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SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

SLOVO
PŘEDSEDY
SPRÁVNÍ RADY

H

ospic svatého Lazara vznikl jako nezisková
organizace v roce 1997, získal od města Plzně
do výpůjčky rekonstruovaný dům ve Sladkovského ulici v Plzni a byl slavnostně otevřen v dubnu
1998, jako třetí hospic v České republice.
Hospic svatého Lazara plní svoji nezastupitelnou roli
v oblasti paliativní péče o každého pacienta, ale také
v péči o jeho blízké díky spolupráci všech zúčastněných – lékařského a ošetřovatelského týmu, odborného personálu, ale také za pomoci duchovních,
členů spolku Hospic svatého Lazara a dobrovolníků.
Správní rada hospice působí od valné hromady
dne 4. 6. 2019 ve složení: Mgr. P. Janouškovec,
Mgr. I. Jehličková, Mgr. M. Královec, místopředseda
Ing. J. Lodr a předseda Ing. P. Náhlík. Správní rada
před třemi lety na základě výběrového řízení vybrala
Ing. Jiřinu Helíškovou, která se ujala funkce ředitelky
hospice od 1. 10. 2019 a řídí jej až do současnosti.

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
Bych mohl věnce vázat,
Děkuji, děkuji za bolest,
Jež učí mne se tázat,
Děkuji, děkuji za nezdar:
Jenž naučí mne píli,
Bych mohl, bych mohl přinést dar,
Byť nezbývalo síly,
Děkuji, děkuji, děkuji.
Karel Kryl
4

V roce 2021 získal hospic prostředky na činnost
především od zdravotních pojišťoven (57 % z objemu
výnosů) a z dotací od Ministerstva zdravotnictví
(8 %), od města Plzně (6 %), Plzeňského kraje (4 %)
od dalších měst a obcí v Plzeňském kraji (1,4 %)
a také od městských obvodů v Plzni (0,7 %). Hospic
proto děkuje všem zastupitelům – Plzeňského kraje,
města Plzně, městských obvodů, dalších měst a obcí
za to, že v roce 2021 finanční podporou vytvořili
podmínky pro financování lůžkové hospicové péče
a paliativní ambulance. V roce 2021 tvořily přijaté
příspěvky na péči 11 % výnosů, platby pacientů za
péči 8 % výnosů, ostatní výnosy z vlastní činnosti
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2 % výnosů. Hospic svatého Lazara si váží každé
podpory – ať již jde o dary od celé řady jednotlivců
či dary od právnických osob nebo o příspěvky od
nadací a fondů (0,6 %).
Díky dobré spolupráci týmu lékařů a lékařek se zdravotnickým personálem a paní ředitelkou je hospic
z hlediska zdravotní péče zabezpečen a celému týmu
se daří udržovat harmonii léčby bolesti s psychospirituálním doprovázením. Základem týmu hospice jsou
lékaři, a proto děkuji zejména primáři MUDr. Martinu Pachnerovi, který ve spolupráci s celým týmem
zajišťuje kvalitní péči o pacienty a provoz ambulance.
Poskytovat paliativní péči v době masivního šíření
onemocnění koronavirem COVID-19 nebylo ani
druhý rok jednoduché, a proto děkuji celému týmu
hospice za zvládnutí tohoto nelehkého období.
Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, donátorům a členům správní rady i ostatním členům zapsaného spolku Hospic svatého Lazara za spolupráci
v roce 2021. Věřím, že s Boží pomocí i s Jeho požehnáním bude i nadále činnost hospice pokračovat ku
prospěchu našich trpících bližních.

Ing. Petr Náhlík
předseda správní rady Hospice svatého Lazara
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M

ilí přátelé, držíte v ruce naše hospicové
ohlédnutí za loňským rokem, který byl opět
plný radosti i smutku, setkání i rozloučení,
práce, výzev a událostí.
Začnu toto ohlédnutí od konce roku 2021, kdy začal
vznikat dlouho vyhlížený (a nakonec velmi krátce
připravovaný) projekt domácího hospice. Potřeba
této služby v Plzni a okolí už od nás – hospice s téměř
čtvrtstoletím zkušeností s doprovázením umírajících a jejich rodin – vyžadovala rozhodnutí jít do
toho naplno. Služba domácího hospice se rozběhla
3. ledna 2022 a jeho fungování během prvního roku
života bude předmětem ohlédnutí v příští výroční
zprávě. Už nyní bych chtěla velmi poděkovat všem,
kteří se do tohoto projektu pustili s obrovským nasazením a jak jinak než celým srdcem. Vznikl úžasný
tým s potenciálem ustát všechny nadcházející výzvy,
neboť je založený na odbornosti, profesionalitě, lidskosti, empatii a důvěře.
Hlavní část naší činnosti – provoz lůžkového hospice – zůstala nezměněna. Hospic je stále tím skvěle
fungujícím zdravotnickým zařízením, a to i díky
podpoře vás všech, kdo na jeho provoz přispíváte.
Vážíme si každé podpory, které se nám dostane.
A děkuji především všem našim zaměstnancům,
jsou to výjimeční a krásní lidé. Stále to vnímám jako
dar, pracovat v takovém kolektivu, jsem vděčná za
skvělé lékaře a lékařky, sestry, ošetřovatele, sociální
a terapeutické pracovnice, ale i za všechny, kdo zajišťují provoz, ekonomiku a propagaci našeho hospice
a samozřejmě i za ty, kdo se nám starají o čistotu,
dovoz jídla nebo ty, kteří vás s úsměvem a laskavostí
přivítají na recepci.

6
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Třetím pilířem Hospice svatého Lazara je podpůrná
a paliativní ambulance. Nachází do ní cestu stále
více a více pacientů, kteří se v ní setkají s odborným
a zároveň přání pacienta i rodiny respektujícím přístupem. Hojně se využívá i telefonických konzultací a návštěv v domácnostech. Není vždy snadné tuto službu
při omezených personálních kapacitách pokrývat, ale
více než 800 ambulantních výkonů za její dvouletou
činnost ukazuje, že podpůrná a paliativní ambulance
je integrální součástí naší péče pacientům.

Děkuji ještě jednou vám všem, kdo nám pomáháte a podporujete nás, abychom mohli plnit
své poslání.

Ing. Jiřina Helíšková
ředitelka Hospice svatého Lazara
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V

eliké díky bych chtěl vyjádřit našemu zdravotnickému týmu za profesionální a láskyplnou
péči o naše pacienty, které doprovázíme
v závěrečné fázi života.

V našem hospici vládne milá atmosféra, i když objem
práce je mnohem větší než dřív. Chtěl bych vyzdvihnout letitou práci naší vrchní sestry, Ivy Kalousové,
která o zdravotnický tým pečuje profesně i lidsky,
v mnohém vychází individuálně vstříc a dobrá atmosféra na pracovišti je z velké části její zásluha.
Díky naší ergofyzioterapeutce mohou pacienti trávit
dopoledne např. výrobou šátků, mýdel či pečením
buchet (v tomto případě mám čestnou funkci ochutnávače), odpolední čas pacientům často zpříjemňuje
kytarová muzika v podání našich ošetřovatelů.
Pacientům a jejich rodinám byla k dispozici psychoterapeutka, posílena byla také duchovní péče, za což
jsem velmi rád. Mám radost z mého nového kolegy,
MUDr. Radovana Kunce, který je velkým přínosem
pro naše pracoviště a díky jeho odborné kvalitě a píli
se na konci roku formoval domácí hospic, na který
bylo pomýšleno již od samotného otevření hospice
lůžkového v roce 1998.
V hospici v minulém roce externě pracovaly kvalitní
lékařky Alena Burdová, Anna Procházková Pöpperlová, Helena Žižková a Anna Blažková, kterým patří
můj velký dík.
V roce 2021 jsme se postarali o 359 pacientů,
z nichž nejmladšímu bylo 29 let. Vytíženost lůžek
8
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(obložnost) byla 85 % i přesto, že jsme cca 1 měsíc
neměli k dispozici 4 lůžka z důvodu rekonstrukce
koupelen. Přijímání pacientů bylo také samozřejmě
komplikováno pandemií Covid-19.

Jsem rád, že se aktivně zapojujeme do celostátních
kongresů paliativní medicíny a v roce 2021 jsme na
kongresu konaném v Plzni získali prestižní ocenění za
příkladnou praxi v paliativní péči.

Od září 2019 funguje v prostorách hospice Podpůrná
a paliativní ambulance. S nemocnými a jejich rodinami probírám nejprve příznaky nemoci a upravuji
medikaci, následně rozmlouváme dle potřeb nemocného o tom, jak vnímá své stonání, jak to celá rodina
zvládá a sestavujeme plán péče a cíle léčby (např.
zjišťuji, co je pro pacienta důležité, jak intenzivní
léčbu je ochoten podstoupit a za jakou cenu, jaké má
obavy, zda preferuje hospicové služby apod.). První
vyšetření trvá přibližně hodinu a půl. V případě, že je
již nemocný upoután na lůžko a nemůže se dostavit
do ambulance, jsme schopni dojet za ním do domácího prostředí. V roce 2021 ambulantní služby
využilo více než 120 pacientů. V budoucnosti máme
v plánu tyto služby dále rozvíjet.

Závěrem chci říct, že mě práce v týmu našeho hospice baví a naplňuje a jsem přesvědčen o tom, že to
podobně mají i ostatní. Práce je to někdy náročná,
ale potřebná a smysluplná.

Přeji všem hodně zdraví a síly.

MUDr. Martin Pachner

primář a zdravotní garant Hospice svatého Lazara

Paliativní a hospicová péče se v posledních letech
právem těší velké pozornosti. Důkazem je vznik paliativního konziliárního týmu ve Fakultní nemocnici
v Plzni pod vedením paní doktorky Terezy Petrů. Tým
je složen z odborně i lidsky výborných lidí, mnozí
lékaři pracovali externě v našem hospici, tudíž naše
spolupráce by měla být dobře funkční. Pacienti
se tak budou moci setkat s filozofií paliativní péče
již v nemocnici a lépe se tak dostanou i k nabídce
služeb našeho hospice. Rozvíjí se také nový předmět
pro studenty lékařské fakulty v Plzni: Geriatrie a paliativní péče. Na výuce studentů se náš hospic bude
v roce 2023 podílet.
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OBJEM PÉČE ZA ROK 2021 V NĚKOLIKA ČÍSLECH

Objem péče za rok 2021 v několika číslech
Lůžkový hospic (28 paliativních lůžek)
Počet hospitalizací
Počet přijatých pacientů

Podpůrná a paliativní ambulance (funguje 1 den v týdnu)
359

Počet ošetřených pacientů

123

337

Počet ambulantních událostí

398

Průměrná délka hospitalizace

25 dnů

Návštěvy ambulance

146

Medián délky hospitalizace

13 dnů

Domácí návštěvy

Počet ošetřovacích dní
Délka hospitalizace týden a méně
Vytíženost lůžek (obložnost)
Pacienti propuštění z péče

8 650

Telefonické konzultace

114 (34 %)
85 %
5%

Pacienti podle onemocnění
Onkologičtí pacienti

81 %

Neonkologičtí pacienti

19 %

Pacienti podle bydliště

10

Plzeň

43 %

Onkologičtí pacienti

Ostatní

57 %

Neonkologičtí pacienti

40
172
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D

obrovolnictví, plamínek světla šířený srdcem.
Teplo dobra, jehož potřeba je ve společnosti
za poslední roky mnohem výraznější. I rok
2021 byl poznamenán covidovou pandemií, která
poukazovala na hloubku lidských vztahů, na nutnost
fyzické i psychické blízkosti, objetí. Člověk, který se
rozhodne investovat svůj volný čas ve prospěch druhých lidí, je jednoznačně nositelem lidského tepla.
Je krásné pozorovat, jaké má úcta a láska k člověku
bezprostřední účinky, vytváří se prostor radosti,
vzájemnosti, úcty.
Jsem vděčná za to, že i náš hospic v uplynulém roce
provázeli naši věrní dobrovolníci Anička, Katka,
Šimon, Ivana, Oksana, Nicolas, Tereza, Jitka, Vendy.
Dohromady věnovali hospici a našim pacientům
173 hodin ze svého času. Velmi za tento čas děkujeme, vážíme si toho, že byl věnován právě našim
křehkým pacientům.
Dobrovolníci našim pacientům nabízeli svou společnost, naslouchali, předčítali knihy, doprovázeli
pacienty na mši, na procházky, na vyrábění. Pro pacienty uspořádali několik projekcí operních árií, pečení
moučníků, společné zpívání a relaxaci.

lích po úmrtí jednoho z našich pacientů, kde jsme
narazili na jazykovou bariéru v hovoru s rodinou.
Nejenže byla Oksana velmi pohotová a dorazila hned
po požádání do hospice, ale navíc velmi empaticky
provázela rodinu zemřelého celým procesem, od
vřelé a láskyplné náruče po sdílení důležitých praktických informací a doprovod na pohřební službu.
Nejen tento moment ukázal na nezastupitelnost
dobrovolníků v našem týmu.
Dále k nám docházel zdarma stříhat naše pacienty
vnuk našeho bývalého pacienta Nicolas. Poradil si za
všech okolností a pacienti, rodiny i personál na něj
pěl chválu.

Díky vám, milí dobrovolníci, vážím si vás.

Ivana Kašová
sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků

Oksana nadále pokračovala v pečení výborných
dortů k narozeninám našich pacientů. V jeden moment se dokonce stala profesionálním průvodcem,
když doplnila náš tým jako tlumočnice v těžkých chví11
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D

omov, rodinné zázemí, blízká osoba, pohlazení… Obyčejná slova, která mají zvlášť pro
nemocné veliký význam. Mít podporující
a milující rodinu a vědět, že se o vás postarají,
je pro pacienta obrovská úleva. A my jim v tom
můžeme pomoci. Aby se pečující i nemocní cítili
v bezpečí a v klidu, nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek, které jim pomohou zvládnout péči
v domácím prostředí.
V roce 2021 využilo naši službu 96 pečujících zapůjčením 105 pomůcek. Největší zájem byl o zapůjčení
koncentrátorů kyslíku, polohovatelných lůžek a invalidních vozíků.
Snažíme se pomůcky obměňovat a doplňovat. Díky
Nadačnímu fondu Umění doprovázet jsme mohli
pořídit další skládací elektricky polohovatelné lůžko.
Půjčovna pomůcek je drobná služba, která podle
mojí zkušenosti k hospici patří. Poděkování za pomoc
a vděčnost rodin jsou pro mě odměnou.

Lenka Václavovičová

administrativní pracovnice a koordinátorka
půjčovny pomůcek
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PŘÍBĚHY
PACIENTŮ
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PŘÍBĚHY PACIENTŮ

Co když vše, co
prožíváme, nás
připravuje na to
podstatné?
Soňa Černá

psychoterapeutka

14

Do hospice byl přijat 80letý pacient, pracující celý život jako uznávaný vědec. V posledních dnech svého života, který u nás strávil, zřejmě zažíval
skrze přístup personálu ojedinělou péči a laskavost.
Při společném sdílení byl dojatý a říkal, že za celý svůj život nevěděl, že
v životě existuje tato rovina (city, péče, každodenní spiritualita v praxi),
že byl zvyklý používat převážně mozek – mysl. To se podepsalo i na jeho
vztahu se synem a ženou.
Děkoval a říkal, že péči, kterou zde zažívá, by rád v příštím životě poskytl
ostatním. Slovy jednoho starého mnicha, který až v pozdním věku objevil
živou spiritualitu, kterou mu náboženství neumožnilo: Mohl bych litovat,
že jsem promarnil život, ale jsem vděčný, že jsem nakonec poznal pravdu.

PŘÍBĚHY PACIENTŮ

Mami,
já to přijímám

Soňa Černá

psychoterapeutka

Do hospice byla přijata starší pacientka, kterou doprovázela dcera. Dcera
byla připravená s maminkou strávit čas, který jí zbývá. Vnímala, jak je
to důležité a zároveň cítila, jak těžké je nemoci dělat nic víc než jen být.
Naše společnost, která je zaměřena na výkon, podceňuje význam přítomnosti a klidného bytí jako jednu z nejdůležitějších „činností“.
Jeden den dcera sdílela maminky noční neklid, a tak jsme mapovaly,
jestli je něco, co je potřeba vyslovit, aby se paní zklidnila. Na začátku nemoci, která postupovala velmi rychle (tj. cca před měsícem) ji maminka
prosila o odpuštění toho, co jí jako dceři nemohla dát, protože to sama
neměla. Dcera popisovala, jak matku ujistila, že to nevadí.
Nabídla jsem jí, že tímto ujištěním se opět postarala o pocity maminky
(výměna rolí) a že pro matku může být daleko důležitější vnímat při svém
odcházení, že se dcera postará o sebe, o své pocity, o to, co nedostala,
a tím najde maminka klid, potřebný k odchodu.
Vzhledem k tomu, že dcera je velmi vnímavá, hned porozuměla tomuto
poselství, které jsme zformulovaly do věty: Maminko, děkuji za to, co jsi
mi dala, a o to ostatní, co jsi dát neuměla, se postarám sama.
Často vidím u vztahů mezi rodiči a dospělými dětmi, jak rodič cítí vinu
a dítě zohledňuje a chrání rodiče. Je to past, která namísto přiblížení dva
blízké lidi vzdaluje. Rodič nesmí žádat o odpuštění, tím znovu klade na
dítě nárok a dítě nesmí rodiči odpustit, tím se povýší do opačné role. Na
místě je jako rodič projevit lítost a nést zodpovědnost a na místě dítěte je
přijmout, že rodič nese svoje pochybení, být vděčný za dar života, který
přišel skrze rodiče a postarat se o to, co nedostalo.
Aby mohl být nalezen klid, musí být rodič rodičem a dítě dítětem.
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Hodina smrti

Minulý týden jsem šla na doporučení kolegů zdravotníků za umírajícím
pacientem, který při kontaktu zoufale opakoval:
„Už mě zabijte.“
„Dobrý den, prý chcete umřít?“

Soňa Černá

psychoterapeutka

„Ano.“
„Je něco, co byste potřeboval dát do pořádku?“ (Někdy se za přáním
rychle zemřít skrývá potřeba od něčeho utéct.)
„Ne.“
„Pokud je vaším přáním zemřít, respektujeme to a budeme s vámi až do
konce. Pokud si přejete zemřít, přeji vám, aby se to stalo.“
„Zítra...“

Rozhovor proběhl ve čtvrtek, pán zemřel v pátek ve 23:30. Hodina smrti
je tajemstvím mezi duší a smrtí.

16
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PŘÍBĚHY PACIENTŮ

Situace, které
nešly nahrát

David Růžička

syn pacientky, se svolením

Se svolením přinášíme střípky z jednoho velmi obsáhlého poděkování,
které vykreslují atmosféru v hospici velice zblízka a prakticky:
Když jste ji po tom pekelném týdnu doma přijali, bylo to jako ocitnout se
v ráji. Od vybavení pokoje, možnosti individuální výzdoby po neuvěřitelnou prakticky andělskou péči. Za maminkou jsem pravidelně přicházel
a byl svědkem práce zaměstnanců hospice, situací, které nešly „nahrát“
a byl jsem nadšený. Máma taky. Sestřičky milé a nápomocné i v nestandardních situacích (mamince jednou zapadl mobil někam do hlubin
konstrukce postele a než jej vylovili, půjčil jí někdo svůj mobil, aby mi
mohla zavolat).
Neuvěřitelné bylo i to, že mamce se vrátila lidská barva pleti, zmizely
skvrny, přestože kanyly měla i u vás a hlavně, dokonce se jí vrátila chuť
do života a rozchodili jste ji, alespoň na krátký čas. Fascinující bylo i to, že
doktoři hodně zlepšili ty problémy s průjmem. Maminku to pokakávání
ničilo i psychicky, protože jí bylo z lidského hlediska nesmírně trapné,
že se to děje a že ji někdo musí převlékat a že někomu přidělává tímto
způsobem práci.
Úžasná byla právě ta možnost návštěv, to mamince moc psychicky
prospělo. Rodina, kamarádky, jejich pejsci... Osobně jsem byl nadšený
i přístupem pánů, rozvážejících jídlo, např. večeři. „Paní Růžičková, mám
tady páreček... Nemůžete? Aha. A co lučina? Také nemůžete? Tak bych
tu měl ještě skvělou pomazánku s vajíčkem... dáme? A podmáznu vám
ji máslem? Ne? Bez másla...?“ Něco, co se v běžném zdravotnickém
zařízení nezažije.
…
Hodně mi pomohla také paní Kašová, ať už před hospitalizací, tak i při
řešení posledních věcí, tj. jestli máme něco doplatit nebo je-li vše OK.
Protože, a to jsem v žádném státním zdravotnickém zařízení také nezažil,
vedle praktických věcí rozhovor vedla vlastně částečně na psychotera19

PŘÍBĚHY PACIENTŮ

peutické úrovni s praktickými radami, jak se vlastně se smrtí maminky
vyrovnat, jaké rituály rozloučení pomohou... prostě to nebyly plané řeči,
ale velmi užitečné zkušenosti.
…
Trochu legrační tu byla i určitá stopa máminy marnivosti. Když zemřela,
byla ve svetříku a kalhotách, ve kterých do hospice přijela. Protože ji nadchlo, že pan doktor Pachner o její případ projevil z lékařského hlediska
zájem ještě před tím, než věděl, že ji bude moci hospitalizovat, a vlastně
jí tím i pomohl, nechtěla být před lékařem nějak nehezky oděna, takže
ranní oblékání před příjezdem sanitky se neslo v duchu výběru vhodných
svršků, které pak měla v rakvi na sobě. Což bylo úžasné.
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LETEM UPLYNULÝM ROKEM

LETEM
UPLYNULÝM
ROKEM

P

éče o pacienty, jejich příběhy, radosti i starosti.
To je to hlavní, co nám přibude každý rok a co
si neseme v sobě. Rok 2021 byl opět poznamenaný pandemií COVID 19. Museli jsme přistoupit
k určité regulaci návštěv, bylo to náročné pro všechny
zúčastněné, ale vše se nakonec snad podařilo. Děkujeme za pochopení rodinám našich pacientů.
V červenci jsme na strasti s virem chtěli a zčásti už
i mohli zapomenout, čehož je dokladem šumavský
koncert na podporu hospice „Nezámecký BeneFest“.
V Dolejším Těšově jsme díky interpretům, a především Café Regner prožili krásný slunečný den plný
hudby a dobré společnosti.
Díky sociálním sítím se nám podařilo získat šicí stroje
pro pacientské tvoření, stejně jako dobrovolníky na
stříhání pacientů. Kvitovali jsme pomoc dobrovolníků
i na jiných frontách, třeba při mytí oken dobrovolnicemi z Kooperativy. Naopak jsme mohli na Facebooku s radostí nabídnout a darovat několik starších
polohovacích lůžek, litovali jsme jen, že jich nemáme
k dispozici alespoň 100. Dostávali jsme spoustu uži-
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tečných a příjemných věcí darem. Kávu, pečivo, džusy,
květiny, respirátory. Také obrazy, vytvořené v rámci plzeňského Busking Festu. Vylíhly se nám malé andulky.
Hledali jsme sestry i ošetřovatele a našli.
Dávali jsme o smrti vědět ve veřejném prostoru.
V září jsme po covidové odmlce uspořádali kavárnu
K smrti dobrý kafe. Tématem byla smrt ve filmu,
těšila nás bohatá účast i diskuse s režisérem Vladimírem Mrázem. V listopadu opět kavárna, tentokrát
reflexe smrti a umírání v díle Davida Bowieho v podání naše doktora Radovana Kunce, streamováno
Studiem zamlklých mužů. Naše ošetřovatelka Bára
Vítková udělala rozhovor pro Blesk.cz.
Uspořádali jsme několik různorodých výletů a setkání
pro zaměstnance, přátele hospice a dobrovolníky.
Stále jsme rádi spolu. Naše cesty se na nějakou dobu
spojily s neuvěřitelnou skupinou Fénix. Každý z nich
byl inspirací svým životním příběhem a přístupem.
Získali pro hospic od nových dárců téměř 300 tisíc
a natočili dokument o hospici, který se promítal
v Kině Beseda.

Náš drahocenný primář MUDr. Martin Pachner získal
prestižní cenu České společnosti paliativní medicíny
za příkladnou praxi v kategorii lékař/ka s odůvodněním, že „...svým velkým úsilím dostává specializovanou paliativní péči ke stále širšímu okruhu pacientů,
kteří z ní profitují. Toho se mu daří docílit nejen prací
v lůžkovém zařízení, ale i pomocí Podpůrné a paliativní ambulance, kterou v roce 2019 založil.“
Skládali se na nás rodiče žáků ZŠ a MŠ Žinkovy. Prodávali jsme hospicové charitativní ponožky. Konala
se dojemná svatba pacientky přímo v hospici. Žili
jsme benefiční aukcí. Do nového roku jsme vstupovali s velkým optimismem a v oddanosti myšlence
založení domácího hospice.

Viktor Glier

komunikace a fundraising
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B

enefiční aukce uměleckých děl současných
umělců je tradičně naší největší benefiční akcí
roku. V roce 2021 opět přinesla mnoho zajímavých kontaktů a napínavých momentů během samotné dražby. Online formát umožnil účast i mnoha
„neplzeňským“, proto jsme se mohli těšit z více
než 100 registrovaných dražitelů. Ti si užili souboje
o některá díla až do posledních vteřin. K příjemnému překvapení došlo v poaukčním prodeji, kdy si
svého nového majitele našlo mimo jiné i krásné dílo
s nejvyšší vyvolávací cenou, matrice Aleny Kučerové
s názvem Okraj polí. Hospic svatého Lazara tak díky
benefiční aukci v roce 2021 získal celkem 487 503 Kč.

BENEFIČNÍ AUKCE

Tyto prostředky na zvláštním sbírkovém účtu postupně využíváme, například na nákup přenosného
ultrazvuku pro lékaře domácí hospicové péče,
polohovacích postelí, dávkovače, infuzních stojanů
a dalších nezbytných přístrojů a vybavení, včetně
léků a zdravotnického materiálu.
Proto děkujeme dražitelům. Děkujeme také všem
umělcům. Všichni do jednoho nám zdarma věnovali
svá nápaditá a kreativní díla, udělali to s touhou
pomoci dobré věci. Děkujeme kurátorce Lucii Šiklové
a spolukurátorce Evě Chmelové. Obě jsou od počátku pilíři a tvůrčí silou všech ročníků.

Těšíme se na další ročník benefiční aukce v listopadu nebo prosinci 2022. Už teď víme, že pokud to
jen trošku půjde, chceme aukci s řádnou výstavou
a vernisáží, která se uskuteční v hybridním „offline
formátu s online přenosem a možností dražby
na dálku“.

Viktor Glier

komunikace a fundraising
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Proč hospici pomáhat?

Přehled dárců

P

D

ředně proto, že chcete a budete z toho mít vy
sami dobrý pocit. Téma umírání a smrti je čím dál
více tématem, o kterém se ve společnosti mluví. A to
je dobře, protože způsob, jakým ze světa odcházíme,
je důležitý. Péče, kterou hospice poskytují, individuální přístup ke každému člověku, všestranná pomoc
multidisciplinárního týmu pacientovi i celé jeho
rodině, to všechno by mělo být samozřejmostí, ale
bez darů se neobejdeme. Pokud je vám náš záměr
a snažení sympatické, navštivte web hsl.cz, kde velice snadno najdete možnost, jak nám pomoci. Každá
koruna se počítá.
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ěkujeme z celého srdce, pokud patříte mezi ty,
kteří v roce 2021 podpořili hospic. Finančně,
uspořádáním akce nebo radou či povzbudivým
slovem. Ohromujícím způsobem se zvýšila obětavost dárců, jednotlivců i firem. Čteme to tak, že se
o doprovázení umírajících více ví a zároveň souzníte
s tím, jak to děláme.
Opět výjimečně vysoká byla v roce 2021 dotace
Ministerstva zdravotnictví, určená na mimořádné
odměny pro pracovníky lůžkových zdravotnických
zařízení za obětavé nasazení při zvládání komplikací
spojených s pandemií COVID 19. Neobejdeme se bez
dalších zdrojů, jmenovitě plateb pacientů, příspěvků
na péči, setrvalé podpory Plzeňského kraje a města
Plzně. Vážíme si také darů z rozpočtů plzeňských
měst a obcí, plzeňských městských obvodů, skvělých
příspěvků nadací. Pořádání benefičních akcí ve prospěch hospice je také důležitým zdrojem, především
pak benefiční aukce uměleckých děl – výtěžek z ní
v tabulce není vidět, protože je na zvláštním sbírkovém účtu.

PODPORA HOSPICE

Rozložení výnosů Hospice svatého Lazara v roce 2021

Zdroj

% z celkových výnosů

Ostatní výnosy

2,14

Příjmy od zdravotních pojišťoven

56,98

Dary a dotace od obcí

1,37

Přijaté příspěvky na péči

10,80

Dotace od městských obvodů 1–4

0,66

Platby pacientů

8,27

Dary od právnických osob

Dotace od Ministerstva zdravotnictví

8,13

Příspěvky od nadací

0,56*
0,55

Dotace od Statutárního města Plzně

5,95

Půjčovna pomůcek

0,45

Dotace od Plzeňského kraje

3,84

Dary od fyzických osob

0,30*

*Dary ve výši 2 275 000 Kč jsme v roce 2021 nespotřebovali a převedli je do zvláštního fondu pro následující roky,
které budou pravděpodobně pro hospic ekonomicky náročnější.

Příjmy od zdravotních pojišťoven

Přijaté příspěvky na péči

Platby pacientů

Dotace od Ministerstva zdravotnictví

Dotace od statutárního města Plzně

Dotace od Plzeňského kraje

Ostatní výnosy

Dary a dotace od obcí

Dotace od městských obvodů 1–4

Dary od právnických osob

Příspěvky od nadací

Půjčovna pomůcek

Dary od fyzických osob
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NAŠE PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR
PATŘÍ TĚMTO LIDEM:
Zuzana Ambrozová
Nelida Anyuta
Elena Arbuzova
Lucie Baborská
Cecílie Baláková
Hana Balážová
Ivan Bár
Richard Bartoš
Marie Bartošová
Dana Sastre Bauca
Štěpán Bejvančický
Lucie Beránková
Alena Bessmertna
Michaela Bezemková
Filip Boháč
Roman Bouchner
Andrea Brabcová
Julie Braná
Lenka Brnková
Václav Březina
Ludvík Břinda
Hanka Burdová
Věra Burianová
Ivo Cabrnoch
Ivana Cabrnochová
paní Cislerová
Adrián Čech
Otakar Čerba
Rudolf Čerepeš
Jana Černá
Michaela Černá
Zdeňka Černá
Ondřej Černý
Gabriel a Hana Čmelkovi
Filip Davydov
Danuše Divišová
Duc Huy Do
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Lucie Dolejšová
Richard Dorničák
Petr Dospíšil
Ihar Drahun
Barbora Drozná
Lukáš Drozný
Štěpán Dubský
Stanislav Dudarev
Daniel Durkac
Zuzana Duspivová
Miroslav Dušek
Ludvík Dušil
paní Egermaierová
Taťána Fastunová
Vladimír Fencl
Jakub Fiala
Renata Flimelová
Kamila Florianová
Pavel Fořt
Petr Fořt
Marcela Fremrová
Tomáš Fronk
Renata Fronková
paní Froňková
Jaroslava Fryčková
pan Fürst
Hana Gaiplová
Anna Gerasimenko
Viktor Glier
Ilona Gruberová
Lucie Grusová
Miroslava Hadravová
Zuzana Hamatová
Jiřina Hayerová
Otta Hejduk
Iva Hejduková
Karel Hejra

Jiřina Helíšková
Soňa Herčíková
Růžena Hermanová
Stanislava Hermanová
Holečkovi
Barbora Hollová
Daniel Honeš
Jana Horová
Kateřina Hrádková
Karel Hranička
Václav Hruška
Mirka Hrůzová
Jana Hudečková
Sarah Huikari
pan Hutta
Mark Chaikovskyi
Eva Chmelová
Lenka Chocholatá
Drahun Ihar
Josef Janovič
Alžběta Jansová
Marek Jarausch
paní Jašková
Daniela Jedličková
Zuzana Jenčíková
Dana Ježková
Pavla Jindrová
Jaromír Jirka
Taťána Jírová
paní Juráčková
Lucie Kafková
David Kalfeřt
Marie Kališová
pan Kalný
Adéla Karbanová
Helena Karhanová
Yuliya Katsemba

Petro Kaygorodov
paní Kepková
Lenka Klasnová
Jana Kloučková
René Kneifel
pan Knotek
Zdeněk Kobeda
Jana Kocourová
Pavel Kodl
Vítězslav Koch
Yaroslav Kochergin
Kseniia Kolesnikova
Filip Komorous
Marie Konopásková
Ilona Kordová
Václav Košťál
Iva Kotková
Jana Kotoučová
Marcela Koudelková
Václava Koupilková
Petra Krákorová
Anton Krichfalushii
pan Kroba
Jana Kryslová
Eva Křenková
Jiřina Kubalíková
Roman Kubican
Dita Kubíčková
Pavla Kubíčková
Jan Kubík
Josef Kubík
Eliška Kubišová
Roman Kubrican
Kateryna Kulinchenko
Pavel Kumpa
Renáta Kůsová
Petr Kužvart
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Zuzana Ládrová
Ondřej Langmajer
Andrea Langová
Věra Langová
Maryna Lapotka
Kamil Lastovka
pan Lazar
Jiří Leider
Zdeněk Lempera
Lucie Linzmaierová
pan Lisý
Petr Liška
paní Lodeová
Jiří Lukeš
Jakub Macoszek
Natálie Majerová
Nikola Malátová
Vladislava Mangin
paní Marcelová
Dorian Marchesi
Zdeňka Marchesiová
Daria Matsak
Miroslav Melnyk
Alena Melnyková
Anna Merglová
Dana Měšťanová
paní Mičudová
Maria Mikhalkina
Alžběta Miková
Jaroslav Minář
Jindřich Mleziva
Dmytro Molokoiedov
Helena Mrázová
Josef Muknšnábl
pan Müller
Petra Nedvědová
Jiří Němeček
Luboš Novák
Elena Nováková
Markéta Nováková
Kateřina Novotná
Jitka Nozarová
Jana Nyklesová
Jana Oberdöferová

Alice Osvaldová
Lukáš Paleček
Richard Pálek
Naděžda Pálová
Ivona Pavelková
František Pavlíček
Roman Pavlík
Dagmar Pávová
Aneta Peklová
Jiří Pešík
Tereza Petrů
Tomáš Pexa
Jana Pícková
Bronislava Pokorná
Miroslava Poláková
František Pompl
Michael Pompl
Irena Popová
Marie Pracnová
Marie Prchalová
Petr Procházka
Pavla Procházková
Petra Přenosilová
Václav Pták
Zdeněk Pulkrábek
Šimon Pumr
pan Rada
Martina Radová
Alena Rampasová
Vladka Rašková
Božena Ratajová
paní Ricková
Iuliia Romenskaia
Jan Roub
Vitaliia Rudchenko
Viktoriia Rudnitska
Michal Rukavička
Fratnišek Rusňák
Lenka Sáblová
Jakub Sachr
Andrea Samešová
Eva Sebránková
Hana Sedláková
Renáta Sedláková

Fedorychka Serhii
Maria Shkaruppa
Ekaterina Shuman
Hana Schmidtová
Marcela Schusterová
Ksenia Sidorenko
Gabriela Simandlova
Roman Skála
Jakub Sklenička
paní Skorkovská
Adam Smeták
Helena Smolová
Helena Sobotková
Jan Souček
Jana Soukupová
paní Srbová
Kseniia Stambrovska
Aleksandr Stankevich
Milena Stárková
Daria Stepanova
Dana Stoklasová
Kateryna Sunduchkova
Světlana Svobodová
Hana a Luboš Sýkorovi
Lenka Syrovátková
Květoslava Šalková
Marie Šámalová
Lenka Šantorová
Petr Šatra
Dita Šelhoberová
Blanka Šestáková
Kateřina Ševčíková
Martin Šilhánek
Tereza Šimáčková
Gabriela Šimandlová
Ivana Šimanová
Jan Šimon
Jana Šimonová
Eva Šimsová
Tomáš Škoda
Hana Škultétyová
Miloslava Šlaisová
pan Šlajer
Zdeňka Šlégrová

Jana Šmondrková
Michaela Šmucrová
Hana Šmurcová
Jaroslav Šourek
Štěpán Špád
Jindřich Šťáhlavský
Iva Šteklová
Renata Štěrbová
Marie Štilipová
Blanka Švarcová
Jiří Švec
Dana Švecová
Václav Švehla
Monika Švěhlová
Andrea Švihlová
Aleš Tauer
Jan Těšitel
Karel Titl
Lukáš Tolar
Jitka Tomášová
Sabina Trnková
Ilona Trubina
Pavel Truhlář
paní Tůmová
Lucie Tvarohová
Eva Tvrdíková
Anna Vágnerová
Petr Vachovec
René Vaidiš
Kateřina Vaisová
Milan Valdman
Josef Váňa
Jakub Vaněk
Karel Vaněk
Pavel Vaněk
pan Vaňourek
Alexei Vasilioglo
Alyona Vassilkova
pan Veigl
Maryna Velgan
Jana Veselá
Břetislav Veselý
Aleš Viktora
Anna-Marie Vinšová
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Václav Vít
Bára Vítková
Eva Vlčková
Stanislav Vodička
Jana Vojtová
Jiřina Vojtová
Miriam Volfová

Marina Wagnerová
Jiří Weinfurter
Blanka Zábranská
Ivan Zagorulko
Radoslava Zahradníková
pan Zachatý
Dana Zajíčková

Lucie Zajíčková
Jiří Zemen
Anton Zhdanov
pan Zich
Bedřich Zscherp
Jitka Ženíšková
Nina Žuffová

a mnoha dalších, kteří si nepřáli
být zveřejněni nebo darovali
anonymně, třeba do sbírkové
pokladničky.

Petr Pastrňák
Matela Pavel
Pavel Piekar
Ester Polcarová
Karolína Rossí
Jakub Samek
Adéla Schicker
Václav Sika
Ladislav Sýkora
Jindřich Štreit

Marie Štumpfová
Pavel Štýbr
Anna Šupolíková
Pavlína Švejdová
Roman Trabura
Vladimír Véla
Martin Velíšek
Tereza Vrabcová

Umělci, kteří darovali svá díla do benefiční aukce:
Jitka Anlaufová
Marie Blabolilová
David Cajthaml
Eva Červená
Eliška Fialová
David Frank
Vladimír Hanuš
Jolana Havelková
Xénia Hoffmeisterová
Zbyněk Hraba

Martina Chloupa
Eva Chmelová
Eliška Jakubíčková
Rudolf Janák
Jakub Janovský
Michal Kindernay
Lukáš Kliment
Štěpán Málek
Luděk Míšek
Petr Nikl

Naše poděkování míří také k těm,
kteří nám poskytli nějakou službu,
ať už pracovali jako dobrovolníci,
vzdali se svého honoráře nebo nás
jinak podpořili.
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Právnické osoby:

Podpora ve výši 200 tis. Kč a více
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Statutární město Plzeň
Plzeňský kraj

Podpora ve výši 50–199 tis. Kč
městský obvod Plzeň 1
městský obvod Plzeň 2
městský obvod Plzeň 3
městský obvod Plzeň 4
město Třemošná
město Nýřany
Liga proti rakovině Praha z.s.

MONETA Money Bank, a.s.
Hofmeister s.r.o.
Arte Group, s.r.o.
Analytics Data Factory s.r.o.
Nadace ČEZ
Vodárna Plzeň a.s.

Nadace, firmy a spolky do 50 tis. Kč
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Dakan poradenská s.r.o.
Hranička Karel SKG
Studio zamlklých mužů s.r.o.
Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, z.s.
WOOP Design Studio s.r.o.
Moving Station
UMU Design shop
Nadační fond Umění doprovázet
Konplan s.r.o.
AIMTEC a.s.

Lear Corporation
Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o.
Gamella s.r.o.
ZŠ a MŠ Žinkovy
Bluedot Telematik s.r.o.
IN SPACE s.r.o.
BIA Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o.
Muži a ženy, o.p.s.
Anveron spol. s r. o.
Dobrý kornout s.r.o.
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Městské obvody, města a obce do 50 tis. Kč
město Beroun
město Černošín
město Dobřany
město Holýšov
město Horažďovice
město Kdyně
město Klatovy
město Kralovice
město Mirošov
město Nepomuk
město Nýrsko
město Planá
město Plasy

34

město Přeštice
město Rokycany
město Spálené Poříčí
město Starý Plzenec
město Stod
město Touškov
město Toužim
město Všeruby
městys Chodová Planá
obec Tlučná
obec Zruč-Senec
město Zbiroh

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

PŘEHLED
HOSPODAŘENÍ
V ROCE 2021

VÝNOSY

Kč

%

29 928 911

77

22 253 409

57

553 668

1

7 768 635

20

806 902

2

39 058 116

100

Kč

%

Spotřeba materiálu

4 419 188

11

Služby

6 246 571

16

27 702 344

71

483 446

1

38 851 549

100

Tržby z prodeje služeb a zboží
– z toho od zdravotních pojišťoven
Dary
Dotace
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
NÁKLADY

Mzdové náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

206 567

35

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

ZPRÁVA
REVIZNÍ
KOMISE

36

VÝROK AUDITORA

VÝROK
AUDITORA
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LIDÉ V HOSPICI

LIDÉ V HOSPICI

PRACOVNÍCI

SPRÁVNÍ RADA

VEDENÍ HOSPICE

Předseda
Ing. Petr Náhlík

Ředitelka
Ing. Jiřina Helíšková

Místopředseda
Ing. Jiří Lodr

Vedoucí lékař
MUDr. Martin Pachner

Členové
Mgr. Pavel Janouškovec
Mgr. Ilona Jehličková
Mgr. Michael Královec
MUDr. Martin Pachner
Revizní komise
Ing. Soňa Tichá
Bc. Hana Stránská
Mgr. Václav Voříšek

Vrchní sestra
Ivana Kalousová
Staniční sestra
Marta Šimánková
Lékaři/ky
MUDr. Radovan Kunc
MUDr. Marcela Šeflová
MUDr. Anna Blažková (DPP)
MUDr. Alena Burdová (DPP)
MUDr. Anna Procházková Pöpperlová Ph.D. (DPP)
MUDr. Helena Žižková
Zdravotní sestry
Mgr. Jitka Boudová
Bc. Apolena Dudová
Jana Fastnerová
Bc. Nikola Kafková
Lucie Karlíková DiS.
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Bc. Markéta Karpíšková
Karolína Kozlíková DiS.
Zdeňka Kripnerová (DPP)
Kristina Maťáková Dis.
Mgr. Kristýna Průšová
Iva Sauerová
Bc. Betty Strouhalová Behenská DiS.
Marta Šimánková
Šárka Šimková
Kateřina Škabradová DiS.
Zdeněk Šlajs DiS. (DPP)
Adéla Štochlová
Tereza Vrbová
Vlasta Zýková
Ošetřovatelé/ky
Anna Bystřická
Vlasta Cajthamlová
Eva Fastnerová (DPP/DPČ)
Martina Frantová
Martina Jíchová
Marek Karpíšek
Michael Kaše
Mgr. Zdeněk Malina
Jana Mikulová
Jan Prošek
Jan Růžička
Radek Shejbal
Tomáš Stehlík
Petr Stupka
Kateřina Toupalová
Barbora Vítková
Lucie Zahradníková (DPČ)
Evžen Zavadil

Ergoterapeutka
Ing. Bc. Miroslava Homolková
Canysterapie
Lucie Fuxová DiS.
Duchovní péče
P. Mgr. Libor Buček
Psychoterapeutka
Soňa Černá DiS.
Sociální pracovnice
Mgr. Diana Ciglerová
Bc. Ivana Kašová
Ekonomka
Bc. Sára Glierová (DPČ)
Účetní
Alena Jiráčková
Provozní, mzdy a personalistika
Kateřina Koželuhová
Administrativní pracovnice
Mgr. Lenka Václavovičová
Komunikace a fundraising
Viktor Glier
Recepce
Helena Černá (DPČ)
Anna Karpíšková (DPP)
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Zdena Kripnerová (DPČ)
Magdalena Kunderová (DPP)
Jaroslava Soukupová (DPČ)

NA PŘÍPRAVĚ BENEFIČNÍ AUKCE SPOLUPRACOVALI
Koordinátorka
Petra Krákorová

Kuchyně
Marie Hofmanová (DPČ)
Marie Petrovičová (DPČ)

Hlavní kurátorka
Lucie Šiklová

Údržba
Petr Koželuh (DPP/DPČ)

Kurátorka
Eva Chmelová

Pomocný personál
Jaroslav Koranda (DPP)
Ivan Šesták (DPP)

Produkce, rozpočet
Sára Glierová
Produkce, PR
Viktor Glier

Vysvětlivky:
DPČ – dohoda o pracovní činnosti
DPP – dohoda o provedení práce

Katalog, grafika
Eva Chmelová
Aukční web
WOOP Design
Přenos livestreamu
Studio zamlklých mužů
Moderování livestreamu
Ľubomír Smatana
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KONTAKT

KONTAKT

Hospic svatého Lazara, z.s.
Sladkovského 2472/66a
326 00 Plzeň
IČO: 66361508
Telefon +420 377 431 381
E-mail: hospic@hsl.cz
Na internetu
hsl.cz
facebook.com/hsl.cz
instagram.com/hospicsvateholazara
Bankovní spojení
Číslo běžného účtu: 754 50 006 / 2700
UniCredit Bank Czech Republic a.s., nám. Republiky
3a, č. p. 2090, 110 00 Praha 1
Datová schránka
ID datové schránky: bsv7qt9
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LOGA DÁRCŮ

LOGA DÁRCŮ

TŘEMOŠNÁ
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NÝŘANY

LOGA DÁRCŮ

HORAŽĎOVICE

CHODOVÁ
PLANÁ

ČERNOŠÍN

HOLÝŠOV

KDYNĚ

KRALOVICE

MIROŠOV

PLASY

PŘEŠTICE

ROKYCANY

SPÁLENÉ
POŘÍČÍ

STARÝ
PLZENEC

STOD

TOUŠKOV

TLUČNÁ

TOUŽIM

VŠERUBY

ZBIROH

ZRUČ SENEC
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