kterými skláním hlavu, když vidím jejich těžkou práci, kterou
dělají s velikým nasazením.

To všechno mě naplňuje vděčností za křehký lidský život i svět, ve kterém se ten život může zrodit,
rozkvétat, dozrávat i v tichu hasnout…

Mimo spoustu otázek o smyslu pomíjivosti života je naděje, že nic nepomíjí, že na věky zůstává…

Sestra Magdalena Lis
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Kdo jsme

Diakonie ČCE – hospic Citadela je zdravotnické zařízení, které poskytuje
v budově hospice

v Domě sociálních služeb

• Specializovanou paliativní péči hospicového typu, která se řídí zákonem č. 48/1997 Sb., § 22a)
„Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková.“

• Odlehčovací služby dle § 44 zákona 108/2006 Sb.

• Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče dle § 52 zákona
108/2006 Sb.

• Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006 Sb.

Jednotlivé služby jsou v rámci organizační struktury členěny do samostatně řízených oddělení, která
jsou i z hlediska hospodaření autonomními jednotkami sdílejícími společné technicko hospodářské
zázemí.
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Diakonie ČCE
hospic CITADELA

Sociální služby
poskytované

ve zdravotnických
zařízeních

Domov
se zvláštním režimem

pobytová sociální
služba

Specializovaná
paliativní péče

nestátní zdravotnické
zařízení

Odlehčovací služby
pobytová sociální

služba

Dům sociálních
služeb

42 lůžek

Budova hospice
36 lůžek

Struktura poskytovaných služeb
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Specializovaná paliativní péče

Cílem specializované paliativní péče je zmírnit
bolest a další tělesná a duševní strádání, zlepšit
nebo udržet co nejdéle stávající kvalitu života,
zachovat pacientovu důstojnost, poskytnout
podporu také blízkým nemocného, podpořit
truchlící a pozůstalé.

O nemocné a jejich blízké pečují odborně
vzdělaní pracovníci – lékaři, zdravotní sestry,
pečovatelky, duchovní, psychoterapeut, dobro-
volníci a sociální pracovníci.

Podnět k zahájení paliativní péče může dát
kdokoliv z ošetřujících lékařů pacienta. Při
rozhodování o zahájení paliativní péče musí být
vždy, když je to možné, zahrnuto také přání
pacienta.

O přijetí do hospice a zahájení specializované
paliativní péče může požádat ošetřující lékař
nebo praktický lékař pacienta, pacient, případně
jeho blízcí.

Poslání

Cíle služby

Posláním Diakonie ČCE – hospic Citadela je
umožnit důstojné umírání lidem v pokročilém
stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Poskytujeme komplexní hospicovou paliativní
péči, usilujeme o tišení bolesti jak fyzické, tak
i duchovní, psychické a sociální.

Nabízíme doprovázení umírajícím a jejich
blízkým tak, aby nikdo v posledních chvílích
života nezůstal sám.

Usilujeme o to, aby čas umírání a smrti byl
vnímán jako čas patřící k životu jako jeho neod-
dělitelná a vzácná součást a mohl být prožit
pokojně a smířeně.

Přechodnou péčí o nemocného poskytujeme
nezbytný odpočinek osobám, které pečují o své
blízké doma, v jejich přirozeném sociálním
prostředí.

V závěru života, v době umírání a smrti zajistit
klientovi kvalitní a odbornou péči v oblasti
biologické, sociální, psychologické a duchovní.

Podpořit blízké klienta v době jeho nemoci i po
jeho smrti v oblasti sociální, psychologické
a duchovní.

Odlehčit pečujícím osobám a umožnit jim tak
nezbytný odpočinek.

V době péče o klienta podporovat a usilovat
o zachování jeho osobních schopností a doved-
ností.

je určena lidem v terminálním stádiu onemoc-
nění, u kterých není možná léčba vedoucí
k uzdravení, ale paliativní péčí je možno
zmírnit důsledky nemoci

je komplexní, aktivní a na kvalitu života
zaměřená péče poskytovaná nemocným
v terminálním stádiu onemocnění

je pro pacienta, kterého nemoc ohrožuje na
životě, ale nepotřebuje akutní léčbu v nemoc-
nici

poskytuje úlevu od bolesti a dalších tělesných
a duševních strádání (zvracení, dušnost,
krvácení, nechutenství, strach, úzkost, únava
apod.)

obsahuje také psychologické a duchovní
aspekty péče o nemocného a jeho blízké

usiluje o zlepšení kvality života



Cílová skupina

Zásady a principy služby

Hospicovou péči poskytujeme lidem od
devatenácti let, nevyléčitelně nemocným
a umírajícím, u kterých již není možná léčba
příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, ale je možné
zmírnit důsledky onemocnění. Podle aktuálního
zdravotního stavu a rozsahu potřebné zdravotní
péče nabízíme služby těmto skupinám klientů:
1) Klienti v terminálním stádiu onemocnění
2) Klienti v preterminálním stádiu onemocnění
3) Klienti ve stabilizovaném stavu s pomalou

progresí onemocnění
4) Klienti se sníženou soběstačností z důvodu

chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí

5) Blízké a pečující osoby našich klientů

• Ctíme, respektujeme a podporujeme
důstojnost člověka až do posledního
okamžiku jeho života.

• Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se
klienti i jejich blízcí cítí dobře a bezpečně.

• Vytváříme domácí atmosféru a zajišťujeme
maximální soukromí klientů.

• Podporujeme klienta v samostatnosti
a udržení soběstačnosti.

• Respektujeme individuální potřeby klienta
a na jejich základě plánujeme způsob
a rozsah péče.

• Respektujeme přání klienta, neděláme, co
sám nechce, nenutíme mu svou vůli. Pokud si
pro něho rodina přeje něco jiného, než si
přeje klient sám, respektujeme přání klienta.

• Ke všem klientům přistupujeme rovně, bez
ohledu na jejich víru a přesvědčení, bez
ohledu na jejich minulost, bez ohledu na jejich
finanční situaci, bez ohledu na společenské
prostředí, ze kterého k nám přišli.

V roce 2013 byla hospicová paliativní péče
(odlehčovací služby) poskytnuta 284 nemocným,
z toho 55 bylo v dlouhodobé péči rodiny, která
potřebovala odpočinek, jejich průměrný věk byl
83 roků, průměrná délka pobytu 34,4 dnů,
ošetřovacích dnů 7 876.
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Průměrný počet dnů pobytu pacienta na oddělení specializované
paliativní péče v letech 2008 – 2013.
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Počet přijatých nemocných v r. 2013 na oddělení specializované paliativní
péče z celkového počtu 229 podle odesílajících zdravotnických zařízení
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27%

Nemocnice Valašské Meziříčí

Nemocnice Nový Jičín

Praktický lékař, domácí péče

Nemocnice Zlín

Nemocnice Vsetín

Nemocnice Kroměříž

Nemocnice Hranice

Sociální služby Hospice

Kopřivnice

Ostrava

Jiná zařízení

Odesílající zařízení (počet nemocných vyjádřený v procentech)
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Poslání

Cílová skupina

Cíle služby

Posláním oddělení sociálních lůžek Diakonie
ČCE – hospic Citadela je poskytnout potřebnou
pomoc a péči při zajištění životních potřeb lidem,
kteří již nepotřebují stálou lékařskou péči
v nemocnici, ale jejich stav je takový, že neumož-
ňuje pobyt v domácím prostředí.

Služba se poskytuje po ukončení léčby v nemoc-
nici po dobu nezbytně nutnou, než je zabezpeče-
na jiná forma péče (např. doma nebo u dalšího
poskytovatele sociálních služeb).

Služba na oddělení sociálních lůžek je poskyto-
vaná na základě zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách dle § 52 Sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních
ústavní péče.

Lidé s chronickým a jiným zdravotním postiže-
ním, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou
závislí na pomoci jiného člověka. Jedná se o lidí
propuštěné z nemocnice ve věku od 19 let.

Služba není určena lidem s pokročilejším
stádiem demence, kteří jsou schopni se samo-
statně pohybovat.

Principy služby
Ctíme, respektujeme a podporujeme důstojnost
člověka až do posledního okamžiku jeho života.

Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se
klienti i jejich blízcí cítí dobře a bezpečně.

Vytváříme domácí atmosféru a zajišťujeme
maximální soukromí klientů.

Podporujeme klienta v samostatnosti a udržení
soběstačnosti.

Respektujeme individuální potřeby klienta a na
jejich základě plánujeme způsob a rozsah péče.

Respektujeme přání klienta, neděláme, co sám
nechce, nenutíme mu svou vůli. Pokud si pro
něho rodina přeje něco jiného, než si přeje klient
sám, respektujeme přání klienta.

Ke všem klientům přistupujeme rovně, bez
ohledu na jejich víru a přesvědčení, bez ohledu
na jejich minulost, bez ohledu na jejich finanční
situaci, bez ohledu na společenské prostředí, ze
kterého k nám přišli.

Klient má zajištěno ubytování v bezbariéro-
vém prostředí na dobu potřebnou k řešení
jeho situace.

Klient má zajištěnu celodenní stravu dle
individuálních potřeb a požadavků.

Klient má zajištěnu péči o sebe a podle svých
schopností se na péči o sebe podílí (osobní
hygiena, použití WC, pohyb a orientace
v prostoru, atd.).

Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové
a fyzické schopnosti a dovednosti.

Klient udržuje a rozvíjí kontakty s vrstevníky,
rodinou, případně s dalšími lidmi a s děním ve
společnosti.

Klient uplatňuje svoje oprávněné zájmy ve
vztahu k okolí (např. k úřadům, k rodině,
apod.).

Klient tráví svůj volný čas aktivně.
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Poskytované služby
Ošetřovatelská péče, pomoc při hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče.

Sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostře-
dím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí.

V průběhu roku 2013 bylo přijato k pobytu na sociálních lůžkách registrovaných podle § 52 zákona
108/2006 o sociálních službách celkem 43 klientů. Pobyt v roce 2013 ukončilo 44 klientů. Nejčastěji se
jednalo o propuštění do domácí péče a domovů pro seniory.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52 zákona 108/2006
o sociálních službách byly ukončeny k 31. 12. 2013 a k 1. 1. 2014 nahrazeny službou domovy pro seniory.
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Poslání

Cílová skupina

Posláním Domova se zvláštním režimem
Diakonie ČCE – hospice Citadela je vytvořit
prostředí nahrazující domov lidem s chronickým
duševním onemocněním, kteří potřebují trvalý
dohled a pomoc jiného člověka. Služba je
poskytována nepřetržitě v Domě sociálních
služeb nedaleko centra města Valašské Meziříčí.
Pobyt v domově není časově omezen.

Domov se zvláštním režimem poskytuje své
služby na základě § 50 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.

Cílovou skupinu tvoří lidé od 50 let převážně
z Valašského Meziříčí a blízkého okolí s chronic-
kým duševním onemocněním, zejména
s Alzheimerovou chorobou, s lehčími typy
demencí nebo postižením po mozkových
příhodách, s poruchou paměti a orientace, se
sníženou soběstačností a se sníženou schop-
ností pohybu (zejména s III. a IV. stupněm
závislosti), kteří v důsledku svého onemocnění
potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služba není určena lidem v akutní fázi duševního
onemocnění.

Klient má zajištěno ubytování v bezbariéro-
vém prostředí.

Klient má zajištěnu celodenní stravu dle
individuálních potřeb a požadavků.

Klient má zajištěnu péči o sebe a podle
svých schopností se na péči o sebe podílí
(osobní hygiena, použití WC, pohyb
a orientace v prostoru, atd.).

Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové
a fyzické schopnosti a dovednosti.

Klient udržuje a rozvíjí kontakty s vrstevníky,
rodinou, případně s dalšími lidmi a s děním
ve společnosti.

Klient uplatňuje svoje oprávněné zájmy ve
vztahu k okolí (např. k úřadům, k rodině,
apod.).

Klient tráví svůj volný čas aktivně.

Cíle služby
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Principy služby

Poskytované služby

Ctíme, respektujeme a podporujeme důstojnost člověka až do posledního okamžiku jeho života.
Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se klienti i jejich blízcí cítí dobře a bezpečně.
Vytváříme domácí atmosféru a zajišťujeme maximální soukromí klientů.
Podporujeme klienta v samostatnosti a udržení soběstačnosti.
Respektujeme individuální potřeby klienta a na jejich základě plánujeme způsob a rozsah péče.
Respektujeme přání klienta, neděláme, co sám nechce, nenutíme mu svou vůli. Pokud si pro něho
rodina přeje něco jiného, než si přeje klient sám, respektujeme přání klienta.
Ke všem klientům přistupujeme rovně, bez ohledu na jejich víru a přesvědčení, bez ohledu na jejich
minulost, bez ohledu na jejich finanční situaci, bez ohledu na společenské prostředí, ze kterého
k nám přišli.

Ošetřovatelská péče, pomoc při hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační
činnosti.
V roce 2013 bylo přijato do domova se zvláštním režimem 29 klientů. Službu ukončilo 8 klientů.

Počty klientů na jednotlivých službách od r. 2008
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Jsou potřeba nebo se hospicová péče bez nich obejde? Odpověď na tuto otázku není snadná ani
jednoznačná. Napadlo mě, jak by asi dopadla anketa uspořádaná mezi nemocnými a jejich rodinnými
příslušníky. Zkušenosti s duchovní službou v hospici jsou rozmanité. Ale když se ohlédnu zpět, tak se
odvážím povědět, že vyloženě negativních reakcí bylo velice málo. Lze z této skutečnosti vyčíst, že lidé
nemocní a většinou nevyléčitelně jsou, bez ohledu na to, jestli se hlásí k nějaké církvi nebo nehlásí,
vnímavější či dokonce vstřícnější k duchovním rozhovorům a otázkám? Nevím. Protože nechodím do
hospice s tímto očekáváním. Rozumím duchovní nebo spirituální péči tak, že je důležité být
s nemocným, být mu nablízku, k dispozici. Čekat na jeho slova, na jeho otázky, na jeho podněty
a samozřejmě i na jeho případné úzkosti, bolesti a obavy. A pokusit se je s ním nést. A když do zcela
normálních rozhovorů o nejrůznějších tématech někde zazní něco, co souvisí s vírou v Boha, být
připraven a povědět, jak já rozumím tomu, co věřím – že je Bůh s námi vždycky a za všech okolností, že
nás nějak drží a posiluje. Mnoho věcí nevím, jenom je tuším a vyznávám. Věřím, že Ježíš přišel do
tohoto světa, aby se solidarizoval s nemocnými, opuštěnými, opovrhovanými, s těmi, kteří neměli
žádnou naději. On jim ji nabídl. Na tuto cestu mohu vzít každého, kdo aspoň trochu chce, kdo se na ni
ptá, koho zaujme. Nikdy bych si nedovolil někoho přesvědčovat nebo dokonce zneužívat situace, že
nemocný nemůže mluvit a tudíž se ani bránit a svobodně odmítnout.

Duchovní péče v hospici je také veliká škola a veliká posila pro ty, kdo se snaží ji poskytnout druhým.
Tolik svědectví o lidské statečnosti a opravdovosti jsem zažil málokde a málokdy. Jsem vděčný, že
u toho mohu být. Nemyslím, že to může být v prvé řadě něco jako trénink pro chvíle, kdy budu sám
potřebovat pomoc a útěchu. Vnímám to spíš jako veliké svědectví o tom, že člověk dostává sílu, aby
unesl, co v životě přichází. Možná ji čerpáme každý z jiného zdroje. Ale je strašně důležité, když ji
dokážeme objevit, když z ní umíme brát a dožít svůj život aspoň trochu důstojně. I na toto téma existují
zajímavé rozhovory. A tam, kde už nejsou možné, má smysl prostě jen být vedle nemocného, být s ním
a nemluvit. Oční kontakt přece bývá také výmluvný.

Jan Krupa
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Dobrovolníky do hospice vysílá Dobrovolnické centrum ADRA ve Valašském Meziříčí. Sepíše s nimi
smlouvu, proškolí je, zajišťuje jim odborné semináře a supervizi. Dobrovolníci jsou součástí
interdisciplinárního týmu pečujícího o nevyléčitelně nemocné v závěrečné fázi jejich života i o jejich
nejbližší příbuzné a přátele. Nenahrazují práci sester a dalšího ošetřujícího personálu, ale skvěle ji
doplňují. Tak se podílejí na kvalitní a důstojné péči o nevyléčitelně nemocné. Že je dobrovolnictví srdeční
záležitostí, o tom svědčí i skutečnost, že někteří z dobrovolníků v hospici pomáhají už deset roků. A to
i přesto, že dobrovolnictví v hospici je naprosto specifickou záležitostí s vysokými nároky na psychiku
člověka. Co tedy dobrovolník dělá, jaká je jeho činnost? Může to být péče o květiny, o knihovnu hospice,
o zahrádku, organizace a pomoc při kulturních nebo jiných společenských akcích. Nejžádanější jsou
pravidelné návštěvy dobrovolníka u jednotlivých klientů. Nemocný má po dobu návštěvy dobrovolníka
jenom pro sebe. Můžou si spolu povídat, číst, hrát karty nebo jiné hry, strávit odpoledne v zahradě.
Především ale navazují vztah, lidský kontakt, který je důležitý pro nemocného a obohacující pro
dobrovolníka.

V současné době mají dobrovolníci možnost si zvolit místo svého působení také v Domě sociálních
služeb.

Počet dobrovolníků se v r. 2013 pohyboval kolem deseti a odpracovali 560 hodin.

Pro naše zaměstnance je velkým povzbuzením, že kromě dobrovolníků, kteří přicházejí za klienty, už
několik let udržují naši zahradu přátelé z firmy Mondelez, dříve Kraft Foods a České spořitelny v Novém
Jičíně.

Zaměstnanci valašskomeziříčské firmy Mondelez pomohli s jarními pracemi na zahradě. Celkem
odpracovali kolem 300 hodin. To ale není všecko. V malých skupinkách přicházejí několikrát ročně za
klienty s kávou a sladkostmi, povídají si s nimi, vezmou je na procházku.

Na údržbě zahrady se počtem hodin 192 podíleli také studenti, dobrovolníci z občanského sdružení
ADRA.

Podzimnímu úklidu zahrady se už tradičně věnovali pracovníci pobočky České spořitelny v Novém
Jičíně, odpracovali 80 hodin.

Vážení a milí dobrovolníci, děkujeme vám.

Na dobrovolné práci se už tradičně podílely i firmy
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Aktivizace je proces, kterým jsou lidé vedeni k činorodosti. Výsledkem je dobrý pocit člověka, že dělá
něco pro sebe nebo pro své okolí. V sociálních službách je cílem aktivizačních činností také podpora
nezávislosti na službě a soběstačnosti klientů. Proto je aktivizační činnost pro naše klienty velmi důležitá
a organizace této „terapii“ věnuje patřičnou pozornost.

Klienti vítají, že mají denně, dopoledne nebo odpoledne, nějaké rozptýlení, nějakou práci a zábavu a na
připravené skupinové programy se velmi těší. Při dopoledních programech se věnujeme především
procvičování paměti. Společně si vzpomínáme na nejrůznější přísloví, pranostiky, říkanky, písničky.
Také si připomínáme všechny důležité a významné dny v roce a mluvíme o událostech, které se k nim
vážou. Někdy předčítám z časopisů a knížek, největší úspěch zaznamenala Gabra a Málinka, jindy
luštíme křížovky, hrajeme slovní fotbal, doplňujeme do prázdných políček písmena a hledáme správné
slovo.

Odpolední program bývá víc pracovní, zaměřený na zručnost a dovednost, vždycky s cílem něco
vytvořit. Nejrůznějšími technikami tvoříme a malujeme obrazy a různé dekorační předměty, nezapomí-
náme na adventní, vánoční a velikonoční výzdobu, a přestože nám chybí kuchyňka, občas i něco
upečeme. O radosti z vlastnoručně vyrobených předmětů svědčí i to, že si jimi klienti rádi zdobí své
pokoje a někdy je dokonce darují svým blízkým. Stále častěji se do aktivizačních programů zapojují
i rodinní příslušníci a blízké osoby klientů. Zajímá je, jaký program je připraven, a snaží se donést
potřebné věci. I proto je aktivizační plán vždy včas umístěn na nástěnce.

Každý den se přesvědčujeme o tom, že člověk je hravý a soutěživý v každém věku. Zábavné hry, jako
jsou kuželky, Ringtoss, Bingo, domino a mnoho dalších, jsou pro každého výzvou vyhrát nad ostatními,
být nejlepší, užít si to. V zimě hrajeme ve společenské místnosti, když je pěkné počasí, jsme na zahradě.
Odpoledne nás tam můžete najít jak uprostřed zábavy, tak při odpočinku u kávy a nějaké sladkosti.

V uplynulém roce jsme zahájili sbírku čajových sáčků, zúčastnilo se mnoho zaměstnanců, rodinných
příslušníků od klientů, a také veřejnost. Nasbíralo se neuvěřitelné množství. Vyrobili jsme z nasbíraných
sáčků strom života, západ slunce a vázu plnou květin. Tyto výrobky lze shlédnout v budově DSS a ve
vestibulu hospice Citadela.

Pravidelně nás navštěvují a svými vystoupeními dělají radost našim klientům žáci ZŠ Žerotínova, kteří si
říkají Písklata, valašskomeziříčský pěvecký sbor Beseda, a také ochotnické divadlo MIXER ze Zašové.
Klienti tyto kulturní akce mají velmi rádi a těší se na ně.

Jednou za dva týdny se konají katolické bohoslužby, na které přichází valašskomeziříčský pan farář
P. Pavel Stefan. Evangelický sbor vysílá za svými členy pastorační pracovnici paní Věru Tyralíkovou.

Ne všichni se mohou nebo chtějí účastnit společných akcí. Jedná se především o klienty, kteří už ztratili
schopnost pohybu i schopnost komunikovat. Pro ně je pak důležitá individuální práce na pokoji.
Zkoušíme zlepšovat nebo aspoň udržovat drobnou motoriku procvičováním prstů a dlaní, někdy jim
povídám, předčítám nebo zpívám. Podnětnou a účinnou pomůckou při práci s těmito klienty jsou
terapeutické panenky, které tím, že připomínají děti, vzbuzují pozitivní asociace k aktivní starostlivosti.

Aktivizační pracovnice Zuzana Machýčková, DiS.
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Koncem srpna jsem k vám přivezla svoji maminku, paní J. B. Chtěla bych vám opravdu ze srdce
poděkovat za úžasné prostředí, za váš naprosto skvělý profesionální, ale hlavně lidský přístup při péči
o maminku. Moc jste pomohli jednak mamince, ale i celé naší rodině, a přiznám se, že hlavně mně.
Strávila jsem s maminkou každou možnou chvíli, ale přesto jsem byla klidná, když jsem musela odjet,
protože jsem věděla, že se o maminku nádherně postaráte. Chtěla bych poděkovat paní Palové, která
byla první, s kým jsem hovořila, a pomohla mi maminku u vás umístit. Děkuji i paní doktorce Kvitové, ale
úplně moc a moc bych chtěla poděkovat všem sestřičkám a všem zaměstnankyním. Byli jste skvělí, pro
mě, ale i pro maminku jste byli andílci a já jsem šťastná, že ty poslední chvíle, když byly moc bolestné,
jsme prožili v tak super prostředí a s tak skvělými ženami. Ještě jednou přijměte můj dík. Všem budu na
potkání líčit, jak úžasné místo u nás existuje. Ještě jednou děkuji.

Za celou rodinu bych chtěla poděkovat celému personálu Diakonie Citadela za velmi citlivou a obětavou
péči, kterou jste věnovali mé matce během jejího pobytu u vás. Velmi jste jí i mně pomohli. Přijdu vám
ještě osobně poděkovat.

… Vaší práce si moc vážíme. Pro nás to byla velká pomoc v těžkém období, kdy nám tatínek umíral. Bylo
moc dobré, že jsme mohli kdykoliv na návštěvu a vždy jsme ho našli v čistotě a pořádku. Ještě jednou
moc děkujeme a přejeme hodně úspěchů i trpělivosti ve Vaší velmi náročné práci.

Rády bychom touto cestou poděkovaly všem pracovníkům hospice Citadela za péči, kterou jste věnovali
naší mamince. Děkujeme paní doktorce Kvitové, sestřičkám, pomocnému personálu i sociálním
pracovnicím za to, jak profesionálně a přitom hluboce lidsky se starají o těžce nemocné. Jenom díky této
vzorné péči jsme mohly na chvíli zapomenout na vážný stav naší maminky a prožít s ní ještě řadu
pěkných okamžiků. Dlouho budeme vzpomínat na krásná, pohodová odpoledne v parku, kdy jsme
s maminkou u zmrzliny vzpomínaly na příhody z dětství, a maminka prozrazovala rodinné recepty.
Maminka si vaší péče a laskavosti, které se jí u vás dostávalo, velice vážila. Jsme rády, že jsme díky vám
mohly být s maminkou v posledních hodinách jejího života. Tehdy jste se starali nejen o maminku, ale
i o nás, nejbližší příbuzné. Tímto vám velice děkujeme, že jste nám svým laskavým a citlivým přístupem
pomohli tuto bolestnou zkušenost přijmout. Jsme rády, že byla maminka právě u vás.

EV, dcera

HS, dcera

AV a AH, dcery

IU a VŠ, dcery
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Poděkování od klientů Domu sociálních služeb a jejich blízkých

Pamatuji si staré plicní oddělení, kde byly velké pokoje i po 15 lidech a také po 3 lidech pohromadě.
Obdivuji, co vzniklo po starém plicním oddělení. Chci poděkovat všem, co se podíleli na přestavbě
a snažili se vytvořit toto zařízení. Jsem ráda, že jsou na pokoji dvě lůžka a také jedno lůžko. Jsou
vybaveny novým moderním nábytkem. Klient si může vzít z domova věci, které má rád, a může si
vyzdobit svůj pokoj.
Chtěla bych poděkovat všem zdravotním sestrám i pečovatelkám za to, že mají ke všem klientům lidský
přístup, i k lidem, co mají zatemněný rozum. Neznám jiné zařízení, kde by byla tak kvalitní péče o klienty
z hlediska zdravotního i sociálního.
Jsem ráda, že vždy, když jedu na vyšetření do nemocnice, nejedu sama. Vždy se mnou jede sociální
nebo aktivizační pracovnice. Chtěla bych vám poděkovat, že mi vždy v obchodě koupíte to, co si přeji
a co potřebuji. Jsem ráda, že se nám staráte o knihovnu, protože mám knihy ráda a ráda čtu.

Vyjadřuji srdečné poděkování obsluhujícímu personálu na noční a ranní směně 17. – 18. 10. 2013, který
vzorně připravil moji manželku k odvozu do nemocnice k převazu. Mimořádně doporučuji vyslovit
osobní pochvalu vedoucí sestře na 3. podlaží pí Míše …, která vzorně do všech podrobností a detailů
věnuje náležitou a vzornou péči své práci. Doporučuji veřejnou pochvalu.

Vážení, velmi děkujeme za neskutečně náročnou, zodpovědnou a velmi vstřícnou péči, kterou dáváte
svým klientům. Vidíme, jak naše maminka, paní CH., dělá neskutečné pokroky. Psychická podpora
vašich sestřiček je obdivuhodná. S úsměvem a pohlazením působí na babičky velmi blahodárně. Moc
děkujeme, že tak v naší těžké situaci je o našeho nejbližšího člověka tak pěkně postaráno. Obdivujeme
vás!

Ráda bych poděkovala všem sestřičkám za vzornou péči o naši babičku. Jsou vždy ochotné a rády splní
každé její přání. Všem sestřičkám veliký dík.

Ve zdravotnictví pracuji již přes 20 let a můžu posoudit přístup a chování personálu. Babička pí Č. a celá
naše rodina je velice spokojená s vaším přístupem a péčí o těžce postižené starší osoby. Velice vám
děkuji a přeji všem krásné a spokojené Vánoce.

Sestřičkám velké poděkování za krásný pořad, který uspořádaly 18. 12. 2013 u příležitosti vánočních
svátků a zároveň jako oslavu a gratulaci dvěma klientům k narozeninám, které v těchto dnech slaví.
Ještě jednou velký dík, bylo to moc krásné.

MB, klientka domova

FB, manžel

Mgr. JV, dcera a Ing. MCH, vnučka

IJ, vnučka

Dr. EH, dcera

Pí F., manželka klienta



17

U
d

ál
o

st
i r

o
ku

20
13

hospic navštívili kolegové a kolegyně ze Slezské diakonie přivezli darovací šek
a navštívili hospic manželé Harákovi z nadace Umění doprovázet
jsme přivítali zaměstnance Charity Hranice
proběhlo setkání pozůstalých
vystoupení dětí ZŠ Salvátor
zaměstnanci společnosti Mondelez věnovali celý den hospici. Dopoledne vyhrabali
zahradu, odpoledne vyvezli klienty do města na zmrzlinu
benefiční koncert pro Citadelu: Rak a Rak
návštěva z Charity z Bystřice pod Hostýnem
Písklata ZŠ Žerotínova pod vedením paní učitelky Krškové hrála a zpívala klientům
v Domě sociálních služeb
jsme se v hospici setkali se zaměstnanci Charity Vsetín
se osm studentů, dobrovolníků zAdry, podílelo na údržbě zahrady
jsme společně se střediskem domácí péče grilovali
se setkali současní i bývalí zaměstnanci hospice
odpoledne připravili zaměstnanci firmy Mondelez výlet, společné malování na plátno
a pohoštění pro klienty Domu sociálních služeb
vystoupení ochotnického divadla Mixer ze Zašové
při příležitosti světového dne hospiců se uskutečnil den otevřených dveří
připravili naši zahradu na zimu zaměstnanci České spořitelny v Novém Jičíně
navštívili hospic zástupci Nadace Jistota KB a pobočky KB ve Valašském Meziříčí, aby
předali finanční dar
se při návštěvě a besedě o činnost hospice zajímali zastupitelé obcí Jarcová a Oznice
dovezly adventní výzdobu do hospice Rožnovské ženy
s malým předstihem, přišel za dětmi zaměstnanců i klienty zařízení Mikuláš i se svou
andělskou a čertovskou družinou
jsme se na vánočním večírku loučili s panem ředitelem Běťákem
pěvecký sbor Beseda pod vedením pana Machance zpíval vánoční písně pro klienty
hospice i Domu sociálních služeb
vystoupily s vánočním muzikálem Neobyčejná noc pod vedením paní učitelky
Bezděkové děti ZŠ Salvátor

19. ledna

11. března
20. dubna
9. května

17. května

26. května
18. června
19. června

30. června
22.–25. července

15. srpna

2. října
27. září

7. října
9. října

6. listopadu
20. listopadu

21. listopadu
26. listopadu
30. listopadu

13. prosince
16. prosince

17. prosince
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Vítáme všechny, které zajímá náš hospic a jeho činnost v paliativní péči i v sociálních službách. Pro
studenty středních a vysokých škol i pro poskytovatele sociálních služeb proto nabízíme možnost
skupinových exkurzí v našem zařízení.

Účastníkům exkurze představíme hospic, dozvědí se, jaké služby a pro koho poskytuje. V rozhovoru se
také mohou zeptat na všechno, co je zajímá. Prohlédnou si obě budovy i zahradu. Součástí exkurze je
také prezentace zdravotnických pomůcek, které se v hospici používají v péči o nevyléčitelně nemocné
a zvyšují kvalitu jejich života.

Na exkurzi v roce 2013 přišlo se svými učiteli ve 14 skupinách 316 studentů středních zdravotnických
škol a VOŠ v Novém Jičíně, Vsetíně, Kroměříži, Odrách a Hranicích.
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Rak a Rak
unikátní kytarový koncertní projekt otce se synem pro hospic Citadela.

Na rozdíl od klasického kytaristy a skladatele Štěpána Raka, jde jeho syn Jan-Matěj Rak vlastní cestou,
neboť se již 15 let zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si zpracoval pro sólovou kytaru. Výsledkem
tohoto úsilí je i CD Ježkovy VWoči.

Kromě slavných úprav písní jako např.: Život je jen náhoda či Ezop a brabenec, zazněly i Tři strážníci
a dokonce Bugatti – step, což je v kytarové literatuře naprosté novum.

V programu „Rak a Rak“ jsme si poslechli úryvky barokní hudby Ivana Jelínka v úpravě pro sólovou
kytaru, loutnovou hudbu dávných mistrů, výběr z celovečerních cyklů Štěpána Raka – např. Chvála
čaje, Královská suita a Vůně a naproti tomu zcela unikátní přínos klasické kytarové literatuře – hudbu
Jaroslava Ježka v podání Jana-Matěje Raka. Zazněly skladby Šaty dělaj člověka, Strejček hlad, Jen ze
dne na den a další.

V závěru pořadu jsme slyšeli i společné duo otce a syna. Společný pořad tak dýchal originalitou
a skutečným uměním obou umělců.

Výtěžek koncertu 83 540 Kč už tradičně zdvojnásobil pan Miroslav Posad.

s.r.o.
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Jirku jsem poznala mimo zdravotnické zařízení v běžném životě. Brzy se vzájemné sympatie prohloubily
a stal se mým přítelem. Vznikl mezi námi velmi pěkný vztah. Trávili jsme spolu čas, rádi jsme se toulali
v přírodě i s mým psem, prožívali spoustu pěkných chvil a plánovali společnou budoucnost.

Najednou však do našeho života zasáhla velká změna. Objevila se nemoc. Můj přítel začal pociťovat
úporné bolesti hlavy, přidaly se závratě, nejistota při chůzi, občas neostré vidění. CT vyšetření stanovilo
nezvratnou diagnózu. Neurolog mi oznámil: “Tak jeden až jeden a půl roku života.“ Po operaci následo-
vala hospitalizace na onkologickém oddělení, série chemoterapií, poté radioterapie. Nastalo „zdánlivě“
klidnější období. Snažil se nemoci nepoddávat a s omezením, jaké mu přinesla, být stále aktivní.

Jako bývalý sportovec chodil denně na procházky, hlavně do přírody, cvičil, dodržoval dietní režim.
V tomto všem jsem ho podporovala. Když se stabilita a koordinovanost pohybů zhoršila, pohyboval se
s pomocí francouzské hole a já jej doprovázela. Objevily se občasné poruchy paměti, zrak se zhoršoval,
poté nastaly i inkontinence. Postupně už péče o něj v domácím prostředí byla velmi těžce zvládnutelná
a náročná. Bolesti hlavy se stupňovaly, přítel se stal částečně imobilním, měla jsem obavu, zda zastaví
tekoucí vodu nebo puštěný plyn. Možnou hospitalizaci však stále odmítal. Domluvily jsme se proto s jeho
bývalou manželkou na střídavé péči. Obě jsme byly zaměstnané a nemohly si dovolit dlouhodobě zůstat
doma.

Nastalá životní situace nás spojila, vycházely jsme si vstříc a snažily se mému příteli v jeho těžké nemoci
co nejvíce ulehčit. Přítel mi nabídl sňatek, to jsem však odmítla. Brzy nastala chvíle, kdy se jeho zdravot-
ní stav výrazně zhoršil a on souhlasil s přijetím do hospice.

Byl přijat k léčbě bolesti a k symptomatické léčbě na paliativní lůžko našeho zařízení. Zpočátku byl ještě
vcelku orientovaný a s dopomocí se zvládl najíst, napít. Dále byla nutná kompletní ošetřovatelská péče.
I v tomto nelehkém období dokázal kolem sebe rozdávat úsměv. Byl téměř vždy pozitivně naladěný.
Rodina a známí jej navštěvovali, rád naslouchal druhým. Byl vděčný i za stisk ruky, porozumění. Cítil, že
v těchto chvílích není sám. Při pěkném počasí jsme jej na lůžku vyvezli mimo pokoj na terasu nebo
zahradu hospice, za tyto chvíle byl velmi vděčný. Věděl, že nemoc je vážná a síly jej pomalu opouštějí.

Svatba se však přece konala. Po naší vzájemné domluvě a s ohledem na okolnosti a závažnost situace
si s bývalou ženou, matkou jeho dětí, v budově hospice opět řekli své „Ano“. Asi po měsíci pobytu
v zařízení došlo náhle k prudkému zhoršení jeho celkového stavu. Když umíral, byl v klidu, vyrovnaný,
bez bolestí.

I nyní po letech máme spolu s jeho ženou stále dobré vztahy a vzpomínky na člověka, který pro nás obě
v životě hodně znamenal. Dva a půl roku jsem přítele provázela i v období jeho nemoci – od počátku
i v průběhu doby, kdy se jeho zdravotní stav nezvratně zhoršoval. Toto období bylo velmi náročné…
jsem ráda, že jsem mu mohla být nablízku i ve chvílích posledních a nikdy na něj nezapomenu …

Do hospice jsem nastoupila před devíti lety. Práce je to náročná, zároveň však velmi obohacující. Pracuji
v kolektivu, kde si vzájemně vycházíme vstříc, kde každý má své dané a pevné místo a svým pozitivním
osobitým přístupem vytváří v hospici tolik potřebnou atmosféru klidu a harmonie.

HN, zdravotní sestra, oddělení specializované paliativní péče.
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Diakonie ČCE – hospic Citadela si uvědomuje, že soustavný osobní a odborný rozvoj svých
zaměstnanců je nezbytný pro zajištění a dosažení úspěchu. Zaměstnanci jsou v rámci zvyšování své
kvalifikace pravidelně vysíláni na různá školení i na další odborná pracoviště. Hlavním cílem je zajistit
dostatek kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků, kteří budou získané poznatky aplikovat v praxi.

V uplynulém roce se zaměstnanci školili v těchto oblastech:

Psychohygiena a syndrom vyhoření v pomáhajících profesích
Hygienické minimum pro kuchaře
Kvalita sociálních služeb
Hodnocení zaměstnanců
Odborná konference Církevních poskytovatelů sociálních služeb
Výživa a stravování v sociální péči
Úvod do problematiky inkontinence
Age management
Stravování a provoz v sociálních službách
Úvod do standardů kvality sociálních služeb
Aplikace standardů kvality sociálních služeb v praxi
V. Konference - Rodina a péče o lidi s demencí
XVII. Gerontologické dny Ostrava
Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty
Vlivy na pracovní výkon ve zdravotnických profesích
Práce s bolestí klienta
Sociální kompetence pro sociální pracovníky
Správné používání dezinfekčních prostředků – dezinfekce rukou, nástrojů a pomůcek, povrchů
Techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů
BOZP a PO
Školení řidičů
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Praxe a stáže v roce 2013

V Diakonii ČCE – hospici Citadela probíhaly také odborné stáže a praxe. Nejvíce byla zastoupena
Střední zdravotnická škola Vsetín a to studenty oboru Zdravotnický asistent a Univerzita Tomáše Bati
studenty oboru Zdravotně sociální pracovník. V roce 2013 hospic spolupracoval s mnoha dalšími
školami, univerzitami a rekvalifikačními organizacemi.

Studenti z uvedených škol v hospici vykonávali odbornou praxi a získávali pod vedením našich
zaměstnanců cenné zkušenosti pro výkon tohoto povolání. Na odbornou praxi však přijížděli rovněž
studenti z jiných středních, vyšších a vysokých škol celé České republiky i ze sousedního Slovenska.
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21%

28%

26%

3%

3%

2%
6%

3% THP

Provozní pracovníci

Pečovatelky

Zdravotní sestry

Sanitářky

Soc. pracovnice

Akt vizační pracovnice

Vedoucí pracovníci

Lékaři

8%

Profesní zastoupení

V roce 2013 vypadalo profesní zastoupení v hospici Citadela takto:

V roce 2013 měla organizace v průměrných přepočtených stavech 90,7 pracovních úvazků.
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Věková struktura: průměrný věk zaměstnanců byl 42 let.

Struktura vzdělání ukazuje, že nejvýznamnější zastoupení ve vzdělanostní struktuře mají lidé se
středoškolským vzděláním, následuje skupina zaměstnanců se středním odborným vzděláním. Všichni
zaměstnanci splňují kvalifikaci požadovanou pro své pracovní zařazení. Výrazně přibývá
i vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců – absolventů.

V hospici Citadela je uplatňována aktivní personální politika v rámci níž je kladen velký důraz na péči
o zaměstnance. Ukazatelem účinnosti personální politiky je pro nás míra fluktuace.

Vzdělanostní struktura

9%

3%

23%

43%

12%

Základní

Nižší SO

SO s vyučením

ÚSO

VOŠ

Bakalářské

Vyskoškolské

5%

5%

rok

%

2009

6,33

2010

3,85

2011

2,61

2012

1,19

2013

1,15

Míra fluktuace v letech 2009 - 2013
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Fyzické osoby:

Právnické osoby:

Státní správa a samospráva:

Výtěžek benefičního koncertu:

Věcné dary:

p. Bouda, Bradbrooková Bohuslava, Cimalová Libora, Cvrčková Noemi, Daďa Miroslav, Ing., Dobšová
Alena, Mgr., Dočkalová Věra, Dominiková Svatoslava, Dostálek František, Ing., Dvořák Stanislav,
JUDr., Fejfar Pavel, Felix Rostislav, Friml Ivo, Holášková Jindřiška, Horák Vlastimil, Horníčková Anna,
Roman Ivo, Jadrníčková Marcela, Ing., Kahánek Jaromír, Ing., Klosová Helena, Kolderová Anna,
Kolečková Hana, Košťál Zdeněk, MUDr., Kovář Pavel, Kovářová Jana, Kroupová Jana, MUDr., Matula
Oldřich, Mekinová Jarmila, Mikušek Jaromír, Miletová Jitka, Bernkopfová Ludmila, MUDr., Münster
Jaroslav, Pastorčáková Jarmila, Pavlíček Martin, Mgr., Pečivová Zdenka, Pleslová Františka,
Podzemný Zdenek, JUDr., Poláchová Romana, Polášek Jiří, Pospíšková Irena, Procházková Hana,
Rýznarová Jana, Sládeček Marek, Ing., Sládek Pavel, Smetana Pavel, Mgr., Snížková Jarmila,
Sobotková Jarmila, Šajtar Oldřich, Širůčková Marie, Šrámková Dáša, Štěpánová Věra, Tichopádová
Marie, MUDr., Vaněček Ivo, MUDr., Velechová Eva, Vojkůvková Jaroslava, Weisgärberová Zdeňka,
Zajíc Tomáš, Mgr., Zajíček Jan, ZatloukalováAlena, Žemlová Radmila a další anonymní dárci.

AK Juráš a partneři, BLOCK a. s., BROSE CZ, Církev adventistů sedmého dne, CONTINENTAL
BARUM, CS CABOT, spol. s r. o., DEZA, a. s., Diakonie ČCE, Farní sbor ČCE Svitavy, Farní sbor ČCE
Valašské Meziříčí, Farní sbor ČCE v Pržně, Farní sbor ČCE Prusinovice, G.D.B. s. r. o., J.T.O. SYSTEM
s. r. o., Kovárna VIVA a. s., KRASSPOL a. s., Lékárna Salvia, Nadace ČEZ, Nadace KB a. s. Jistota,
Posád Miroslav – Montáže, Psychomoravia s. r. o., PWO UNITOOLS CZ a. s., RES – UH s. r. o.,
Římskokatolická farnost Zašová, SCG CZECH DESIGN CEN, TOOL-TEMP, TS Valašské Meziříčí,
VAKUUM SERVIS s. r., VM seniorát ČCE.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Zlínský kraj, Město Valašské Meziříčí, Město Zubří.

Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak, výtěžek koncertu zdvojnásobil pan Miroslav Posad.

ALEGROS TRADE s. r. o., DČCE – Středisko humanitární pomoci, MARTEK MEDICAL a. s., MUDr. Ivo
Vaněček, Kraft Foods.

Vážení a milí dárci a sponzoři, kteří podporujete naši práci, děkujeme vám.

Děkujeme, že s vaším přispěním můžeme uprostřed uspěchaného světa vytvářet bezpečné
útočiště a poskytnout pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.
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V červnu 2013 se poprvé vydala skupina pracovníků našeho hospice na Palia Cup do vesničky Litohoř
u Moravských Budějovic. Manželé Harákovi, kteří tuto akci zaštiťují, pořádali již VII. ročník. Moc jsme si
neuměli představit, co nás čeká, jak taková akce probíhá a byli jsme velmi mile překvapeni. Tato setkání
jsou již tradicí a jde na nich hlavně o to, abychom se seznámili s lidmi z jiných hospiců a vyměnili si
zkušenosti, poznatky a prostě se "sdružovali" a hlavně relaxovali.

Jeli jsme hospicovými auty a sanitkou. Delší přestávku i s občerstvením jsme si udělali v Rajhradě, kde
jsme měli domluvenou exkurzi v místním hospici. Provedl nás MUDr. Kabelka, který je zároveň
ředitelem tohoto hospice. Moc hezky mluvil o paliativní péči. Je to hodně zaměstnaný člověk na svém
místě, který ví, o čem mluví. V jejich kavárně jsme se posilnili kávou a jinými dobrotami a asi po dvou
hodinách jsme vyrazili směr Litohoř.

V odpoledních hodinách jsme byli na místě. Vesnička všechny okouzlila. Ubytovali jsme se v krásných
dřevěných chatkách a šli jsme prozkoumat okolí. Objevili jsme minigolf, tenisové kurty, horolezeckou
stěnu, hřiště na plážový volejbal, stoly na ping pong a moc příjemnou hospůdku.

Před večerním opékáním jsme uspořádali turnaj v plážovém volejbalu a užili jsme si hodně srandy.
Potom se zpívalo a povídalo.

Ráno jsme zahájili aerobikem na venkovním hřišti. Docela jsme se zadýchali, cvičil dokonce i jeden pán,
a to náš kuchař! Přes den jsme měli volný program. Někteří odjeli do jihlavské zoo a jiní se opalovali na
lavičkách před chatkami. Po obědě jsme uspořádali turnaj v minigolfu, který všechny pobavil. Milovníci
tenisu vyzkoušeli tamější kurt a pár odvážlivců se rozhodlo zdolat horolezeckou stěnu. Vypadalo to
celkem jednoduše, ale povedlo se to jen jedné z nás. Večer se grilovalo a k tomu nám hrála country
kapela, při které jsme si pořádně zatancovali.

V neděli se odjíždělo, a proto jsme ještě stihli udělat na památku pár společných fotek. Poděkovali jsme
pořadatelům této super akce a v dopoledních hodinách jsme vyjeli domů. Při zpáteční cestě jsme
navštívili Domov pro seniory v Myslibořicích, který je umístěn v bývalém zámku. Měl nádhernou zahradu
s různými zákoutími, jezírkem a domácími zvířaty. Odtud už naše cesta vedla přímo domů, k našim
rodinám.

Akce se velmi povedla a těšíme se na další ročník.



27

V
ýs

le
d

ky
h

o
sp

o
d

ař
en

í



28
R

o
zv

ah
a



29

R
o

zv
ah

a



30
R

o
zv

ah
a



31

V
ýk

az
zi

sk
u

a
zt

rá
ty



32
V

ýk
az

zi
sk

u
a

zt
rá

ty



33

V
ýr

o
k

au
d

it
o

ra



34
L

o
g

a
s
p

o
n

zo
rů

RES







www.citadela.cz

CITADELAhospic


