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Loučíme se s Maruškou
Rozloučili jsme se 

s naší milou
sestřičkou Maruškou,
která u nás pracovala

tři roky. Děkujeme,
Maruško, za tvoji práci,

úsměv a radost ze
života. 

Maruška nás ale úplně neopouští.
Bude i nadále 

k dispozici na výpomoc 
a jistě se objeví 

i na našich společných setkáních
 a akcích 

nebo ji navštívíme 
v její krásné chaloupce 

v podzámčí.
 

S jarem se opět hlásíme s našimi hospicovými novinkami. 
Přesto, že covidová doba ještě úplně nepominula, 

u nás se stále něco děje:)



Návštěva dětí ze školy Synkov
V dubnu jsme měli milou
návštěvu dětí ze Základní
školy Synkov. Na podzim 
u nich ve škole proběhla

sbírka na podporu hospice
a jejich paní učitelka nám
vybrané peníze osobně
přinesla. Moc si vážíme

takové podpory a přízně.

Celý náš tým připravil pro děti
názornou ukázku toho, jak

probíhá naše služba od
prvního setkání se zájemcem 
o službu přes ukázku našich

pomůcek až po péči o
pacienta v jeho domácím

prostředí. 
Všichni jsme si společně
strávené dopoledne užili.



Keramická dílna s Lenkou
Naše kolegyně Lenka pro nás

připravila relaxační odpoledne.
Dostaly jsme do ruky hroudu hlíny 

a s napětím čekaly, co se z toho
vyklube. Výslednými výrobky jsme

byly mile překvapeny. 

Martina opakovaně nabízí setkání
s hrou Řekni mi. V prostředí

důvěry a přijetí si mohou lidé
odpovědět na otázky týkající se
smyslu života, životních postojů 

a vnímání konečnosti.
 

Setkávárna



Pečujeme o tým- supervize
Jaro je letos bohatší nejen 

o akce pro veřejnost,
 ale i o týmový čas. Supervize
s novou supervizorkou Zitou

je právě takovým momentem, 
kdy si vyjasňujeme názory,

pozice v týmu a vize do
budoucna.

Chtěli bychom se dále podělit o radost, že je mezi námi nová
sestřička Lucka, která si u nás rychle zvykla a je velkou posilou
týmu. Kromě profesních a lidských kvalit hraje také na kytaru,
takže je pomocí také při našich hudebních doprovodech při

mších za hospic v kostele. Sestřička Lenka Chudá se s námi brzy
rozloučí, odchází do zaslouženého důchodu. Bude nám moc

chybět, a nejen nám, ale i rodinám, ve kterých tak obětavě
sloužila. Za její péči, lásku a nasazení pro hospic děkujeme.

Na závěr opět děkujeme. Jsme vděčni všem dárcům, nadacím, kraji,
městům a obcím za jejich finanční podporu. Děkujeme všem

modlitebníkům, duchovním a přátelům za modlitební posilu. Dík patří
také celému našemu týmu za nasazení ve službě a také všem

rodinám, ve kterých působíme za příkladnou péči o své nemocné.
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