
Výroční zpráva za rok 2003 
 

Motto: 
Kdyby tak lidé chtěli místo světa spasit sami sebe, kdyby chtěli místo lidstva osvobodit sami sebe - jak velmi by 
přispěli ke spáse světa a osvobození lidstva. 

Alexander Herzen 

 
Slovo předsedy představenstva 
S příchodem každého jara nadchází i období hodnocení uplynulého ročního období Hospice sv. Lazara a přichází i 
doba Valné hromady tohoto občanského sdružení. 
Jsem rád, že i v tomto roce mohu oznámit, že hospic plnil své poslání vrchovatou měrou. Byli zde doprovázeni 
nemocní v konečné fázi těžké nemoci tak, aby bylo zmírněno jejich utrpení a jejich duše povznesena k velké naději 
v to, co přijde po jejich odchodu. Jen drobná část nemocných byla zařazena do tzv. realitní péče, tedy jednalo se i o 
přechodné pobyty nemocných, kteří neumírají, ale jsou do značné míry tělesně handicapováni. 
Již v minulé výroční zprávě bylo zhodnoceno pět uplynulých let Hospice sv. Lazara. V loňském jubilejním roce byl 
na počest založení hospice uspořádán 4. 9. 2003 velký koncert v Katedrále sv. Bartoloměje s účastí Plzeňské 
filharmonie a mistra R. Lukařského jako moderátora. Koncertu se zúčastnil pan biskup F. Radovský i pan primátor 
J. Šneberger, zástupce Ministerstva a soc. věcí, zástupce krajského hejtmana pan radní Kadlec a další významné 
osobnosti plzeňského veřejného života. Součástí slavnostního průvodu byli i patroni Hospice – Pomocníci řádu sv. 
Lazara. Takto důstojně jsme oslavili výročí založení a vkročili do dalšího období. 
Samozřejmě v činnosti tak specifického ústavu, kde jsou pracovníci zatíženi nejen fyzickou prací, ale i vystaveni 
určitému duševnímu náporu při denní konfrontaci s lidským utrpením, přicházejí i drobné krize. Slovo krize je 
příliš dramatické, avšak uprostřed uplynulého roku vznikla spíše diskuze mezi pracovníky, co je prioritou činnosti 
Hospice. Je to ošetřovatelská péče, směřující k zmírnění fyzického utrpení našich nemocných a nebo „doprovázení“ 
v duchovním slova smyslu? Důkladná diskuze přinesla jediný možný konsenzus, tj. nutnost vyváženosti obou 
těchto složek o umírající. Všichni pracovníci Hospice si toto uvědomují. 
Hospic je ovšem zařízení, které je situováno do hmotné skutečnosti a provázejí jej stejné starosti jako ostatní 
zdravotnická a sociální zařízení. V dnešním ekonomickém světě je nesamozřejmé udržet vyrovnaný rozpočet, což 
se bohudíky i v uplynulém roce podařilo. Po několika měsících roku 2004 se rýsuje nový rozpočet Hospice, který 
opět díky podpoře města Plzně, Ministerstva práce a sociálních věcí a nyní nově také od Plzeňského kraje dává 
naději na zdárný průběh ekonomiky v tomto roce. 
Nezbývá, než opět poděkovat všem pracovníkům Hospice v čele s panem ředitelem ing. Králem, lékaři MUDr. 
Řípovou, prof. MUDr. Šeborem a nyní i MUDr. Klečatskou spolu s vrchní sestrou Wernerovou, ostatními 
sestřičkami, ošetřovateli a dalšími pracovníky za maximální pracovní nasazení pro své nemocné i oddanost 
myšlence hospicového hnutí. Dík patří také všem, kteří podporují Hospic zvenčí, všem, kteří nezištně Hospic 
obdarovali i těm, kteří Hospic občas navštíví a pomohou. Jsem rád, že i já mohou skromným dílem pomoci činnosti 
Hospice, tak potřebné a blahodárné pro naše odcházející bližní.  

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 

 
Orgány sdružení. 
Představenstvo:      předseda – Doc. MUDr. Kreuzberg Boris CSc. 
 místopředseda -  Doc. MUDr. Fessl Václav CSc. 
 členové – Bc. Janouškovec Pavel, Mgr. Kulawiaková Marie, Ing. Náhlík Petr 
Zdravotní garant:  MUDr. Řípová Marie 
Vedení HSL: ředitel – Ing. Král Jan 
 vedoucí lékař – MUDr. Řípová Marie 
 vrchní sestra – Weinerová Jaroslava 
Revizní komise: Hinnerová Květa, Pellarová Radmila, Vodičková Olga 

Zaměstnanci hospice. 
Lékaři/ky: Prof. MUDr. Šebor Jindřich CSc.  
Staniční sestra: Bc. Cimplová Anna 
Zdravotní sestry: Ajšmanová Tereza, Broftová Danuše, Kalousová Ivana, Kripnerová Zdeňka, Matějková 

Zdeňka, Pašková Marcela, Rossiová Alena, Sauerová Iva, Šimánková Marta, Šimková Šárka, 
Zýková Vlasta. 



Ošetřovatelé/ky: Auterská Marcela, Bešťák Karel, Karpíšek Marek, Křížková Sylva, Mgr. Malina Zdeněk, 
Man Tomáš, Mertlová Hana, Pohořelá Iveta, Rieger Rudolf, Růžička Jan, Rykalová Jana, 
Šobíšková Marie, Váradi Martin, Zuchová Věra 

Recepce: Görgesová Jana, Stará Eva 

Kuchyně: Petráková Petřina, Tremlová Drahomíra 
Sociální pracovník: Bc. Krsová Jitka 
Rehabilitační sestra: Nováčková Michaela 
Ekonomka: Ajšmanová Macela 
Mzdy: Špottová Marcela (DPP) 
Hospodářka: Toupalová Kateřina 
Duchovní: P. Petr Franta, P. Vladimír Born 
Civilní služba: Mgr. Klimeš David 
 
Aktivity realizované v roce 2003 
Ministerstvo práce a sociálních věcí opět snížilo dotaci našemu hospice vzhledem k roku 2002 o 30% (ostatním 
hospiců byly také přibližně o stejnou částku sníženy dotace). Tato dotace hradí část nákladů na mzdy a odvody pro 
nezdravotnická povolání a část provozních nákladů. 
Chybějící částka byla kompenzována zčásti z finančních darů sponzorů, od fyzických osob a z vlastních příjmů. 
Magistrát města Plzně poskytl finanční dotaci zvýšenou proti roku 2002 o 15%, za což je nutno vyjádřit 
poděkování. 
Největší investicí pro hospic bylo pořízení nových jídelních setů včetně vyhřívací pece pro jejich předehřátí. Tímto 
nákupem jsme museli splnit od 1.července platnou vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 107/2001. Z celkové 
částky 259 tisíc Kč přispěl Plzeňský Prazdroj v rámci projektu podpory sociálního a zdravotnického rozvoje 
regionu Občanská volba sumou 200 tisíc Kč.  
V oblasti mzdových nákladů jsme od 1. 1. 2003 realizovali zvýšení platů v souladu s vládním nařízením č. 
583/2002 Sb. u každého pracovníka.  
Pokračovali jsme v celkové obměně výpočetního systému. Po pěti letech provozu jsme nákupem dvou laserových 
tiskáren nahradili stávající. V souvislosti s instalací nové verze programu pro vedení a evidenci lékařských údajů a 
úkonů WINMEDICALC, bylo nezbytné nahradit stávající server a počítače u lékařů novými jednotkami, které 
kapacitou i rychlostí splňovali podmínky pro instalaci nových softwarových produktů. Pro všechny produkty jsme 
samozřejmě zakoupili i licence.  
V roce 2003 náklady na hardware činili 109 tisíc Kč a na software 61 tisíc Kč.  
Pro pacienty, kteří jsou přijatí do hospice s četnými a rozvinutými proleženinami, jsme zakoupili tři specielní 
antidekubitní soupravy, jejichž cena činila dohromady 83 tisíc Kč. 
V rámci úsporných opatření a problémové spolupráce s dodavatelem telefonní ústředny jsme investovali do nákupu 
nové 156 tisíc Kč. Využili jsme možnosti, které nám tato ústředna poskytla, tzn. Přidělení osobních pin-kódů 
každému zaměstnanci. Spolu s novým operátorem „Option one“ (zlevněné tarify) se efekt projevil již v roce 2003 
úsporou 66 tisíc Kč. 
Pokračovala renovace sprchových koutů. Z celkového počtu šestnácti zbývají zrenovovat již jen dva. 
Největším zviditelněním našeho hospice byla oslava pátého výročí zahájení jeho provozu. Uspořádali jsme 
v plzeňské katedrále koncert, na kterém zahrála Plzeňská filharmonie skladby Beethovena, Mozarta a Zacha. 
Mediální kritiky (Plzeňský deník) vysoko hodnotily její výkon. Ozdobou byla recitace profesora Radovana 
Lukavského (člena činohry Národního divadla), který také celý koncert uváděl. Návštěvníci mohli slyšet skladby 
J.S. Bacha (duchovní kantáta slavného hudebního skladatele) a verše největšího českého básníka Bedřicha Briedela 
o boží lásce a lásce k bohu.  
Završením naší celoroční práce bylo uspořádání 3. Dne paliativní medicíny v Plzni, který se konal v sobotu 8. 11. 
2003 v Šafránkově pavilonu na Lochotíně. 
Mezi přednášejícími byli nejvíce zastoupeni odborníci z Masarykova onkologického ústavu v čele s prof. 
Vorlíčkem. Celý pořad byl bezvadně moderován Doc. MUDr. Václavem Fesslem. 
Tato akce byla uspořádána pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví v plzeňském regionu. 



 
 Stáže v HSL Exkurze v HSL 
Měsíc Počet frekv. Počet dní Počet frekv. Počet dní 
Leden 5 12 60 2 
Únor 9 31 15 1 
Březen 7 18 6 1 
Duben 7 40 96 4 
Květen 6 2 0 0 
Červen 6 3 30 1 
Červenec 0 0 0 0 
Srpen 2 13 0 0 
Září 5 24 0 0 
Říjen 8 34 240 8 
Listopad 12 43 38 3 
Prosinec 6 15 25 3 
Celkem 77 269 510 23 

 
Aktivity realizované v 1. pololetí roku 2004 
Vzhledem ke skutečnosti, že prostor ve stávající kuchyňce je téměř nedostačující, plánujeme její úpravu (místnost, 
kde se myje nádobí a připravují se jídlonosiče pro přepravu dovážené stravy). Potřebujeme získat místo na 
rozložení, dokonalé vysušení a provzdušnění jídelních setů pro jejich umytí a před náběrem dalších pokrmů.  
Chceme vyřešit problém s neustále špatným vzhledem stěn schodiště, které vede od vchodových dveří k recepci. 
Plánujeme provést obklad stěn. 
Víme, že v dnešních ekonomických podmínkách je mnohem obtížnější budovat a vybavovat zařízení hospicového  
typu než v době, kdy jme zřizovali náš  hospic. Proto máme v úmyslu podpořit vybavení rozestavěného hospice 
v Prachaticích. Darujeme jim čtyři ošetřovatelské vozíky, které jsme používali téměř pět let do okamžiku nákupu 
nových. Darované se liší od nově zakoupených hmotností (nové jsou lehčí), povrchovou úpravou (nové jsou 
chromované, původní jsou opatřeny nátěrem) a jiným uspořádáním místa pro umístění zdravotnického a 
ošetřovatelského materiálu. Vedení hospice z Prachatic reagovalo se zájmem o tyto vozíky. 
V období, kdy výše zmíněný hospic bude ekonomicky „prosperovat“, může se zachovat stejně jako my a naložit 
s nimi podobným způsobem. 
Protože se mění i ekonomické podmínky všech obyvatel v závislosti na platnosti nových zákonů o DPH, 
v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie i v závislosti na jiných změnách týkajících se každodenního 
života, schválilo představenstvo nový způsob úhrady péče pacientů za nadstandardní podmínky pobytu v našem 
zařízení. Představenstvo i vedení HSL se shodlo na nutnosti respektovat princip solidarity v oblasti sociální i 
zdravotnické a stanovilo nový systém plateb. Tato změna plateb našich klientů v žádném případě neznamená 
plošné navýšení plateb, ale právě zvýrazní výše zmíněný princip. Naopak – u pacientů s nižším příjmem dojde ke 
snížení výše poplatku. 
Dosud jsme uplatňovali tři kategorie plateb pacientů. Nový systém rozšířil stupnici úhrady za nadstandardní péči a 
služby v našem hospici na sedm kategorií s účinností od 1. 6. 2004. 



Vzdělávací akce pro pracovníky hospice 
Druh akce Počet frekventantů Délka akce 
Studium SZŠ 2 celoroční 
Ošetřovatelská škola při FN 1 8 měsíců 
Kurz pro SZP pracujících v hospici 2 2 x 5 dnů 
Kurz pro NZP pracující v hospici 1 1 x 5 dnů 
Kurz pro ošetřovatele managementu 1 2 x 5 dnů 
Kurz pro sanitáře 2 6 měsíců 
Stáž v Brně – DLBSH Rajhrad 3 3 dny 
Cesta k modernímu ošetřovatelství 3 2 dny 
Moderní přístupy k hojení ran – FN Plzeň 6 1 den 
Ošetřování stomií – Praha 1 1 den 
Rehabilitace terminálně nemocných 1 1 den 
Psychologie přístupu k těžce nemocným 2 1 den 
Podpůrná léčba v onkologii – Ostrava 2 2 dny 
Komunikace s těžce nemocným 1 1 den 
Přednáška o nozokomiálních infekcích – FN Plzeň 1 1 den 
Reforma veřejné zprávy 1 1 den 

Víkendové hospicové akce 
Druh akce Počet frekventantů Délka akce 
Den Hospice sv. Štěpána – Litoměřice 6 1 den 
Den paliativní medicíny – Brno 5 1 den 
Den paliativní medicíny – Plzeň 7 1 den 

Za zmínku stojí i skutečnost, že z dvanácti diplomovaných zdravotních sester jich osm splnilo podmínky a jsou 
uvedeny v Českém národním registru sester. 

Celková statistika 
 

 V roce 2003 Od zahájení provozu 
Počet žádostí 356 1936 
Počet přijatých pacientů 246 1305 
Počet zemřelých pacientů 189 892 

 
 V roce 2003 Od zahájení provozu 
Věková skupina Přijatých pac. Zemřelých pac. Přijatých pac. Zemřelých pac. 

20 – 30 0 0 3 2 
31 – 40 2 2 18 10 
41 – 50 6 5 37 23 
51 – 60 29 29 135 117 
61 – 70 48 42 243 197 
71 – 80 79 67 459 322 
81 – 90 77 39 361 201 

91 a více 5 5 49 20 

 



 
 V roce 2003 Od zahájení provozu 

 Počet 
pacientů 

Průměrný 
věk 

Průměrná 
ošetřovací 

doba 

Počet 
pacientů 

Průměrný 
věk 

Průměrná 
ošetřovací 

doba 
Zažívací trakt 65 72 15 304 73 29 
Prs 25 76 39 131 78,5 56 
Ledvina 26 71 26 108 72 30 
Plíce a pohrudnice 19 78 34 93 74 29 
Gynekologické orgány 18 77 27 91 72,5 49 
Mozek 8 59 65 58 55 42 
Prostata 13 66 17 63 73 28 
Nejasného původu 8 79 19 46 78,5 17 
Močový měchýř 4 79 36 37 79 32 
Nonhodgkinovský lymfom 2 76 39 22 74 29 
Penis 1 71 31 1 71 31 
Hrtan 2 69 36 8 68 19 
Jiné hemoblastózy 7 76 19 10 78 69 
Nádory kostí 2 72 38 8 72 28 
Melanoblastom 1 62 39 12 69 74 
Neurosarkom 0 0 0 4 69,3 34,5 
Celkem 201 72,06  1016 71,5  

 
 V roce 2003 Od zahájení provozu 

 Počet 
pacientů 

Průměrný 
věk 

Průměrná 
ošetřovací 

doba 

Počet 
pacientů 

Průměrný 
věk 

Průměrná 
ošetřovací 

doba 
Terminální stadium ost.chorob 0 0 0 97 80 72 
Stav po fraktuře s koplikacemi 4 83 19 38 82,5 83 
Stav po CMP s komlikacemi 10 72 38 64 75 68 
Jiné zlomeniny 0 0 0 3 71,3 73 
Alzheimerova choroba 2 83 29 28 80 84 
Ischem.choroba srdeční 6 79 18 32 78 76 
Ostatní 24 80 34 36 80,5 84 
Celkem 46 78,5  298 77,9  

 
Přehled hospodaření za rok 2003 

Provozní výnosy v tis. Kč 
Příjmy z vlastní činnosti 9.370 
Dotace ze státního rozpočtu – Min. zdravotnictví ČR 2.280 
Dotace Města Plzeň 4.155 
Dary od fyzických osob 95 
Dary od právnických osob 226 
Ostatní 174 
Výnosy celkem 16.300 
  
Provozní náklady v tis. Kč 
Spotřeba materiálu (DHIM a DNIM) 1.831 
Služby 3.014 
Energie 416 
Mzdové náklady 7.260 
Sociální a zdravotní pojištění 2.483 
Odpisy 919 
Ostatní náklady 361 
Náklady celkem 16.284 
  
Hospodářský výsledek 16 

 



Kontroly hospodaření 
Revizní komise HSL 
Provedla dne 25. 5. 2004 kontrolu hospodaření Hospice sv. Lazara v Plzni.Komisi byly předloženy veškeré účetní 
doklady roku 2003. Při kontrole těchto dokladů komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví. Byl zjištěn rozdíl 
mezi fakturovanou částkou za úklid a částkou, která byla uvedena ve smlouvě s firmou, která zmíněnou činnost 
zajišťuje. Tento rozdíl 8 097,60 byl hospici vrácen v prvním týdnu měsíce června. 
Audit 
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky občanského sdružení Hospic sv. Lazara k 31.12.2003. Vedení 
sdružení je odpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a správné 
v souladu s platnými zákony a předpisy. Naší odpovědností je vyjádřit názor ne účetní závěrku jako celek na 
základě provedeného auditu. 
Náš audir jsme provedli v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky a 
auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom plánovali a provedli 
audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje 
ověření, provedené výběrovým způsobem, účetních záznamů a dalších informací prokazujících údaje účetní 
závěrky a posouzení účetních postupů a významných dokladů, použitých sdružením při sestavení závěrky a také 
posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Na základě výsledků použitých auditorských procedur jsme nezjistili 
žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy sdružení nebyly ve všech podstatných aspektech 
v souladu s platnými zákony a předpisy. Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení 
výroku na účetní závěrku. 
Podle našeho názoru tato účetní závěrka správně zobrazuje majetek, závazky, vlastní zdroje a finanční situaci 
občanského sdružení Hospic sv. Lazara k 31.12.2003 v souladu se zákony č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími 
příslušnými právními předpisy. Nedostatky zjištěné v rámci auditorského ověřování nehodnotíme jako významné, 
proto je náš výrok – BEZ VÝHRAD. 

Auditor, evid.č. 200, JUDr. Oldřich Krejbich 

Závěr z kontroly provedené odborem sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Plzně 
Ve smyslu ustanovení §9zákona č. 522/1991 Sb. o státní kontrole ve znění pozdějších platných právních předpisů, 
v souladu s kontrolním řádem Magistrátu města Plzně a plánem kontrolní činnosti OSVZ byla pověřena paní Olga 
Vodičková a Lucie Kaňáková kontrolou plnění smlouvy mezi městem Plzní a Hospicem sv. Lazara. Kontrola byla 
provedena 11. 2. 2004 – 13. 2. 2004. 
Při kontrole účetnictví nebylo shledáno závad. Byla zjištěna chyba ve fakturách od firmy zajišťující úklid. Stejná 
chyba konstatována revizní komisí – viz zpráva revizní komise. 

Poděkování 
Děkuji všem za neopakovatelné chvíle při pohledu na odvrácenou tvář života. Těch pár týdnů zde mi nahradilo 
několik let pozvolného poznávání jinde. Jsem vděčná za to, že mi toto poznání bylo, byť na krátkou dobu, 
umožněno a velice si Vás všech budu vážit – navždy. Možná jednou opět nashledanou v poli spolupracovníků, 
doufám, že ne jako pacient i když: pokud by to muselo být, ráda bych se Vašich rukou svěřila i tak! 

Slávka H. 

Moc děkujeme za pěkné přivítání, příjemné prostředí a za to, že existujete. 
SZŠ a VZŠ Příbram 

Vážený pane řediteli, děkuji za váš laskavý dopis, který jsem dnes obdržela. Vaše zařízení patří mezi ta Pánu Bohu 
nejmilejší. Bylo mi dopřáno prožít u Vás poslední pozemský čas se svým milovaným mužem Zdeňkem. Promítají 
se mi do mysli všechny ty dny, kdy jsem se ho mohla dotýkat. Nyní ho velice postrádám. Dosud jsem se s tou 
ztrátou nedokázala vypořádat. Vím, že Vaše pracoviště potřebuje mnoho lidské péče a mnoho zdravotnických 
potřeb. V dnešní době je velmi obtížné to získávat. Pane řediteli, Vám i všem pracovnicím a pracovníkům patří mé 
veliké díky. Děkuji, za sebe, za Zdeňka i za všechny ty trpící o které se tak laskavě staráte. Kéž Vám všem to Bůh 
oplatí. 

S hlubokou úctou k práci Vašeho pracoviště Eva B.   



Závěrečné slovo ředitele 
Opět po roce mám příležitost hodnotit činnost naší organizace. Můžeme konstatovat, že z hlediska ekonomické 
bilance byl rozpočet v kladných číslech(+16 876,-Kč). 
Od 1. ledna 2003 jsme navýšili tarifní složku mezd u všech zaměstnanců HSL podle nařízení vlády č. 583/2002 Sb. 
Tento výše zmíněný nedostatek finančních prostředků jsme kompenzovali co největším využitím oblomnosti 
hospice (platby pojišťoven vyšší proti roku 2002 o 756 000,-Kč a platby pacientů vyšší o 110 000,-Kč). Chci 
poděkovat lékařům našeho hospice za snahu vždy (pokud to kapacita našeho zařízení umožní) uspokojit požadavky 
pacientů a jejich příbuzných na umístění u nás a tím maximálně vylepšit ekonomickou situaci hospice. 
Město Plzeň navýšilo finanční příspěvek ve srovnání s rokem 2002 o 240 000,-Kč. Ze sponzorských peněžních 
darů jsme na provozní náklady mohli vynaložit 437 000,-Kč. Schopnost samofinancování našeho hospice vzrostla 
ve srovnání s rokem 2002 o 2% na 60,48%. 
O tom, že práce v jakémkoliv hospici vyžaduje nadstandardní péči jak o tělo, tak i o duši, svědčí opakované zápisy 
příbuzných v knize poděkování. Moje spolupracovnice i spolupracovníci (včetně externích) odvádí práci, která je 
skvělou vizitkou pro naše zdravotnicko-sociální zařízení. Během 6 let jsme měli pouze dvě stížnosti od příbuzných 
k celkovému počtu více než 1300 přijatých pacientů. Kromě finančního ocenění, které je zcela srovnatelné  
s ohodnocením ve standardních zdravotnických zařízeních, jim náleží i maximální uznání za jejich každodenní 
laskavost ve vztahu k pacientům a psychickou odolnost  v posledních chvílích našich klientů. Jsou oporou i pro 
příbuzné, kteří často v okamžiku ztráty svých bližních dostanou právě od nich první duchovní posilu. Děkuji jim za 
to, že na úkor vlastního vydání psychických i fyzických sil ulehčí oběma výše zmíněným stranám. 
Děkuji Představenstvu HSL za odborné vedení v oblasti zdravotní péče a za pomoc při řešení vzniklých 
problematických záležitostí v oblasti administrativy a chodu hospice. 
Pilířem ekonomické stability jsou pro nás naši sponzoři, donátoři i příznivci. Dotace z Ministerstva práce a 
sociálních věcí i z města Plzně jsou naší existenční jistotou, i když sami se snažíme vylepšit vlastní ekonomickou 
situaci. 
Donátoři, kteří přispívají na provozní náklady hospice jednorázovou částkou v jakékoliv výši jsou dokladem toho, 
že náš statut nestátního, neziskového, charitativního zařízení má své místo v naší společnosti. 
Nezištnou solidaritu v oblasti lidského utrpení prokazují naši příznivci, kteří každý měsíc poukazují ze své finanční 
mzdy finanční částku na náš účet. Snažili jsme se všechny výše zmíněné uvést do seznamu, protože v dnešních, 
často nově se tvořících ekonomických podmínkách každodenního života, jsou příkladem ryzosti empatie, solidarity 
i milosrdenství. Za toto jejich počínání je nutno s úctou všem poděkovat. 

Ing. Jan Král        

S úctou a vděkem za vyjádření prosté lidské dobroty, solidarity a soucitu uvádíme seznam našich dobrodinců.  
Fyzické osoby. 
pan Beneš, pan Bezděk, paní Brejchová, paní Brožová, paní Černá, paní Drábová, paní Drobnerová, pan Emmer, 
pan Finta, paní Hanušová, paní Holá, pan Janeček, pan Janoud, paní Janoutová, paní Janová, pan Jiránek, pan 
Kadlec, pan Klepsa, Ing. Konáš, Ing. Konečný, manželé Kovaříkovi, paní Kubalíková, paní Kýrová, pan Ledvina, 
pan Liška, pan Lukáš, paní Machková, paní Nesibová, paní Nožičková, paní Polívková, paní Potůčková, paní 
Radová, paní Smrčková, pan Starý, paní Szabová, paní Štilipová, paní Valentová, paní Vaňátková, pan Vaska, pan 
Váchal, paní Vávrovcová, pan Znamenaný, pan Žaloudek. 
Právnické osoby. 
Plzeňský Prazdroj, Západočeská plynárenská, Rádio FM – plus, Plzeňská teplárenská, Západočeská energetika, 
Městský obvod Plzeň 1, Městský obvod Plzeň 2, Městský obvod Plzeň 3, Silba Elstav, Společenství pomocníků 
řádu sv. Lazara, Atmos, Diecézní charita, Město Plzeň, Gemini 99. 
 
Kromě těchto výše uvedených sponzorů dostáváme příležitostně menší částky od dobrodinců, které jsou také velice 
potřebné a jejich důležitost není o nic menší. Občanské sdružení Hospic sv. Lazara uvítá každou pomoc v oblasti 
sponzorování. 


