
Výroční zpráva za rok 2006 
 

Motto 
„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé“ (Žalm 127,1) 

Slovo předsedy představenstva. 
Hospic sv. Lazara v Plzni poskytuje již desátý rok své služby občanům města Plzně i občanům dalších obcí 
Plzeňského kraje. Vzhledem k zaměření Hospicu sv. Lazara jde v mnoha případech o službu na poslední cestě 
našich trpících blízkých, ale hospic poskytuje prostřednictvím respitní péče potřebnou stabilizaci mnoha 
nemocným, 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 desetiletou existencí Hospic sv. Lazara prokazuje, že péče o těžce nemocné i umírající nemusí spočívat jen 
v lékařské a pečovatelské dimenzi, ale i ve 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 ve zdravotnickém zařízení, tak 
na každém člověku, který je k práci pro klienty Hospice sv. Lazara povolán. 
Hospic sv. Lazara plní v současnosti svoji specifickou roli díky koordinované práci všech zúčastněných – 
představenstva, ředitele, lékařského a ošetřovatelského týmu a řady dalších – duchovních docházejících do hospicu, 
sociálních pracovníků, obslužného personálu, ale také členů občanského sdružení Hospic sv. Lazara a dalších 
dobrovolníků. Jedni 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.  
V listopadu 2006 došlo představenstvo po několika jednáních věnovaných vnitřní personální situaci k názoru, že 
pro další etapu vývoje Hospicu sv. Lazara je nutné schválit nové organizační schéma s jasným vymezením 
pravomocí a odpovědnosti a urychlit vyhledání dalších lékařů pro službu v hospicu. Tomuto tématu se věnovalo 
představenstvo i na svém jednání v prosinci 2006. Na základě prosincového jednání představenstva v roce 2007 
postupně nastoupili do služby v Hospicu sv. Lazara od 1.1. 2007 MUDr. Michaela Havlová, od 1. 4. 2007 ve funkci 
vedoucího lékaře MUDr. Eva Bernardová a jako zdravotní garant MUDr. Milan Štěrbák. K 1. dubnu 2007 schválilo 
představenstvo nové organizační schéma s jasným vymezením pravomocí a odpovědnosti. 
Poděkování představenstva patří MUDr. Marii Řípové, která ve funkci hlavního lékaře a zdravotního garanta 
zabezpečovala zdravotní péči v hospicu po celý rok 2006 ve spolupráci s externími lékaři, mnohdy i na úkor 
vlastního zdraví. MUDr. M. Řípové patří poděkování i za zapracování nové lékařky MUDr. M. Havlové. 
Myslím, že dnes již mohu konstatovat, že po nástupu nových lékařů je Hospic sv. Lazara z hlediska zdravotní péče 
zabezpečen a že se v současné době daří udržovat při péči o nemocné harmonii mezi léčbou bolesti a duchovním 
doprovázením. Pro všechny zaměstnance je velkým povzbuzením také to, že počet dobrovolníků vzrostl – 
zaměstnanci a klienti mají k dispozici 30 nových přátel a pomocníků. Potěšující je i nárůst počtu členů o.s. Hospic 
sv. Lazara – k 31.12.06 vzrostl počet členů našeho sdružení na celkových 50 členů.  
V roce 2005 získal Hospic sv. Lazara od paní Věry Fexové darem pozemek 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 v rámci územního plánu obce. Představenstvo objednalo vypracování 
objemové architektonické studie na připravovanou stavbu u ateliéru AVE architekt a.s. Zpracovaná objemová 
studie odevzdaná 1.3.2006 se stala podkladem pro jednání o financování dalších projektových prací potřebných pro 
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vzhledem ke složité situaci při vícezdrojovém financování 
stávajícího Hospicu sv. Lazara nebylo možné v roce 2006 uvolnit prostředky na další projektovou dokumentaci. 
Od roku 2004 až do konce roku 2006 se dařilo udržet platby klientů na výši stanovené rozhodnutím představenstva 
dne 7. dubna 2004. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům a vzrůstajícím nákladům muselo představenstvo na 
prosincovém jednání navýšit úhradu plateb ze strany klientů od 1. ledna 2007. Po této úpravě odpovídají platby 
v Hospicu sv. Lazara zhruba průměru plateb v ostatních hospicích v ČR. 
Pro rok 2007 a pro roky další stojí jak před představenstvem tak před vedením Hospicu sv. Lazara řada úkolů – 
především zabezpečit řádnou a všestrannou péči o klienty, včetně zajištění jejího financování a zároveň připravit 
projekt na získání prostředků na rozvoj hospicové péče dostupné pro klienty z celého Plzeňského kraje. Hospic 
musí požádat také o registraci podle nových sociálních zákonů, které nabyly účinnosti k 1. 1. 2007. 
Mohu konstatovat, že Hospic sv. Lazara byl v uplynulém roce úspěšný i přes složitou personální situaci v plnění 
svého hlavního poslání a potěšitelným faktem je také to, že díky velkému úsilí jak členů představenstva tak ředitele 
se podařilo získat řadu sponzorských darů a udržet hospodaření v roce 2006 jako vyrovnané, byť s vyčerpáním 
rezervních fondů, ale bez vytvoření dluhů. Dosažení takového výsledku není v současných podmínkách pro 



zdravotnické zařízení provozované občanským sdružením snadné. Hospic sv. Lazara v roce 2006 získával 
prostředky na svou činnost především od zdravotních pojišťoven (41%). Kladný výsledek hospodaření by nebyl 
možný bez finanční podpory zastupitelstva města Plzně (30%) a zastupitelstva Plzeňského kraje (13%). Velký dík 
patří i všem dalším dárcům, kteří v roce 2006 poskytli štědrou podporu. Vážíme si všech – ať již jde o sponzorské 
dary od právnických osob (3%) či o neméně potřebné dary od mnoha jednotlivců (2%).  
Díky výše zmíněné podpoře mohl 9. 10. 2006 proběhnout již čtvrtý benefiční koncert pro Hospic sv. Lazara. Sbor 
Církevního gymnázia v Plzni pod vedením Mgr. Petry Coufalové 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.  
Ke změně personálního složení představenstva, došlo již před minulou valnou hromadou Hospicu sv. Lazara. Na 
jednání představenstva dne 22.3.2006 – na základě výsledků voleb na valné hromadě v roce 2005 – byla 
kooptována do představenstva Ludmila Kučerová DiS. Na stejném jednání zvolilo představenstvo svým novým 
předsedou Ing. Petra Náhlíka. Od valné hromady konané 29.5. 2006 pracuje představenstvo ve stejném složení a do 
konce roku 2006 se sešlo na čtyřech řádných a několika operativních jednáních věnovaných zejména personální 
situaci a zabezpečení finančních prostředků. 
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům a členům představenstva i členům občanského sdružení Hospic 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 zaměstnancům 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.  
Věřím, že s Boží pomocí i s Jeho požehnáním bude pokračovat činnost představenstva, vedení hospicu i všech 
zaměstnanců Hospicu sv. Lazara a dalších dobrovolníků ku prospěchu našich trpících bližních. 

Ing. Petr Náhlík 



Orgány sdružení a zaměstnanci hospice v roce 2006 
Představenstvo: předseda – Ing. Náhlík Petr (od 22.3.2006) 

místopředseda – Doc. MUDr. Fessl Václav CSc. 
členové – Mgr. Janouškovec Pavel, Bc. Cimplová Anna, Kučerová Ludmila DiS. (od 22.3.2006) 

Revizní komise: Ing. Hefnerová Vlasta, Hinnerová Květa, Jirka Jaromír (od 29.5.2006), Vodičková Olga  
Vedení hospice: ředitel – Ing. Forejt Jakub 

vedoucí lékař – MUDr. Řípová Marie 
vrchní sestra – Weinerová Jaroslava 

Zdravotní garant: MUDr. Řípová Marie 
Lékaři/ky: Prof. MUDr. Šebor Jindřich CSc. (do 31.12.2006), MUDr. Jelínek Jaroslav (do 31.10.2006), MUDr. 

Hrubý Josef (do 1.12.2006) 
Ekonomka: Ajšmanová Marcela 
Staniční sestra: Rossiová Alena 
Zdravotní sestry: Broftová Danuše, Černá Helena, Fastnerová Jana, Kalousová Ivana, Kripnerová Zdeňka, 

Matějková Zdeňka, Pašková Marcela, Sauerová Iva, Šimánková Marta, Šimková Šárka, 
Zýková Vlasta, Ajšmanová Tereza (DPČ*), Chlebo Miroslav (DPČ*), Eismanová Jana (DPČ*), 
Soušková Jiřina (DPČ*) 

Ošetřovatelé/ky: Karpíšek Marek, Křížková Sylva, Prošek Jan, Šobíšková Marie, Zuchová Věra, Růžička Jan (do 
31.10.2006), Bc. Uxová Markéta (od 3.7.2006 do 31.7.2006) 

Sanitáři/ky:  Auterská Marcela, Holub Jindřich, Mgr. Malina Zdeněk, Man Tomáš, Pohořelá Iveta, Rykalová Jana, 
Šilarová Hana, Váradi Martin, Bešťák Karel (DPČ*), Karpíšková Anna (do 31.12.2006), Rieger 
Rudolf (do 30.6.2006), Dvořáková Martina (od 1.9.2006), Kaše Michal (od 3.4.2006), Pavlíčková 
Jaroslava (od 1.2.2006), Kučerová Jiřina (od 5.7.2006 do 31.12.2006), Malečková Iveta (od 2.8.2006 
do 31.8.2006), Mládková Kateřina (od 3.7.2006 do 31.8.2006), Zemanová Hana (od 2.8.2006 do 
31.8.2006) 

Rehabilitační sestra: Bc. Nováčková Michaela (do 30.9.2006) 
Fyzioterapeut: Hergetová Lucie 
Sociální pracovnice: Bc. Krsová Jitka (do 31.12.2006), Poláčková Radka (DPČ*) 
Hospodářka: Toupalová Kateřina 
Mzdy a personalistika: Moravcová Jana 
Recepce: Görgesová Jana, Šindelářová Marie, Stará Eva (do 31.12.2006) 
Kuchyně: Petráková Petřina, Tomášková Eva, Forejtová Kateřina (DPČ*) 
Technik PC: Ing. Vurm Petr (DPČ*) 
Údržba: Toupal Jakub (DPP*), Toupal Josef (DPP*)  

Dobrovolníci. 
V roce 2006 docházelo do Hospice celkem 30 dobrovolníků. V Hospici bez nároku na finanční odměnu 
odpracovali téměř 743 hodin. Nejčastější aktivity dobrovolníků: 
- společnost u lůžka nemocných - tzn.povídání, předčítání z knih, hraní spol. her, hra na hudební nástroj atd. 
- pomoc v domě - péče o květiny, úklid před domem a na terase a drobné údržbářské práce 
- spolupráce při přípravě a realizaci společenských akcí - arteterapie, setkání pozůstalých, výstavy, koncert. 

Stáže a exkurze v hospici. 
Stáží v hospicu se účastnilo celkem 172 studentů z následujících škol: Jihočeská univerzita České Budějovice (12), 
Soukromá vysoká škola Dr. Mauritiové studenti – ošetřovatelství (7) ergoterapie (25) sociálních směrů (11), VOŠ 
Olomouc (2), VOŠ Praha (1), VOZŠ Plzeň (27), Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Plzeň – studenti 
ošetřovatelství (3), Teologická fakulta (Č. Budějovice) (2), Kurs blahoslavené Zdislavy (25), Církevní SOŠ 
Spálené Poříčí (20), SOŠ Plzeň (3), Individuální konzultace a stáže (10), Rekvalifikační kursy (24). 
Také proběhlo 15 exkurzí s 362 účastníky. 

Vzdělávací akce pro pracovníky hospice. 
Semináře: Stres (Edu-care) 5, Výživa (Edu-care) 1, Supervize a standardy (DD Mirošov) 3, Canisterapie v hospici 

– aktivní účast (Pomocné tlapky) 1, Spolupráce fyzioterapeuta se sestrou (VOZŠ Plzeň) 1, Mobilní 
hospic (Cesta domů) 1, Právní odpovědnost ve zdravotnictví (NCONZO Brno) 2, Smrt a umírání 
(VOZŠ Plzeň) 1, Výživa a předsudky (ČAS Plzeň) 3 

                                                
* Vysvětlivky: DPČ – dohoda o pracovní činnosti, DPP – dohoda o provedení práce. 



Kurzy:   Funkční kurz pro staniční sestry (NCONZO Brno) 1, Sestra, bolest a ošetřovatelský proces (NCONZO 
Brno) 2, Zvládání agresivního pacienta (NCONZO Brno) 3, Komunikační dovednosti (NCONZO Brno) 
2, Dokončení kurzu pro sestry pracující ve zdravotnických zařízeních typu hospic (NCONZO Brno) 3, 
Dokončení studia PSS v geriatrii (NCONZO Brno) 1 

Další akce:  Charitní den (Charita Plzeň) 4, Výstava Pragomedika (Praha) 3, Ošetřovatelská konference Sestra a 
duševní zdraví (ČAS Plzeň) 2, Mezinárodní konference o bolesti (České Budějovice) 1, Den Hospice 
sv. Štěpána (Litoměřice) 3 

 
Hospitalizovaní pacienti dle diagnóz. 
 Zhoubný novotvar….. počet žen mužů pr. věk 
C 05 Patra 1 1 0 79 
C 11 Nasofaryngu 1 0 1 57 
C 13 Hypofaryngu 1 0 1 53 
C 15 Jícnu 3 0 3 66 
C 16 Žaludku 14 6 8 71 
C 17 Tenkého střeva 1 1 0 82 
C 18 Tlustého střeva 17 8 9 70 
C 19 Rektosimoid. spojení 10 2 8 75 
C 20 Rekta 12 4 8 76 
C 22 Jater 5 2 3 70 
C 23 Žlučníku 2 2 0 71 
C 24 Jiných částí žluč. cest 1 1 0 84 
C 25 Slinivky břišní 13 8 5 75 
C 30 Nosní dutina a středního ucha 1 0 1 46 
C 32 Hrtanu 2 0 2 62 
C 33 Průdušnice 1 0 1 81 
C 34 Průdušky, bronchu, plic 21 9 12 70 
C 38 Srdce a mezihrudí 2 1 1 81 
C 40 Kosti a kloubní chrupavky končetin 2 0 2 52 
C 43 Melanom kůže 5 3 2 72 
C 44 jiný zhoubný novotvar kůže 1 0 1 78 
C 50 Prsu 19 19 0 75 
C 51 Vulvy 2 2 0 81 
C 52 Pochvy 1 1 0 29 
C 53 Hrdla děložního 3 3 0 63 
C 54 Těla děložního 5 5 0 73 
C 55 Dělohy 3 3 0 80 
C 56 Vaječníku 6 6 0 72 
C 61 Prostaty 10 0 10 77 
C 64 Ledviny 11 4 7 70 
C 67 Moč. měchýře 3 2 1 80 
C 71 Mozku 6 3 3 56 
C 73 Štítné žlázy 1 1 0 65 
C 75  Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitř.sek. 1 0 1 48 
C 78 Sekundární nov. dých. a tráv. soust. 1 1 0 75 
C 79 Sekundární nov. jiných lokalit 1 0 1 70 
C 80 bez určení lokalizace 4 3 1 81 
C 84 Periferní a kožní T-buněčné lymfomy 1 1 0 62 
C 85 Ne-Hodgkinův lymfom 1 0 1 70 
C 90 Mnohočetný myelom 3 2 1 73 
C 91 Lymfoidní leukémie 1 0 1 74 
C 92 Myeloidní leukemie 3 1 2 73 
 



 
Celková statistika hospice. 
Průměrná délka hospitalizace: 35 dnů 
 2006 Za dobu provozu 
Přijato pacientů celkem 238 1711 
 z toho onkologických 202  
  neonkologických 36  
Propuštěno 30 427 
Zemřelo 217 1324 

 
Věkové kategorie nemocných: 

 Celkem z toho žen mužů 
21 – 30 3 2 1 
31 – 40 0 0 0 
41 – 50 5 2 3 
51 – 60 19 9 10 
61 – 70 62 19 43 
71 – 80 73 45 28 
81 – 90 68 46 22 
91 a více 8 7 1 

 
 
Přehled hospodaření za rok 2006. 
 

Provozní výnosy v tis. Kč 
Příjmy od zdravotních pojišťoven 7.136 
Příjmy z vlastní činnosti 1.805 
Přijaté dary – fyzické osoby 255 
Přijaté dary – právnické osoby 443 
Členské příspěvky 5 
Provozní dotace – Město Plzeň 5.161 
Provozní dotace – Plzeňský kraj 2.288 
Ostatní výnosy 498 
Výnosy celkem 17.591 
 

Provozní náklady v tis. Kč 
Spotřeba materiálu 1.862 
Spotřeba energie 440 
Opravy a udržování 331 
Cestovné 28 
Ostatní služby 1.515 
Strava pacientů a doprava 1.210 
Mzdové náklady 8.581 
Zákonné pojištění a náklady 3.183 
Daně a poplatky 56 
Ostatní náklady celkem 148 
Odpisy 235 
Náklady celkem 17.589 
 

Hospodářský výsledek 2 
 



 
Auditor. 
Předmětem auditu bylo věření účetní závěrky občanského sdružení Hospic sv. Lazara k 31.12.2006. Vedení účetní 
jednotky je odpovědné za sestavení účetní závěrky 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 31.12.2006 v souladu se zákonem 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími 
příslušnými právními předpisy. Celkově je můj výrok – BEZ VÝHRAD. 
Zpráva byla vyhotovena dne 20.3.2007 ve čtyřech výtiscích, z nichž 3 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, Květa Hinnertová a Jaromír Jirka provedla dne 22.3.2007 
namátkovou kontrolu přijatých a uhrazených faktur za rok 2006 a jednotlivých účtů. Při kontrole nebylo shledáno 
závad. Revizní komise doporučuje zvýšit intenzitu při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti především u 
zdravotních pojišťoven. 
Za rok 2006 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 31.12.2006 v souladu se zákonem 563/91 Sb. o účetnictví a dalšími právními 
předpisy. Zpracovaný audit je bez připomínek. Ing. Vlasta Hefnerová, Květa Hinnerová, Jaromír Jirka 

 
 
Přehled dárců za rok 2006. 
Fyzické osoby: 
Abraham David – Plzeň, Baumruková Jaroslava – Plzeň, MUDr. Bílek Jaroslav – Nepomuk, Brožová Eliška – 
Praha, Čápová Jarmila – Praha, Částková Irma, Ing. Demelová Kristina – Nepomuk, Dolanská Miroslava – 
Veveřín, paní Hájková, Hosnedlová Dagmar, Houška Zdeněk – Plzeň, Janovská Ludmila – Plzeň, Jánský Ladislav 
– Žihle, Ing. Jenčík Petr – Prádlo, Jenčíková Ludmila – Plzeň, Kadlec Karel – Plzeň, Kavalírová Miroslava – 
Dnešice, Kejíková Ludmila – Dýšina, Kneifel René, Kohelová Zdeňka – Nýřany, Kubalíková Jiřina, Kučera Miloň 
– Plzeň, Kýrová Marcela – Praha, Ledvina Jiří, Losenická Marie – Plzeň, Lukavý Stanislav – Plzeň, Mukenšnábl 
Josef – Měčín, Petrželková Marie – Plzeň, Pokorný František – Plzeň, Popp Václav – Druztová, Pumprová Helena 
– České Budějovice, Půta Luděk – Plzeň, Radová Daniela – Plzeň, Mgr. Rampasová Ludmila – Ejpovice, 
Růžičková Jana, Schumichrast Ladislav – Plzeň, Ing. Součková Olga – Plzeň, Soukup Jiří – Plzeň, Jan a Magda 
Soukupovi – Plzeň, Ing. Štaif František – Plzeň, MUDr. Šteklová Iva – Plzeň, Štilipová Marie – Plzeň, Tauber 
Jaroslav – Plzeň, Terč Jaroslav – Plzeň, Vít Václav – Březová, Vojíková Jana – Rokycany, Žaloudek Jiří – 
Habartov, Ženíšková Ivana – Plzeň. 
 
Právnické osoby. 
Curamed Dr. Meindl s.r.o., CZK Elektro s.r.o., Farní charita Dolní Bělá, Foto & tisk Znamenaný, Invelt Elektro 
s.r.o., Městské obvody Plzeň 1-4, Nadace ČEZ, Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně, Pluto – 
Heřmanova Huť, Plzeňská teplárenská a.s., Plzeňský kraj, Ramo Plzeň s.r.o., Siemens – fond pomoci, Společenství 
pomocníků sv. Lazara, Statutární město Plzeň, Stock Plzeň a.s., Západočeská plynárenská a.s. 



Poděkování. 
Tímto dopisem chceme vyjádřit všem zaměstnancům Hospicu sv. Lazara v Plzni, upřímné poděkování za laskavý, 
ohleduplný a milý křesťanský projev pomoci panu Janu V. v posledních těžkých chvílích jeho života i za vlídný a 
ochotný přístup ke všem členům rodiny, kteří jej navštěvovali a zůstávali s ním v hlubokém soucitu k jeho nemoci 
a bolesti. Služba, kterou konáte se zjevnou láskou k bližnímu má naše velké uznání a vysoké hodnocení. Přejeme 
vám, aby cit, síla a láska, kterou nosíte ve svém nitru, byla nevysychajícím pramenem, těch nejušlechtilejších 
lidských vlastností, pomáhajících překonávat útrapy na sklonku života nemocným a zůstávala zdrojem útěchy 
pozůstalým. Rodina V. 
 
Velice děkuji za příkladnou péči, starostlivost a lidský osobní přístup personálu a lékařů, který umožnil mé 
mamince Marii T. strávit důstojně poslední okamžiky jejího života.     syn Jaroslav 
 

Závěrečné slovo ředitele. 
Rok 2006 – 10. rok práce od vzniku Hospice – přinesl nutnost jasnějšího ukotvení Hospicu jako zdravotnického 
zařízení a tedy i nutnost jasnějšího vymezení organizační struktury. Nebylo to jednoduché ani pro vedení hospicu 
ani pro zaměstnance, ale šlo o změny nutné vedoucí ke zlepšení péče o klienty. Změna organizační struktury 
hospicu přinesla vyjasnění odpovědností jednotlivých zaměstnanců i oddělení zdravotnické a technicko-
hospodářské větve. 
Rok 2006 nebyl jednoduchý, všechny úspěchy jsme si museli odpracovat, zapřít se a někteří překročit svůj stín. 
Jsem přesvědčen, že výsledek stojí za tu námahu a dává nám dobrou výchozí pozici pro rok 2007. Uvědomuji si, že 
bez podpory, nasazení a odborných vědomostí představenstva, bez trpělivosti zaměstnanců a společné důvěře 
v Boží milost bychom to nezvládli tak dobře. Děkuji všem, kteří rozdávali to nejlepší ze sebe pro ty, kteří to 
potřebovali nejvíce a už nemohou nikomu poděkovat. Děkuji vám, že přes obtíže jste nezapomínali na naše 
pacienty a vytvářeli pro ně důstojné a milé prostředí, dokázali jim ulevit od bolesti a potěšit je milým slovem. 

Ing. Jakub Forejt 


