
 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 
ROK 2020 

Neziskový spolek Plzeňská zastávka poskytuje fyzickou a morální 

pomoc osiřelým rodinám, kde zemřelo dítě, rodinám, kde zahynul 

jeden nebo oba rodiče a zanechal po sobě děti, osamělým vdovám  

a vdovcům po náhlé ztrátě partnera. 

Plzeňská zastávka z. s. 

Všeruby 95, 330 16,  

IČO 01231502 

Registrace: L 6474 vedená u KS v Plzni 

č. účtu: 2300334693 / 2010 

www. plzenskazastavka.cz 

 



OBSAH 

 

Slovo ú vodem __________________________________________________________________________________________ 1 

Poslá ní  á formy pomoci _______________________________________________________________________________ 2 

Lide  ve spolkú _________________________________________________________________________________________ 3 

Projekty á gránty ______________________________________________________________________________________ 4 

Zápálme sví c kú zá zemr ele  de ti ______________________________________________________________________ 5 

S c í m se setká vá me  ___________________________________________________________________________________ 6 

Odprácováne  c innosti _________________________________________________________________________________ 7 

Odbornost á diskre tnost slúz by ______________________________________________________________________ 8 

Ohle dnútí  zá rokem ___________________________________________________________________________________ 9 

Spiritúá lní  doprová zení  ______________________________________________________________________________ 11 

Knihovná______________________________________________________________________________________________12 

Prá vá rodic ú  pr i ú mrtí  miminká _____________________________________________________________________ 13 

Hospodár ení  2020 ____________________________________________________________________________________ 14 

De kújeme _____________________________________________________________________________________________ 15 

Kontáktní  informáce _________________________________________________________________________________ 16 

 



PLZEŇSKÁ ZASTÁVKA z. s., poradna pro pozůstalé 

Strá nká 1 

Slovo zakladatelky a členky Rady 

 

 

Vážení přátelé,  

před rokem touto dobou vstoupil virus SAR-CoV-2 do našich životů a asi nikdo netušil, že i za rok budeme 

žít v nouzovém režimu různých opatření, pokynů a omezení. Vývoj pandemie nám do života přinesl i mnoho 

emocí a traumatických událostí, našich nečekaných reakcí, které nově v každodenním životě pociťujeme. 

Cítíme možná potřebu být k sobě víc laskaví, věnovat se sami sobě a hledět i na vlastní duševní hygienu.  

V době, kterou můžeme nazvat nouzovým, krizovým či mimořádným stavem, nabídla Plzeňská zastávka 

jako neziskový spolek krizovou intervenci a podpůrnou terapii pozůstalým v případě úmrtí v důsledku 

koronaviru, ale také navíc komukoliv dalšímu, kdo se zabývá obavami z možného úmrtí. 

 

V roce 2020 bylo odvedeno opět velké množství práce, kdy tyto aktivity spolku korespondují se 

zaměřením definovaným ve stanovách. Přes 130 hodin přímé péče o pozůstalé, v osobním či online setkání. 

Doba „covidová“ ukázala na hlubokou problematiku umírání a toho, jak je nezpracovaná. Umocněno tím, že 

se smrt nyní často uchýlila hluboko do nemocnic, do zavřených prostor ARO-JIP, za igelitové obleky  

a respirátory, bez možnosti se řádně rozloučit s umírajícím, mluvit s ním, pohladit jej… Dokonce bez 

možnosti uspořádat pohřeb dle našich přání. Jako poradci se setkáváme s bezradnou bolestí pozůstalých. 

Čeká nás pravděpodobně další náročný “distanční“ rok, osobně i profesně… Kdy se život vrátí do starých 

kolejí před pandemií, je neznámé. Musíme přivyknout a přijmout změny, které provázejí naše další žití. 

Naši členové jako základní kámen organizace, navzdory části názvu „zastávka“ opravdu „nestojí“. Jedou 

naplno a děkuji každému za jeho část přispění a pomoc, za energii, kterou věnují společnému dílu a jeho 

ideálu. Děkuji všem jednotlivcům i organizacím, kterým dává naše práce a poslání smysl. Vážíme si všech 

forem podpory, pomáháte nám pomáhat a pomáhaní pomáhá. Přeji nám všem klidný rok ve zdraví.  

                                                                                  S úctou a láskou k našim zemřelým.  

                                                                                                                             Zuzanna Pousková 
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Poslá ní  

Náš spolek byl platně registrován v listopadu 2012 a za myšlenkou jeho založení stály dvě ženy – 

Zuzanna Pousková a Mirka Šimková. Jedna z nich tragicky ztratila dítě, druhá muže… 

 

Neziskový spolek Plzeňská zastávka poskytúje fyzickoú á morá lní  pomoc osir ely m rodiná m, kde 

zemr elo dí te  (po te z ke  nemoci, ná sledkem ú rázú pr i nehode , trestne m c inú nebo z vlástní ho rozhodnútí ), 

rodiná m, kde záhynúl jeden z rodic ú  á zánechál po sobe  mále  de ti nebo obá rodic e á to zprostr edková ní m 

le kár ske , psychoterápeúticke , prá vní  vc etne  jine  pomoci á slúz eb osir ely m rodiná m; orgánizácí  

spolec ny ch setká ní  c lenú  osir ely ch rodin; individúá lní m setká ní m s osir ely mi c leny rodin dle jejich zá jmú 

á potr eby s cí lem poskytnoút bezprostr ední  morá lní  podporú; reálizácí  zá chytne  strúktúry 

sve pomocny ch skúpin mátek, otcú  á jiny ch nejbliz s í ch c lenú  rodin, fyzická , virtúá lní  podporá jejich 

áktivit; koná ní m pr edná s ek, seminá r ú , besed á jiny ch ákcí , públikác ní  c inností  á vystúpová ní m  

v másme dií ch se záme r ení m ná zvy s ení  informovánosti o pr edme tú á cí li spolkú; vyví jení m spolúprá ce  

s ná rodní mi i meziná rodní mi orgánizácemi záby vájí cí mi se stejny m c i obdobny m pr edme tem c innosti.  

 

CÍ LOVÁ  SKUPÍNÁ NÁS Í  SLUZ BY 

 Rodiče zemřelých dětí v jákémkoliv věkú  

 Vdovy, vdovci (trágická úmrtí, nezáopátřené děti áj.) 

 Dítě bez rodičů (i dospělé) 

 

*Přirozené úmrtí sešlostí, seniorským věkem  

a jejich pozůstalí nejsou naší cílovou skupinou. 

 

FORMY POMOCI - ÁMBULÁNTNÍ/TERÉNNÍ/DÍSTÁNČNÍ- ONLINE 

Osobní , telefonicky , pí semny  (chát) kontákt dle dohody 

 Láická pomoc, sdílení, doprovázení 

 Krizová intervence 

 Psychoterapie individúální, párová, rodinná 

 Spiritúální doprovázení 

 Sociální, právní porádenství 

 Nábídká svépomocných skúpin  

 Vzpomínkové ákce 

 Osvětá, workshopy, besedy, spolúpráce 

 Online konzultace, knihovna 
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Lide  ve spolkú 

RÁDÁ SPOLKU 

Miroslává S imková  

Zúzánná Poúsková  

Mgr. Moniká Jelí nková  

DOBROVOLNÍ  PORÁDCÍ/TERÁPEUTÍ 

      Mgr. Joláná Mátoús ková  

Mgr. Káter iná Rátislávová  Ph.D. 

Evá Volrá bová  

Mgr. Simoná Vlc ková  

Mgr. Renátá Vá cláví ková  Túnklová  

Bc. et Bc. Káter iná Holúbová  

EKONOM. C ÍNNOST  

Mgr. Íng. Dáná Páúc ová  Ph.D. 

FOTOGRÁFÍE, GRÁFÍCKÁ  C ÍNNOST 

Mgr. Milán Svobodá 

Íng. Járosláv Fir t, Ph.D. 

PODPOROVÁTELE  Á EXTERNÍ  SPOLUPRÁCOVNÍ CÍ  

R ezá c ová  S á rká 

Kozá k Vládimí r 

Fenclová  Íváná 

Bezde ková  Veroniká 

 

Spolúprá ce 

DÁ LE ZÁ NÁ MÍ STÁ LÍ, PODPORU Á RÁDU POSKYTOVÁLÍ 

Mgr. Kárel S imr Ph.D., evángelicky  fárá r , koordiná tor PÍTú 

kpt. Mgr. Románá Morongová , vrchní  komisár ká, psycholoz ká 

PhDr. Mgr. Náde z dá S pátenková , Ph.D., odborny  gáránt porádenství  pro pozú stále  
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Projekty á gránty  

 Ná ztrá tú blí zke ho nejste sámi 

 Pomoc pozú stály m pr i ná hle  ztrá te  blí zke ho c love ká 

 Podporá vzde lá vá ní , edúkáce ver ejnosti, provoz porádny 

 Pomoc osiřelým jednotlivcům i rodinám při náhlém úmrtí milováné osoby 

ÁKCE Á PODPORÁ C ÍNNOSTÍ 

 Zápálme sví c kú 2020 - trádic ní  ákce ve nováná  pámá tce zesnúly ch de tí . 

 Vzpomí nkove  setká ní  online - pr i pr í lez itosti Sve tove ho dne obe tí  doprávní ch nehod 

 Zá s titá spolkú U MO Plzen  3, spolúprá ce 

 

Nás e snáhy v projektech byly ú c inne  pomoci s iroke  ver ejnosti pochopit zá rmútek c love ká 

v dobe  zejme ná ná hle  ztrá ty milováne ho dí te te, pártnerá, rodic e, kámárá dá…podpor it 

celkovoú átmosfe rú ve spolec nosti á z ní  vyply vájí cí  chová ní  k lidem, kter í  si zásloúz í  

pomoc v te z ke  z ivotní  sitúáci. Smrt á trúchlení  je te mátem, ktere  má me stá le má lo 

osve tleno, ác koliv mí vá  dopád ná ná s  dáls í  z ivot.  

Finánc ní  podporú jsme vyúz ili ná zá kládní  provoz porádny, reálizáci vzpomí nkove  ákce, 

podpor e pr i osobní ch/online terápií ch, por í zení  kondolencí  á sví c ek pro úcte ní  pámá tky 

zemr ele ho, vybávení  áktúá lní  temátickoú literátúroú, vy robe  nás eho první ho 

informác ní ho rollúpú potr ebne ho ná osve tovy ch ákcí ch á besedá ch. 

MOMENTY Z PRÁXE 

Byl to právě rok a já jsem pořád plná pláče pro svou zemřelou vnučku. V rodině mi tvrdí, že to 

nezvládám … 

Po smrti mé dcery se mi zbořil svět, stal se černým, nebezpečným... Cítím se velmi sama, mám 

problémy ve vztazích s lidmi.  

Zemřel mi manžel...nemůžu jíst, spát, každý den na něj myslím...jsem na antidepresivech. Cítím se vina 

za to, že zemřel... Pořád se mi vrací chvíle, kdy mi oznámili, že je mrtev. 

Můj syn se zabil. Nemohu o tom s nikým mluvit, protože sebevraždu lidé nechápou nebo to 

odsuzují....chtěla bych vrátit čas... Po smrti našeho syna se všichni kolem odmlčeli nebo se nám 

vyhýbají, je to těžké. 

 

Jednoú z má lá ákcí , kteroú jsme mohli úspor á dát „náz ivo“ bylo „ZAPALME SVÍČKU 2020“. Podle 

hojne  ú c ásti rodin se ná m zpe tne  zdá  dú lez ite , ne ktere  ve ci konát i v nelehke m prostorú vlá dní ch 
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opátr ení . Evá Volrá bová  ná s provedlá mlúveny m slovem, Vládimí r Kozá k vedl trádic ne  klidnoú 

átmosfe roú vy robú sví c ek, S á rká R ezá c ová  podpor ilá svoú pr í tomností  á nábí dkoú rúky  

k pomoci, Milán Svobodá fotil. Rozdá váli jsme poprve  i drobne  dá rky pozú stály m c lenú m rodin. 

 

Pozú stálí  po ú mrtí  

milováne  bytosti prochá zí  

ve ts inoú obrovskoú 

bolestí  áz  zoúfálství m. 

Chte jí  s ne ky m sdí let, co 

prá ve  proz í vájí . Z 

odborny ch stúdií  vyply vá , 

z e se jim pr á tele  á lide  z 

okolí  ve nújí  pr edevs í m v 

první ch dnech jejich 

smútkú, pote  se vrá tí  ke 

svy m zvyklostem á ná 

potr eby pozú stály ch 

zápomenoú.  

 

S C Í M SE V ROZHOVORECH SETKÁ VÁ ME 

 s tábúizovány m te mátem smrti, zejme ná ú sebevráz d á jiny ch tráge dií ch 

 s pr edsúdky á nepochopení m v okolí  pozú stály ch  

 s hodnotí cí m pr í stúpem k pozú stále mú 

 s ní zkoú podporoú pozú stály ch de tí   

 

Ne kdy si myslí me, z e spokojenosti á vnitr ní ho klidú se ná m dostáne po ú spe chú v prá ci, rodine , 

pr i stúdiú. S proz ití m ná hle ho ú mrtí  milováne ho c love ká nebo i jine  z ive  bytosti c ásto záz í vá me 

prohle dnútí  bezvy známnosti ve cí  hmotny ch á náopák zve dome ní  vy známú  vlí dne ho okolí  kolem 

ná s. Ty chví le spolec ne ho proz í vá ní  smútkú, stárostí , prostorú pro nádechnútí  se, pr edá ní  si 

energie, soúcitú drúhe ho pro nás e trá pení … 

Kazuistika: klientka, pracující, 3 děti v rodině, babička 67 let, dědeček zemřel v souvislosti 

s onemocněním Covid-19. Klientka hledá rady, jak mluvit s maminkou, co dělat po smrti otce, 

když zůstala sama s dalším nemocným členem rodiny. Má strach o maminku a smutky z náhlé 

ztráty otce. Poskytnuté intervence: bezpečný prostor pro sdílení, povídání o jejím strachu až 

Zapalme svíčku 2020, foto Milan Svoboda  
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zoufalství, hledání možností, jak sobě i mamince pomoci, rady k pohřbu, vnímání smrti dědečka 

očima dětí, vynořující rodinná témata kolem bolestné ztráty náhlého úmrtí. Cíl spolupráce: 

v průběhu online rozhovorů poskytnou klientce emoční oporu, prostor pro sdílení, praktické 

rady na podporu truchlení u dětí, nabídka podpůrného kontaktu babičce. 

 

Foto: archiv M. Svoboda 

 

Spolek je otevr en vs em, kter í  pros li pr í moú ztrá toú milováne  osoby nebo se s ní  poty kájí   

v rodine , ú pr á tel á to bez ohledú ná bydlis te . Zá roven  jsme jediná  orgánizáce pro pozú stále  pro 

cely  Plzen sky  kráj, kdy se ve nújeme sirotkú m, vdová m á vdovcú m pr i c ásto trágicke m, ná hle m 

ú mrtí  jejich pártnerú . Poskytújeme porádenství  á prákticke  rády pro trúchlí cí  rodic e, ktere  

potkálá ztrá tá miminká pr ed nebo po porodú, interrúpce z geneticky ch dú vodú  nebo potrátú.  

 

PR Í KLÁDY OTÁ ZEK, O KTERY CH SE Z ENY, MUZ Í NEBO OBÁ RODÍC E CHTE JÍ  PORÁDÍT 

 Ják to vs echno zvlá dnú? 

 Jáky  dopád má  ztrá tá miminká ná ostátní  de ti v rodine  á ják k tomú pr istúpovát? 

 Ják spolú o ztrá te  miminká komúnikovát á ják si porozúme t návzá jem? 

 Co de lát s pocitem hne vú, viny nebo stúdú? 

 Ják pomoci te lú v ná vrátú do stávú pr ed ote hotne ní m? 

 Ják se rozloúc it s miminkem, kdyz  jsme neme li tú moz nost v porodnici? 
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ODPRÁCOVÁNE  C ÍNNOSTÍ DOBROVOLNY MÍ PORÁDCÍ 

C ÍNNOST 
 

2020 2019 

Porádná osobní /online, doprová zení , 
terápie 

 26  

Telefonicke  konzúltáce, porádenství   65  

Chát/e-máily  56  

Celkem kontáktú  

   C ás pr í me  pe c e 

 147 

6.780 minút/ 
113 hodin 

 

166 

7115 min/ 

119 hodin 

NÁS E C LENSTVÍ  

• Ásociáce porádcú  pro pozú stále  

• C eská  ásociáce pro psychoterápii 

• Profesní  komorá sociá lní ch prácovní kú  

• C eská  komorá profesní ch ásistentú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCUJEME 

• Dloúhá  cestá z. s.      
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Odbornost á diskre tnost slúz by 

ÍNDÍVÍDUÁ LNÍ  PR Í STUP 

Nás e slúz bá je poskytová ná ná zá kláde  dobrovolne ho rozhodnútí  klientá. Vychá zí  z jeho 

individúá lní ch potr eb á pr á ní , porádci se pr i prá ci r í dí  eticky mi zá sády á mlc enlivostí .  

ÁMBULÁNTNÍ /TERE NNÍ /DÍSTÁNC NÍ , ONLÍNE 

Osobní , telefonicky , pí semny  (chát), online kontákt dle dohody. 

TRUCHLENÍ  

Trúchlení  ne kdy potr ebúje odbornoú podporú. S jáky mi otá zkámi se od trúchlí cí ch 

setká vá me: Jak to všechno zvládnu? Bojím se pohřbu, co mám dělat? Jaký dopad má ztráta 

našeho miminka na sourozence v rodině? Jak mám reagovat, když brečím před kolegy? Je 

rozdílné truchlení muže a ženy? Jak mluvit o úmrtí s ostatními? 

ÍNTERVENCE PR Í ME  PE C E 

Potr ebná  konzúltáce mú z e probe hnoút jednoú nebo i ví cekrá t. Mú z e by t jáko jediny  

podpú rny  kontákt, nebo se domloúvá me ná pokrác ová ní . Spojení  s nás í  terápeútkoú je 

obvykle po telefonú/chátove  komúnikáci/on line pr . Whátsápp. Smrt ná s vybí zí  ke hledá ní  

smyslú z ivotá á nás e porádkyne  jsoú pro klienty prú vodci ná te chto cestá ch. 

MEZÍOBOROVÁ  SPOLUPRÁ CE  

Íntenzivne  spolúprácújeme s policejní mi psychology á policejní mi interventy, metodiky, 

interventy Me stske  policie Plzen , s hásic i zá chráná r i, sociá lní mi prácovní ky KU  PK, 

prácovnicemi U MO me stá Plzne , NNO Ledovec, Linkoú bezpec í , sociá lní mi slúz bámi 

Mágistrá tú me stá Plzne , le kár i. 

OSVE TÁ, VZDE LÁ VÁ NÍ  

C lenove  spolkú Plzen ske  zástá vky májí  zá seboú mnoho hodin vlástní ho vzde lá vá ní , 

rozhovorú  á psání  temáticky ch c lá nkú  ná pomoc pozú stály m, búdújeme rozvoj spolkú ná 

poli dobrovolnictví  i dá rcovství . 

 Návštěvnost webú pololetí: 3463, průměrný čás ná stránkách: 1:06 hod. 

 Sledújící ná sociálních sítí: 730 na FB, 4100 Twitter prostřednictvím Mirky 

Šimkové.  
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Ohle dnútí  zá rokem 2020 

 PROSINEC - poděkování primátorá městá Plzně dobrovolníkům Anděl 2020 se núceně 

obešlo bez velkých ceremonií. Za Plzeňskoú zástávkú byly oceněny náše porádkyně 

Renata Václavíková Tunklová, Jolana Matoušková, Katka Ratislavová a Katka 

Holubová. 

Náše kolegyně Mgr. Kateřina Ratislavová Ph.D. společně se Mgr. Zúzkoú Hrúškovoú 

úzávřely po 6 letech kúrz Péče o rodiče po perinatální ztrátě pod záštitou Dloúhé cesty z.s. 

 

 LISTOPAD – v Plzni bylo možné si připomenoút ty, kdo přišli při nehodách o život, v 

kostele Nanebevzetí Pánny Márie. Vrátit čas nedokážeme. Hodně věcí „nemůžeme“… ale být 

tu pro sebe navzájem, ano řekla spolúzákládátelká spolkú Plzeňská zástávká Mirká 

Šimková, která sámá přišlá při áútonehodě o mánželá. Í my vyjádřili solidaritu  

s pozůstálými trpícími dloúhodobými dopády těchto úmrtí. Vytrvale podporujeme 

společenské úznání ztráty á bolesti pozůstálých po obětech nehod. 

Hlavní cenu ocenění Křesadlo s podtitulem „cená pro obyčejné lidi, kteří dělájí 

neobyčejné věci“ získálá zákládájící členká Miroslava Šimková. Mirká je pro nás již 

několik let velkoú inspirácí á důkázem toho, že i když nám život nákládá oprávdú těžké 

zkoúšky, dá se i přesto spoústá věcí zvládát s humorem a vytvořit velké věci.  

Do knihovny jsme postúpně zákoúpili nové publikace s tématikou smrti, významech 

rituálů, o bolesti a smutku po ztrátě. Knížky jsme zácílili táké pro děti á dospívájící 

v osiřelých rodinách. Klienti si mohoú knihy zápůjčit ná zákládě rezerváce ú Zúzánny 

Poúskové nebo ú svého porádce Plzeňské zástávky z. s. 

 

 ČERVEN - kolegyně Mgr. Simona Vlčková na konferenci SPÍS ÍNTERVENT v Nečtinách 

přednášelá o pomoci pozůstálým prostřednictvím nášeho spolkú. 

Setkání rodičů á blízkých po ztrátě, prostor pro emoce, pocity osámění, křivdy, 

nepochopení okolí, rezignáce. Co dělát, pústit, opústit, odpústit….? …Nebylo jednoduché se 

s milovaným dítětem rozloučit a nechat ho odejít jednou provždy…. (maminka zemřelé 

dcerky). Pomáháme jiným rodičům, kteří si možná procházejí něčím podobným jako kdysi 

my….(poradkyně Monika). 

Blesková sládká áúkce porádkyní vytvořený dort - Oreo s motivem márcipánového 

jednorožce, přinesl výtěžek 1000 Kč ná provoz porádny. 

 

 KVĚTEN - školíme se v tématu Hygiena a prevence COVID19 online. Témátem školení 

bylo „Koronávirús – mikrobiologie, epidemiologie á hygieny v sociálních slúžbách“. Záleží 

nám ná kválitě á bezpečí slúžby, kteroú klientům poskytújeme. 

Asociace poradců pro pozůstalé ČR a náš spolek se připojil ke sdílení informáce  

v dokúmentú WHO, který reflektúje nedostátek důkázů o tom, že by mánipúláce  
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s tělem zesnúlého předstávoválá nějáké zvýšené riziko, á který jednoznáčně ápelúje ná 

respektování přání á důstojnosti zesnúlého á jeho rodiny. 

Připojili jsme se k projektú „Chci ti něco říct“ a pro náše klienty jsme připrávili nábídkú ve 

vodě rozpústných dopisů. 

Vychází nová kniha kolegyně Katky Ratislavové – Psychosociální podpora při úmrtí 

miminka nábízí porozúmění procesú trúchlení při perinátální ztrátě, význámu ritúálů 

rozloúčení plán psychosociální péče o ženú/rodiče po perinátální ztrátě, rozlišit normální 

a komplikováný průběh trúchlení, vyhodnotit prospěšné strátegie pro zvládání zármútkú. 

 

 DUBEN - v době koronávirové epidemie nábízíme veřejnosti bezplátné, ánonymní  

á diskrétní podpůrné rozhovory do 30 min. Reálizovát je lze pomocí tel. kontaktu, skype, 

whatsappu. 

Vytváříme nové postúpy á dočásné změny v provozú náší porádny s cílem ochrány 

poradců i klientů před nákázoú Covid19. 

Pořídili jsme si první profi rolúpp pro odborné přednáškové vyúžití. 

 

 BŘEZEN – přinášíme rozhovor o epidemii a umírání v Deníku N. V rozhovorú kolegyně 

Mirká zdůrázňúje, ják zásádní je s blízkými se rozloúčit.  

Rozhovor v ČRo á členká Rády Mirká Šimková. Sámá si před lety prošlá životní ztrátoú 

partnera, dnes pomáhá lidem, kterým úkázúje, že jejich život nekončí á náděje pořád je. 

S nábídkoú pro neslyšící ná online terápii, krizovoú intervenci nebo tlúmočnické slúžby 

bezplátně přichází náše porádkyně Káteřiná Holúbová, stúdentká psychologie. 

 

 ÚNOR – Rozhovor v pořádú ČRo Mezi nebem a zemí. Porádkyně Moniká Jelínková si 

povídá o trúchlení á náší možné podpoře pozůstálého ná cestě zármútkú. 

Máme nové edúkáční letáčky pro sociální prácovníky i širokoú veřejnost. 

Osobně jsme jeli poděkovat do Brna zaměstnancům firmy HARMANN-RÍCO zá úžásný 

společný dár pro náši porádnú pro pozůstálé. 

 LEDEN - úmí ste ní  nás eho projektú Pomoc osiřelým jednotlivcům i rodinám při náhlém 

úmrtí milované osoby v TESCO programu „Vy rozhodújete, my pomá há me“.  

Fotográf Milán Svobodá ve novál zákládátelce Zúzánne  Poúskove  pr ekrá sny  ná ste nny  

kálendá r  2020 plny  pr í rodní ch divú , ktery  byl dá n do áúkce ve prospe ch chodú porádny. 
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Spiritúá lní  doprová zení  

 „Neštěstí a smrt blízkého často otočí náš život vzhůru nohama. Je to bolestná zkušenost, které 

může podnítit osvobozující proces zrání, prozření - toho, čemu se v biblické mluvě říká 

"obrácení" či "změna smýšlení". Význam věcí se nám někdy začne jevit v úplně nových 

proporcích. To, co je "nad námi" je třeba najednou důležitější než to "kolem nás". Jsme jakoby 

„vykopnuti“ do jiné reality, kterou není snadné sdílet s druhými lidmi. Je dobré, když najdeme 

někoho, kdo kus této - duchovní - cesty šel před námi a může nám pomoci se na ní zorientovat“ 

(Kárel S imr, 2020). 

 

 

Foto Milan Svoboda  

 

 

 

Když vám zemře milovaný partner. Váš muž, vaše žena, váš přítel, přítelkyně, vaše láska a 

všechno. Najednou věci, o kterých jste snili, budoucnost, kterou jste plánovali, dostala jiný 

rozměr (poradkyně Mirka) 
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Knihovná 

Provozújeme knihovnú se záme r ení m ná te mátá smrti, pe c e o pozú stále , de ti á smrt, vy be r 

odborne  literátúry pro porádce á terápeúty. 

Z pohledu sociálního pracovníka nahlížím na knihovnu našeho spolku jako na velmi 

prospěšnou věc. Najdete zde mnoho knih, které nám pomáhají porozumět truchlícímu 

člověku v jeho mnohdy těžkém životním období. Mě osobně upoutaly knihy pro děti. Smrt je 

součástí našich životů a i ti nejmenší potřebují odpovědi. Nám dospělým mohou pomoci v 

rozhovorech s dětmi, jak volit ta správná slova. (Andrea, dobrovolnice) 

 

 

 

Foto archiv M. Svoboda 
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Prá vá rodic ú  pr i ú mrtí  miminká 

 

 

● Novinká ná trhú 

● Knihá – Psychosociální podpora při úmrtí miminka  

● áútorká Mgr. Káter iná Rátislávová  Ph. D. 

● c lenká Plzen ske  zástá vky z. s. 

 

Zpracovala K. Ratislavová 2020, zdroj: přeloženo volně dle SANDS (Stillbirth and 
neonatal death charity). 

Dostát pr í lez itost sve  dí te  po porodú vide t, chovát jej v ná rúc í . 

Dostát pr í lez itost s dí te tem se rozloúc it v intimní m prostr edí  po tákovoú dobú, kteroú 

potr ebújete. 

Dostát pr í lez itost dí te  vyfotográfovát. 

Dostát pr í lez itost úchovát pámá tky ná dí te , ktery mi mohoú by t: sní mek 

z últrázvúkove ho vys etr ení , fotográfie, otisk rúc ky/noz ky, prámí nek vlá skú , dátá  

o vá ze á mí r e dí te te á jine . 

Dí te  pojmenovát jme nem. 

Rozhodnoút o moz ne m pohr bú dí te te. (Dle zá koná o pohr ebnictví  do 96 hodin) 

Zí skát srozúmitelne  informáce o zdrávotní m stávú dí te te, zjis te ny ch vys etr ení ch, 

vy sledcí ch pitvy. Má te ná rok vyz á dát si zdrávotnickoú dokúmentáci á le kár ske  zprá vy. 

Mí t moz nost úspokojit kúltúrní  á spiritúá lní  potr eby. 

By t citlive  zdrávotnicky m personá lem doprová zeni s respektem k vás im pocitú m, 

mys lenká m, pr esve dc ení m á individúá lní m pr á ní m. 

Získat informace o procesu truchlení. Získat odbornou nebo laickou pomoc  

a podporu. 

Zí skát srozúmitelne  á podrobne  informáce o vás ich dáls í ch obc ánskoprá vní ch 

povinnostech (mátriká, ú mrtní  list, máter ská  dovolená ). 
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Hospodár ení  rokú 2020 

Pr ehled o májetkú á zá vázcí ch ke dni 31. 12. 2020 (v tisí cí ch Kc )  

  

  
Stav k prvnímu účetnímu 

 dni účetního období 

Stav k poslednímu účetnímu  

dni účetního období 

Krátkodobý majetek celkem 18 114 

Pene z ní  prostr edky v hotovosti 

á ceniny 
2 10 

Pene z ní  prostr edky 

ná bánkovní m ú c tú 
13 104 

Pohledá vky 3  

Zá vázky  1  

Rozdí l májetkú  
á zá vázkú  

17 114 

 

Pr ehled o pr í jmech á vy dájí ch ke dni 31. 12. 2020 (v tisí cí ch Kc ) 

 

Příjmy    
Pr ijáte  pene z ní  dáry 

131  

c lenske  pr í spe vky 
3  

Dotáce á pr í spe vky z jiny ch rozpoc tú  
91  

Ostátní  
4  

Prú be z ne  poloz ky  
0  

Příjmy celkem 
229  

Výdaje 
  

Máteriá l 
25  

Slúz by 
59  

Mzdy 
28  

Ostátní  
18  

Prú be z ne  poloz ky 
0  

Výdaje celkem 
130  

Rozdí l 
99  
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De kújeme 

De kújeme Krájske mú ú r ádú PK, Mágistrá tú me stá Plzne  - Odború sociá lní ch slúz eb, Obvodú 

U MO Plzen  3 zá poskytnútoú zá s titú, firme  Zbiroviá, Kostelí kú U Jez í s ká, dáls í m podporovátelú m 

á ánonymní m drobny m dá rcú m. 

 

 

 

  

 

 

De kújeme vs em svy m c lenú m á porádkyní m zá podporú nás eho spolkú vc etne  jejich 

terápeúticke  podpory á doprová zení  pr i trúchlení  klientú  v roce 2020. Ve sve m volne m c áse  

á bez ná rokú ná odme nú pomá hálo 12 áktivní ch c lenú  á 4 podporújí cí  c leni. 

 

 

 

 

 

Zapalme svíčku za zemřelé děti, foto M. Svoboda 2020 
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Kontáktní  informáce 

MÍRKÁ 
S ÍMKOVÁ  

 ZUZÁNNÁ 
POUSKOVÁ  

 MGR. MONÍKÁ 
JELÍ NKOVÁ  

    

 

Telefon 724 520 398 

mirká@plzenskázástávká.cz 

 Telefon 731 409 191 

zúzáná@plzenskázástávká.cz 

 Telefon 777 676 554 

moniká@plzenskázástávká.cz 

Ínformáce o spolec nosti 

Plzeňská zastávka z. s. 

Vs erúby 95, 336 16  

www. plzenskázástávká.cz   

       Facebook: https://www.facebook.com/PlzenskaZastavka.cz/   

PORÁDNÁ PLZEN  

Proz í vá me velmi te z ke  c ásy. 
 

Má me strách o sve  nejbliz s í , o sebe, svoú búdoúcnost. 
 

Chybí  ná m z ivot, jáky  jsme jes te  pr ed pá r me sí ci z ili. 
 

Mú z eme se cí tit zmátení , smútní , hledá me c eho se pr idrz et, co je pevne , o co se opr í t … 
 

Je pr irozene  cí tit to. Je pr irozene  sty skát si. Je pr irozene  mí t strách. 
 

Jen se tí m pokúsme nenechát pohltit. 
 

Nikdo nejsme sá m. Nikdo nejsme ostrov.  

(autor M. Šimková) 
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