
Výroční zpráva za rok 2005 
 

Motto. 
„On všechno učinil krásné a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek 
ani konec díla, jež Bůh koná.“ 

Bible, kniha Kazatel 3,11 

Slovo předsedy představenstva. 
Hospic sv. Lazara v Plzni poskytuje již devátý rok své služby občanům města Plzně i občanům  dalších obcí 
Plzeňského kraje  a také klientům z dalších obcí v ČR. Vzhledem k zaměření Hospicu sv. Lazara jde v mnoha 
případech o službu na poslední cestě našich blízkých, ale mnohdy pobyt v hospicu přispívá prostřednictvím respitní 
péče ke stabilizaci nemocných, kteří se pak mohou vrátit do svého domácího prostředí. Hospic sv. Lazara je 
zdravotnické zařízení svým rozsahem sice nevelké, ale v Plzeňském kraji ojedinělé a proto svým významem značně 
přesahuje svoji velikost a kapacitu.  
Svou existencí Hospic sv. Lazara dokazuje, že péče o těžce nemocné i umírající nemusí spočívat nejen v  lékařské a 
pečovatelské dimenzi, ale může znamenat i vytvoření duchovní atmosféry, která poskytuje duševní klid a přípravu 
k vykročení na poslední část pozemské pouti. Jen těžko lze takové prostředí vytvořit v klasických nemocnicích a 
léčebnách pro dlouhodobě nemocné a proto velmi záleží jak na celkové atmosféře v tomto zdravotnickém zařízení, 
tak na každém člověku, který je k práci pro  Hospic sv. Lazara povolán. 
Hospic sv. Lazara plní svoji specifickou roli díky koordinované práci všech zúčastněných – ředitele, lékařského a 
ošetřovatelského týmu a řady dalších – kněží  docházejících do hospicu, sociálních pracovníků případně 
psychologa, ale také členů občanského sdružení Hospicu sv. Lazara a dalších dobrovolníků. Někteří pečují 
především o nemocné tělo a ulevují mu od bolestí, jiní se starají především o duši nemocných v době jejího 
odcházení.  
Pro zaměstnance i klienty Hospicu sv. Lazara je proto důležité v jaké pracovní a duchovní atmosféře se denně 
pohybují. Na přelomu let 2004/2005 došlo představenstvo po několika jednáních věnovaných vnitřní personální 
situaci  k názoru, že pro další etapu vývoje Hospicu sv. Lazara je nutné nalézt nové vedení a vypsalo výběrové 
řízení na funkci ředitele. Na základě výsledku výběrového řízení vybralo představenstvo dne 18.3.2005 z 10 
uchazečů nového ředitele. Stal se jím Ing. Jakub Forejt.   
Myslím, že dnes již mohu konstatovat, že po jeho nástupu se personální situace v Hospicu sv. Lazara stabilizovala 
a že se v současné době lépe daří udržovat při péči o nemocné harmonii mezi léčbou bolesti a duchovním 
doprovázením. Na celkové klima v hospicu mají pozitivní vliv pravidelná měsíční setkávání sester, pečovatelů a 
pečovatelek, ošetřovatelů a ošetřovatelek se supervizorem s průměrnou účastí 17 zaměstnanců na jednom setkání. 
Tým zaměstnanců je v současnosti stabilní a vzrostla i kvalifikace – 3 sanitáři dokončili vzdělávání a stali se z nich 
ošetřovatelé. Zaměstnance i klienty hospice potěšila na podzim roku 2005 dvě divadelní představení v podání dětí z 
křesťanské mateřské školky – v září to bylo divadlo o zvířátkách a v prosinci vánoční příběh. Pro všechny 
zaměstnance je velkým povzbuzením také to, že počet dobrovolníků vzrostl na dvojnásobek – zaměstnanci a klienti 
mají k dispozici 19 nových přátel a pomocníků. Potěšující je i nárůst počtu členů o.s. Hospic sv. Lazara –  k 
31.12.05 vzrostl počet členů  našeho sdružení o 10 tj. na celkových 57 členů.  
V roce 2005 nebylo nutné zahájit žádné velké investiční akce a tak proběhly jen nutné dílčí opravy – z hlediska 
provozu byla nejdůležitější generální oprava výtahu v červnu 2005 ve výši 110.000,- Kč. Nutnou investicí byl 
nákup 4 nových ošetřovatelských lůžek Linet – za 170.000,- Kč a  nákup 4 nových počítačů a tiskáren pro 
zdravotní personál za 133.000,- Kč.  
V červenci 2005 dostal Hospic sv. Lazara od paní Věry Fexové darem pozemek o výměře 13.000 m2 v katastru 
obce Velhartice za účelem výstavby objektu pro zdravotnickou a sociální práci. Zastupitelé obce Velhartice s tímto 
záměrem vyslovili souhlas a schválili využití pozemku pro tyto účely jako součást územního plánu obce. V říjnu 
2005 proto představenstvo objednalo vypracování objemové architektonické studie na připravovanou stavbu u 
plzeňského projekčního ateliéru AVE architekt a.s. Zpracovaná objemová studie se stala podkladem pro jednání o 
financování dalších projektových prací potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  
Hospic sv. Lazara již řadu let slouží jako vzorové pracoviště péče o těžce nemocné, ve kterém se účastní stáží 
zaměstnanci z jiných hospiců, ale i studenti Lékařské fakulty Karlovy univerzity, zejména v bakalářském programu 
ošetřovatelství. Na druhé straně se také zaměstnanci Hospicu sv. Lazara zúčastňují odborných akcí a i na jiných, 
obdobně zaměřených pracovištích. I tyto aktivity slouží jako prevence "syndromu vyhoření" – tak častému tam, 
kde se pracuje s těžce nemocnými pacienty.  
Mohu konstatovat, že Hospic sv. Lazara byl v uplynulém roce úspěšný v plnění svého hlavního poslání a 
potěšitelným faktem je také to, že hospodaření bylo vyrovnané, bez vytvoření dluhů. Dosažení takového výsledku 
není v současných podmínkách pro zdravotnické zařízení provozované občanským sdružením snadné. Hospic sv. 
Lazara v roce 2005 získal prostředky na svou činnost především od zdravotních pojišťoven (54%), z jejichž strany  



nedocházelo, bohudíky, k žádnému podstatnému zpožďování plateb. Dobrý výsledek hospodaření by nebyl možný 
bez finanční podpory zastupitelstva města Plzně (25%),  zastupitelstva Plzeňského kraje (17%) a Ministerstva 
zdravotnictví (1%). Velký dík patří i všem dalším dárcům, kteří v roce 2005 poskytli štědrou podporu. Vážíme si 
všech – ať již jde o sponzorské dary od právnických osob (1%) či o neméně potřebné dary od mnoha  jednotlivců 
(2%).  
Díky výše zmíněné podpoře mohl 28.11.2005 proběhnout již třetí benefiční koncert pro Hospic sv. Lazara. Sbor 
Církevního gymnázia v Plzni pod vedením Mgr. Petry Nováková a gospelová skupina Touch of gospel vedená Ing. 
Michalem Beránkem, vytvořily v Betlémské kapli v Husově ulici, neopakovatelnou atmosféru. Díky pohostinnosti 
sboru Maranatha Evangelické církve metodistické mohla v důstojném prostředí zaznít slova poděkování od 
představenstva i ředitele Hospicu sv. Lazara. Slova díků patřila zaměstnancům i dárcům a dobrovolníkům, kteří 
přinášeli klientům Hospicu sv.Lazara v loňském roce pomoc zvenčí. V adventní atmosféře potěšil i dar pro hospic 
od výtvarníka Václava Česáka – socha sv. Dismase. 
V novém roce 2006 došlo ke změnám i v personálním složení představenstva, které se od minulé valné hromady 
sešlo celkem 4x. Dne 28.2.2006 odstoupil z představenstva Doc. MUDr. Boris Kreuzberg CSc., z důvodu vytížení 
ve své lékařské a pedagogické profesi, kterou stále vykonává vedle své práce v radě a zastupitelstvu Plzeňského 
kraje. Z toho důvodu byla na jednání dne 22.3.2006 – na základě výsledků voleb na minulé valné hromadě – 
kooptována do představenstva Ludmila Kučerová. Na stejném jednání zvolilo představenstvo svým novým 
předsedou Ing. Petra Náhlíka. 
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům a členům představenstva Hospicu sv. Lazara za  jejich práci a 
požádat je, aby vytrvali ve svém nelehkém poslání i nadále. Je to činnost těžká, ale nesmírně záslužná. Děkuji všem 
jménem svým i jménem celého představenstva Hospicu sv. Lazara. Myslím, že mohu vyslovit dík zaměstnancům 
za jejich péči o klienty hospice i v zastoupení  nemocných a jejich rodin. Na tomto místě chci poděkovat také 
bývalému předsedovi představenstva Doc. MUDr. Borisovi Kreuzbergovi CSc., který vedl představenstvo o.s. 
Hospicu sv. Lazara po dobu 8 let a ukončil svoji práci v představenstvu vzhledem k svému  pracovnímu vytížení. 
Věřím, že s Boží pomocí i s jeho požehnáním bude pokračovat činnost zaměstnanců a vedení Hospicu sv. Lazara 
ve stejném duchu jako v předchozím roce, ku prospěchu našich trpících bližních. 

Ing. Petr Náhlík 



Orgány sdružení. 
Představenstvo:   předseda – Doc.MUDr. Kreuzberg Boris CSc. (do 28.2.2006), Ing. Náhlík Petr (od 

22.3.2006). 
 místopředseda – Doc.MUDr. Fessl Václav CSc. 
 členové – Mgr. Janouškovec Pavel, Ing. Náhlík Petr (do 22.3.2006), Bc. Cimplová Anna, 

Bc. Kučerová Ludmila (od 22.3.2006). 
Zdravotní garant:  MUDr. Řípová Marie 
Vedení hospice:   ředitel – Ing. Král Jan (do 31.5.2005), Ing. Forejt Jakub (od 1.6.2005) 
 vedoucí lékař – MUDr. Řípová Marie 
 vrchní sestra –Weinerová Jaroslava. 
Revizní komise:  Ing. Hefnerová Vlasta, Hinnerová Květa, Vodičková Olga 

Zaměstnanci hospice. 
Lékaři/ky:  Prof.MUDr. Šebor Jindřich CSc., MUDr. Sieberová Marcela (do 31.12.2005), MUDr. 

Jelínek Jaroslav, MUDr. Hrubý Josef. 
Staniční sestra:  Rossiová Alena. 
Zdravotní sestry:  Ajšmanová Tereza (DPČ), Broftová Danuše, Černá Helena, Chlebo Miroslav (DPČ), 

Eismanová Jana (DPČ), Fastnerová Jana, Kalousová Ivana, Kristová Olga (od 1.1.2005 
do 30.6.2005), Kripnerová Zdeňka, Matějková Zdeňka, Pašková Marcela, Sauerová Iva, 
Soušková Jiřina (od 1.8.2005, DPČ), Šimánková Marta, Šimková Šárka, Zýková Vlasta. 

Ošetřovatelé/ky:  Karpíšek Marek, Křížková Sylva, Prošek Jan, Růžička Jan, Šobíšková Marie, Zuchová 
Věra. 

Sanitáři/ky:  Auterská Marcela, Bešťák Karel (DPČ), Holub Jindřich (od 22.11.2005), Karpíšková 
Anna, Mgr. Malina Zdeněk, Man Tomáš, Pohořelá Iveta, Rieger Rudolf, Rykalová Jana, 
Šilarová Hana, Váradi Martin. 

Rehabilitační sestra:  Bc. Nováčková Michaela. 
Fyzioterapeut:  Hergetová Lucie. 
Recepce:  Görgesová Jana, Stará Eva, Šindelářová Marie. 
Kuchyně:  Petráková Petřina, Tomášková Eva, Tremlová Drahomíra. 
Ekonomka:  Ajšmanová Marcela. 
Hospodářka:  Toupalová Kateřina. 
Sociální pracovnice:  Bc. Krsová Jitka, Poláčková Radka (od 15.8.2005, DPČ). 
Mzdy a personalistika:  Špottová Marcela (do 30.4.2005) a Moravcová Jana (od 1.5.2005). 
Technik Pc:  Ing. Vurm Petr (DPČ). 
Údržba:  Toupal Jakub (DPP), Toupal Josef (DPP) 
Vysvětlivky: DPČ – dohoda o pracovní činnosti, DPP – dohoda o provedení práce. 

Stáže a exkurze v hospici. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Jihočeská univerzita České Budějovice 2 5 8 6 1      6 5 
VŠ Plzeň    Ošetřovatelství 2       1 1 1  3 
                   Ergoterapeuté 3 5 4 4     2 4 6 3 
                   Sociální směry          2 2 4 
VOŠ České Budějovice 1            
VOŠ Prachatice 1 1           
VZŠ  Plzeň           4 1 
Exkurze  2  2 4   2  3 6 3 
LF Plzeň  6 6         1 
Teologická fakulta 1  2  1  2     1 
Kurs Bl. Zdislavy     5 10 7      
Pedagogická fakulta   1 1         
SOŠ Sálené Poříčí    4      2 6 4 
SOŠ Plzeň     1        
Rekvalifikační kurs     5     5 5  
Celkem 10 19 21 17 17 10 9 3 3 17 35 25 

Celkem 186 studentů a 23 exkurzí. 
Vysvětlivky: VŠ Plzeň-Soukromá vysoká škola Dr. Mauritiové, LF Plzeň – Lékařská fakulta Plzeň, studenti ošetřovatelství 



Vzdělávací akce pro pracovníky hospice. 
Konference ČAS Plzeň - zákon 96/2004 Sb., právní odpovědnost (2), NCONO Brno (1),  Hojení ran (4), Den 
paliativní mediciny Hospic sv. Anežky – Červený Kostelec (2), Pragomedika Praha (1), Kurs koordinátorů 
dobrovolníků Totem Plzeň (2), přednáška pátera Opatrného (7), Péče o inkontinentního nemocného a práva 
nemocných (2), seminář Karlovy Vary - novinky v ošetřování nemocných s Alzheimerovou chorobou (1), stáž 
Hospic sv. Josefa -  Rajhrad (1), Canisterapeutická víkendovka (1), Škola zad - seminář EDUCARE (4), ČAS - 
seminář Dezinfekce a sterilizace (1), Charitní den Plzeň (3), seminář Péče o umírající Cesta domů Praha (2), Den 
paliativní mediciny Brno (3), konference Křesťan-zdravotník Brno (1), stáž Hospic sv. Štěpána - Litoměřice (2), 
stáž Hospic na Svatém Kopečku - Olomouc (2), Jihočeské ošetřovatelské dni JU České Budějovice (2). 
Dokončeno : kurs pro sanitáře FN Plzeň (2), kurs pro SZP pracující v hospicích (2). 
Pokračuje studium PSS NCONO Brno, obor geriatrie (1). 

Hospitalizovaní pacienti dle diagnóz. 
Zhoubný novotvar….. počet žen mužů pr. věk 
C 09 Mandle 1  0 1 73 
C 15 Jícnu 3 1 2 61 
C 16 Žaludku 9 6 3 75 
C 18 Tlustého střeva 20 11 9 78 
C 19 Rektosimoid.spojení 9 3 6 72 
C 20 Rekta 10 1 9 68 
C 21 Řiti a řitního kanálu 2 2 0 68 
C 22 Jater 2 1 1 68 
C 23 Žlučníku 4 4 0 71 
C 24 Jiných částí žluč.cest 4 3 1 79 
C 25 Slinivky břišní 16 11 5 76 
C 30 Nosní dutina a středního ucha 1 0 1 66 
C 34 Průdušky, bronchu, plic 19 3 16 69 
C 38 Srdce a mezihrudí 1 1 0 70 
C 41 Kostí 1 0 1 71 
C 43 Melanom kůže 6 2 4 72 
C 48 Retroperitonea a peritonea 1 1 0 70 
C 49 Jiné pojivové tkáně 1 1 0 78 
C 50 Prsu 28 28 0 74 
C 51 Vulvy 1 1 0 75 
C 53 Hrdla děložního 2 2 0 49 
C 54 Těla děložního 2 2 0 75 
C 55 Dělohy 1 1 0 66 
C 56 Vaječníku 3 3 0 68 
C 61 Prostaty 13 0 13 77 
C 64 Ledviny 7 3 4 77 
C 67 Moč.měchýře 6 2 4 77 
C 71 Mozku 7 1 6 63 
C 72 Míchy 1 0 1 67 
C 73 Štítné žlázy 2 1 1 73 
C 78 Sekundární nov. dých. a tráv. soust. 1 1 0 62 
C 79 Sekundární nov. jiných lokalit 1 0 1 75 
C 80 Bez určení lokalizace 6 2 4 71 
C 82 Ne-Hodgkinův folikulární lymfom 1 1 0 77 
C 83 Ne-Hodgkinův difuzní lymfom 2 1 1 66 
C 90 Mnohočetný myelom 2 2 0 74 
C 91 Lymfoidní leukémie 2 1 1 75 
C 92 Myeloidní leukemie 1 0 1 74 
C 94 Jiné leukemie 1 1 0 71 
 



Celková statistika hospice. 
Průměrná délka hospitalizace: 32 dnů 
 2005 Za dobu provozu 
Přijato pacientů celkem 256 1473 
            z toho onkologických 216  
                       Neonkologických 40  
Propuštěno 44  397 
Zemřelo 206 1107 

 
Věkové kategorie nemocných: Celkem z toho žen mužů 
0-20 0  0 0  
21-30 0  0 0 
31-40 2 1 1 
41-50 3 3 0 
51-60 24 8 16 
61-70 62 30 32 
71-80 84 47 37 
81-90 71 41 30 
91 a více 10 8 2 

 
Rodinný stav nemocných: Celkem z toho žen mužů 
Svobodný 7 3 4 
ženatý/vdaná 110 41 69 
Rozvedený 22 11 11 
Ovdovělý 117 84 33 

Za rok 2005 jsme hospitalizovali 44 neonkologicky nemocných. Nejčastěji jde o nemocné v konečném stadiu 
cévních a srdečních chorob, s pozdními komplikacemi diabetu, Alzhaimerovou demencí, poúrazových stavech,po 
ortopedických operacích s polyartrozami a vertebropatiemi. Ze 44 neonkologicky hospitalizovaných 8 v Hospici 
zemřelo. 

Dobrovolníci: Za rok 2005 docházelo do Hospice celkem 19 dobrovolníků. V Hospici bez nároku na finanční 
odměnu odpracovali cca 38150 minut, což téměř 636 hodin. Nejčastější aktivity dobrovolníků: 
- společnost u lůžka nemocných - tzn.povídání, předčítání z knih, hraní spol. her atd., 
- společné aktivity při arteterapeutických dílnách v Hospici, 
- pomoc v domě - péče o květiny, drobné údržbářské práce, 
- příprava a realizace kulturního programu pro nemocné. 
 



Přehled hospodaření za rok 2005. 
Provozní výnosy v tis. Kč 
Příjmy z vlastní činnosti 9 246 
Přijaté dary – fyzické osoby 318 
Přijaté dary – právnické osoby 185 
Sbírky 16 
Členské příspěvky 5 
Provozní dotace – Město Plzeň 4 321 
Provozní dotace – Plzeňský kraj 2 810 
Provozní dotace – Ministerstvo zdravotnictví ČR 38 
Ostatní výnosy 66 
Výnosy celkem 17 005 
  
Provozní náklady v tis. Kč 
Spotřeba materiálu 2 143 
Spotřeba energie 412 
Opravy a udržování 365 
Cestovné 17 
Ostatní služby 2 667 
Mzdové náklady 8 024 
Zákonné pojištění a náklady 2 986 
Daně a poplatky 29 
Ostatní náklady celkem 89 
Odpisy 255 
Náklady celkem 16 987 
  
Hospodářský výsledek 18 
 
Auditor. 
Předmětem auditu bylo věření účetní uzávěrky občanského sdružení Hospic sv. Lazara k 31.12.2005. Vedení účetní 
jednotky je odpovědné za sestavení účetní uzávěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo průkazné, úplné a správné 
v souladu s platnými zákony a předpisy. Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na 
základě provedeného auditu. 
Audit byl proveden v souladu se zákonem č.254/2000 Sb. O auditorech a Komoře auditorů České republiky a 
auditorskými směrnicemi vydanými KA. Tyto směrnice vyžadují, abychom naplánovali a provedli audit tak, 
abychom získali přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje 
ověření provedené výběrovým způsobem. Cílem je zjištění, zda účetní záznamy a další informace prokazující údaje 
účetní závěrky neobsahují významné nesprávnosti. Předmětem auditu je i posouzení celkové prezentace účetní 
závěrky. Na základě výsledků použitých auditorských procedur jsem nezjistila žádné skutečnosti, které by 
naznačovaly, že účetní záznamy nebyly ve všech podstatných ohledech v souladu s platnými předpisy a zákony. 
Domnívám se tedy, že mnou provedený audit poskytuje odpovídající základ pro vyslovení výroku. 
Podle mého názoru tato účetní závěrka správně zobrazuje majetek, závazky, vlastní zdroje a finanční situaci 
občanského sdružení Hospic sv. Lazara k 31.12.2005 v souladu se zákonem 563/91 sb. o účetnictví a dalšími 
příslušnými právními předpisy. Celkově je můj výrok – BEZ VÝHRAD. 
Zpráva byla vyhotovena dne 10.3.2006 ve třech výtiscích, z nichž 2 obdrží účetní jednotka a jeden je uložen u 
auditora. 

Ing. Marta Kučerová, Auditor, evid.č. 1847 
Revizní komise. 
Revizní komise ve složení: Ing. Vlasta Hefnerová, Olga Vodičková a Květa Hinnerová provedla dne 2.5.2006 
namátkovou kontrolu přijatých a uhrazených faktur za rok 2005. Při kontrole nebylo shledáno závad. Současně se 
revizní komise seznámila s darovacími smlouvami na základě kterých Hospic sv. Lazara v roce 2005 přijal finanční 
dary od fyzických a právnických osob. 
Za rok 2005 byl proveden účetní audit auditorkou Ing. Martou Kučerovou zapsanou v komoře auditorů ČR pod 
evid.č. 1847. Dle výroku auditora účetní závěrka správně zobrazuje majetek, závazky, vlastní zdroje a finanční 
situaci o.s. Hospic sv. Lazara k 31.12.2005 v souladu se zákonem 563/91 sb. o účetnictví a dalšími příslušnými 
právními předpisy. Zpracovaný audit je bez připomínek.  

Olga Vodičková, Květa Hinnerová, Ing. Vlasta Hefnerová 



Přehled dárců za rok 2005. 
Fyzické osoby: 
paní Balounová, Beneš Václav – Třemošná, Bobherová Jana, Brožová Eliška – Praha, Čápová Jarmila – Praha, 
Částková Irma, Faijerlíková Milada – Plzeň, Gebert Josef – Praha, Hanušová Eliška, Havlíčková Jitka – Plzeň, 
Hosnedlová Dagmar, Kadlec Karel – Plzeň, Kneifel René, Konečný Miloslav – Plzeň, Krieg Jan – Spálené Poříčí, 
Kubalíková Jiřina, Kubíková Jitka – Plzeň, Kučera Niloň – Plzeň, Kýrová Marcela – Praha, Ledvina Jiří, Milfort 
Václav – Plzeň, Mošna Jiří – Touškov, Muknsnabl Josef – Měčín, Pachal Alena – Tachov, Pašková Marcela – 
Domažlice, Pechmanová Sylvie – Plzeň, Polívková Jitka, Procházková Marie – Plzeň, Pumpová Helena – České 
Budějovice, Radová Daniela – Plzeň, Rampasová Ludmila – Ejpovice, Rozmarová Naděžda – Kralovice, 
Růžičková Jana, Soukup Jiří – Plzeň, Svoboda Karel – Plzeň, Šiplová Věra – Radnice, Šormová Marie – Plzeň, 
Štilipová Marie – Plzeň, Vaněk Pavel – Konstantinovy Lázně, Večeřová Marie – Kladno, Vít Václav – Březová, 
Votlučka Marcel – Plzeň, Znamenaný Petr – Plzeň, Žaloudek Jiří – Habartov, Ženíšková Ivana – Plzeň. 
Právnické osoby. 
Diecézní Charita Plzeň, Městská Charita Plzeň, Městský obvod Plzeň 2, Plzeňský kraj, Sanofi – Synthelabo s.r.o., 
Společenství pomocníků řádu sv. Lazara, Vektra s.r.o., Statutární město Plzeň, Západočeská plynárenská a.s. 

Poděkování. 
Vážení, upřímě Vám děkuji za slova útěchy, při mém velkém bolu za ztrátu p. Milana R. člověka, který byl v mém 
životě vším. Také děkuji za to vše co jste pro něho dělali. S úctou Vám všem děkuji. 

Marie K. 

Děkuji všem lékařům a zdravotnickým pracovníkům Hospice sv. Lazara v Plzni za všestrannou péči o moji 
milovanou manželku paní Janu F., která po dlouhé těžké nemoci skonala v noci ze 7. na 8.5.2005 na pokoji č.202 
ve věku 64 let. Zvláštní poděkovávní vyjadřuji sociální pracovnici Bc. Jitce Krsové, která měla k mojí choti 
nevšedně krásný osobní vztah již od samého počátku hospitalizace. 
Mohu vás ujistit, že pociťuji obdiv a úctu k vaší náročné, záslužné a obětavé práci na vysoké úrovni. Pomáháte 
totiž těm nejpotřebnějším lidem, kterým naše současná klasická medicína již pomoci neumí nebo ani nemůže. Přeji 
vám všem hodně uspokojení v občanském sdružení a ocenění vašeho poslání. 

Jaroslav F. 

V životě člověka je velmi důležitá rodina a přátelé. Jsme moc rádi, že jsme poznali, že Vy se stáváte opravdovými 
přáteli nemocných lidí v jejich nejtěžších dnech. 

Handlovi, Plzeň 

Děkujeme Vám za obětavou a lidskou péči o maminku, paní Marii Š. Opakovaný pobyt u Vás mamince ulehčil 
poslední rok jejího života. Hluboce se skláníme před obětavou péčí Vašich sester a sanitářů. Přejeme Vám hodně 
síly a trpělivosti při péči o potřebné. Velmi děkujeme také paní primářce Marii Řípové a sociální pracovnici Jitce 
Krsové, které nám vždy vyšly vstříc. 

Dcery 

Chtěla bych poděkovat za péči, kterou jste věnovali paní Růžence P., která zde strávila poslední dny svého života. 
Setkali jsme se s milým a citlivým přístupem. Děkujeme a přejeme mnoho sil v tomto nelehkém poslání.  
Mnoho štěstí v roce 2006 i dalších letech přejí P+S. 

Závěrečné slovo ředitele. 
Uplynul další rok a my bilancujeme výsledky své činnosti. Kdo by si ve shonu každodenních poviností a starostí 
uvědomil, že v příštím roce bude Hospic sv. Lazara oslavovat 10 let od uvedení do provozu? Za tu dobu se 
stabilizoval personál, ustálily se ošetřovatelské postupy i dodavatelé, hospicem prošlo více než 1.100 pacientů. 
Přesto se máme ještě co učit a co zlepšovat. Vývoj postupuje dále a my nechceme ustrnout, chceme poskytovat 
našim pacientům kvalitní hospicovou péči. Nové možnosti arteterapie, canisterapie, koncerty studentů konzervatoře 
i vystoupení předškolních dětí umožňují našim pacientům žít aktivně i v terminálním stavu. 
To vše není možné uskutečňovat bez lidí, pro které je služba v hospici posláním. Trpělivost, láska, ochota, 
odpovědnost a další lidské vlastnosti zde vystupují do popředí. Dát sám sebe, je to nejcennější. Proto chci 
poděkovat všem, kterým je tento lidský postoj vlastní – zaměstnancům, dobrovolníkům, donátorům i dárcům. Díky 
vám je Hospic sv. Lazara tím, čím je. 

Ing. Jakub Forejt 


