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MOTTO:

Lidský život je pomíjivý, ale Bohu 
vynesl věčnou slávu. 

(Pavel Kosorin)

   
  Rok uplynul jako voda a je tu opět čas 
ohlédnout se za vykonanou prací. V loň-
ském roce oslavil náš Hospic své jubilej-
ní patnácté výročí od svého založení. 
   Hospic sv. Lazara v Plzni byl založen 
v roce 1997 občanským sdružením té-
hož názvu a v dubnu 1998 byl hospic 
slavnostně otevřen jako třetí hospic 
v České republice. 
   Za tu dobu ušel dlouhou cestu, po kte-
ré si oprávněně vydobyl právo na exis-
tenci a na pevné místo v regionu. 
   Po celé trvání své existence poskytuje 
služby v souladu se svým posláním a cíli, 
tedy poskytovat komplexní a na kvalitu 
života zaměřenou péči nemocným, kteří 
trpí nevyléčitelnou, převážně onkologic-
kou chorobou v jejím pokročilém nebo 
terminálním stadiu pro občany města 
Plzně a širokého okolí. 
   Paliativní péče podporuje život, pod-
poruje kvalitu života. Umírání a smrt po-
važuje za normální proces, smrt ničím 
neuspišuje ani neoddaluje, mírní bolest 
a jiné symptomy, začleňuje do komplex-
ní péče i psychologický, sociální a du-
chovní aspekt. Nabízí podpůrný systém, 
umožňující žít plně až do konce včetně 
i možné péče o rodinu nemocného.
   Co by však byl Hospic sv. Lazara bez lidí, 
kteří mu věnují část svého života a čas-

to i svého osobního volna. Úspěšnost 
našeho hospice vidím zejména ve vyso-
ce profesionální a koordinované práci 
všech zúčastněných, jednak lékařského 
a ošetřovatelského týmu a řady dalších, 
duchovních, sociálních pracovníků, ob-
služného personálu, dobrovolníků, ale 
také členů občanského sdružení Hospic 
sv. Lazara a členů Plzeňské komendy 
vojenského a špitálního řádu sv. Lazara 
Jeruzalémského. 
   Tým pracovníků Hospice je stabilizo-
vaný a i představenstvo pracuje ve stej-
ném složení, v jakém bylo zvoleno.
   Nemohu zde však nezmínit otázku eko-
nomickou. Peníze jsou pro bezproblé-
mové fungování hospice věcí neodděli-
telnou. Proto jsem velmi rád, že loňský 
rok hospic obstál s hlavou hrdě vztyče-
nou a vstupuje do toho letošního bez 
ekonomické ztráty. 
   Veliké poděkování za kladný výsledek 
v hospodaření patří panu řediteli, čle-
nům představenstva, dlouhodobé pod-
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poře Plzeňského kraje, městu Plzeň, Úřa-
dům městských obvodů, dalším obcím, 
sponzorům a jednotlivým občanům.
   Toto vynaložené úsilí pak kontinuitně 
přechází i pro letošní rok. Jde o snahu 
docílit co nejlepší hospodářské výsled-
ky, které by zabezpečili další personální 
a materiální rozvoj Hospice sv. Lazara.
   Potěšující bylo i uznání vedení Plzeň-
ského kraje, kdy našemu hospici byla 
nabídnuta šance zřídit obdobné zařízení 
pro oblast klatovského regionu, kde by 
pro tuto činnost byl uvolněn jeden pa-
vilon Klatovské nemocnice. Představen-
stvo a vedení hospice přistupuje k této 
myšlence velmi zodpovědně a obezřet-
ně, aby nebyla v žádném případě pak 
ohrožena činnost vlastního hospice 
v Plzni.
   Nový rok 2014 přinesl pro hospic změ-

ně vstupuje do šestnáctého roku své 
existence. Za uplynulé období od konání 
valné hromady proběhla celá řada velmi 
úspěšných akcí pořádaných pracovníky 
hospice. Dovolte mi tedy, abych alespoň 
některé z nich jmenoval.
   K patnáctému výročí hospice proběhla 
slavnostní narozeninová párty ve Frišově 
vile, kde jsme se mohli vzájemně potkat 
jak se zástupci kraje či primátorem měs-
ta Plzně, tak i se současnými i bývalými 
zaměstnanci a podporovateli hospice.
   Pro pracovníky hospice proběhla velmi 
zajímavá a poučná přednáška o domácí 
hospicové péči jak ji provádějí ve státě 
Uganda, uskutečnilo se setkání katolic-
kých zdravotníků a byl zorganizován i tří-
denní pracovní výjezd na Brčálník.
   Proběhli i tradiční akce jako setkání 
pozůstalých, které jsou již nedílnou sou-
částí činnosti hospice či vystoupení dětí 
z MŠ Kardinála Berana. Hospic se aktiv-
ně zapojil do akce Noc kostelů, uskuteč-
nil se i adventní koncert a předvánoční 
ekumenická bohoslužba.
   V prostorách Hospice sv. Lazara v Plzni 
jsme také mohli přivítat účastníky valné 
hromady Asociace poskytovatelů hospi-
cové paliativní péče, jejímž prezidentem 
je ředitel našeho hospice ing. Jakub Fo-
rejt. Na programu bylo seznámení s pro-
vozem a výsledky našeho hospice a dále 
projednání důležitých záležitostí týkající 
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nu v názvu. V souvislosti s novým Občan-
ským zákoníkem se občanská sdružení 
přeměnila na spolky. Proto se v názvu 
Hospic sv. Lazara objevila zkratka z.s., 
tedy zapsaný spolek. 
   V činnosti a postavení našeho hospice 
to nemá zásadní vliv. Činnost a stanovy 
zůstávají stejné. Představenstvo jen mu-
selo respektovat novou právní úpravu.
   Jak jsem již konstatoval, hospic úspěš-



se hospicového provozu, péče o pacien-
ty a jejich rodiny a způsoby komunikace 
s veřejností. 
   Velmi zajímavou akcí byla pak putovní 
výstava fotografií "Nevšední tvář rado-
sti" v Církevním gymnáziu v Plzni, kde 
na černobílých fotografiích byl zobrazen 
život v jednotlivých hospicích v České 
republice.
  Na závěr mi dovolte připomenout 
myšlenku, která zazněla na této výsta-
vě a která je jakýmsi mottem i pro práci 
v našem hospici.
   Cílem hospicové paliativní péče je vy-
soká kvalita života i v jeho závěrečných 
fázích. Ideálem je, aby člověk umíral 
bez bolesti fyzické, psychické, sociální 
i spirituální a s vděčností za život, který 
mu byl dán. Poskytuje úlevu od bolesti 
a dalších symptomů, podporuje život, 
avšak pohlíží na umírání jako na přiroze-
ný proces, neusiluje ani o urychlení, ani 

o oddálení smrti, obsahuje psychologic-
ké a duchovní aspekty péče o pacienta. 
Nabízí systém podpory, který pacientům 
pomáhá žít co nejaktivněji až do smrti.
   Na úplný závěr mi dovolte, abych po-
děkoval všem, kteří hájí dobré jméno 
našeho hospice a propagují jeho zásluž-
nou činnost. Děkuji pak všem zaměst-
nancům Hospice sv. Lazara v čele s pa-
nem ředitelem ing. Jakubem Forejtem 
za jejich příkladnou péči o klienty hos-
pice, dále pak členům představenstva, 
členům občanského sdružení Hospic sv. 
Lazara, dobrovolníkům i dárcům a po-
žádat je, aby vytrvali ve svém nelehkém 
poslání i v letošním roce.
                                      
                                      Jaroslav Terč
                          předseda představenstva
                           Hospice sv. Lazara v Plzni
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Poslání organizace
   Posláním Hospice sv. Lazara je po-
skytovat komplexní a na kvalitu života 
zaměřenou péči nemocným, kteří trpí 
nevyléčitelnou, převážně onkologickou 
chorobou v jejím pokročilém nebo ter-
minálním stadiu v Plzeňském kraji.

Základní informace
   Hospic sv. Lazara v Plzni je nestátní 
neziskové zdravotnické zařízení – provo-
zované občanským sdružením Hospic sv. 
Lazara. Hospic je specializované zařízení, 
poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči 
zaměřenou zejména na úlevu od bo-
lesti, kterou postupující nemoc přináší 
a na zmírnění obtíží, kterými se nemoc 
projevuje. Paliativní medicína zahrnuje 

péči lékařskou, ošetřovatelskou, sociální 
a duchovní. 
   Hospic neslibuje uzdravení, ale také 
nebere naději. Neslibuje vyléčení, slibu-
je odbornou péči. Zaměstnanci se snaží 
o zlepšení či alespoň udržení kvality ži-
vota, která je utvářena spolupůsobením 
mnoha faktorů a pro každého člověka 
má jiný obsah. Neustupujeme od etic-
kých požadavků na zachování lidské dů-
stojnosti až do konce a na přirozenou 
délku života bez jeho prodlužování nebo 
aktivního ukracování.
   Hospic není konkurentem zdravot-
nických zařízení, ale alternativou, kte-
rá dává možnost výběru různých typů 
poskytované sociální a zdravotní péče. 
Hospic není zařízení typu nemocnice, 
LDN, či domova důchodců. Není určen 
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k dlouhodobému nebo dokonce trvalé-
mu pobytu.
   Financování je vícezdrojové. Jedním ze 
zdrojů je i platba pacienta.

Přijímání nemocných
   Nemocné přijímáme na základě poda-
né žádosti (vyzvednout ji lze v recepci, 
je ke stažení na internetu na www.hsl.
cz, nebo ji můžeme zaslat poštou). Žá-
dost kromě rodiny vyplní a nemocného 
doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stá-
vající léčba). Došlé žádosti se posuzují 
v odborném konziliu podle následujících 
kritérií:
1) Nutnost paliativní léčby a péče
2) Nedostatečná/nemožná domácí péče
3) Nepotřebuje akutní nemocniční 
     léčbu

Péče o nemocného
   Hospic poskytuje odbornou péči za-
měřenou především na úlevu od bolesti 
podle nejmodernějších možností a pří-
stupů. Nemocného vnímáme jako ce-
lek i s jeho rodinou. Respektujeme jej 
jako plnohodnotnou bytost s jeho je-
dinečným charakterem. Nabízíme mu 
oporu a pomoc v emocionálním vypětí 
spojeným s měnícími se potřebami a je-
jich uspokojováním. Snahou naší péče 
je zajistit nemocnému a jeho rodině, 
kteří procházejí různými fázemi nemoci 
a jejího přijetí, prostředí empatie, úcty 
a porozumění.
   Hospic je vybaven moderními po-
můckami a přístroji. O nemocného se 
starají lékaři, zdravotní sestry, ošetřova-
telé, fyzioterapeut, sociální pracovnice, 
psychoterapeut, duchovní a dobrovol-
níci. Kapacita je 28 lůžek. 20 jednolůž-
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kových a 4 dvoulůžkové pokoje zajišťují 
našim nemocným i jejich rodinným pří-
slušníkům intimitu a dostatečné soukro-
mí. Návštěvy jsou možné kdykoli během 
dne. Pro ty, kteří chtějí nemocného do-
provázet je na pokoji přistýlka na pře-
spání. 

Péče o duši nemocného
   Pastorační péče v našem hospici je 
individuální. Kněžská služba je zajištěna 
jednou týdně na celý den a na požádání 
je možné kdykoli kontaktovat i pastory 
z jiných denominací. Dvakrát týdně je 
sloužena v místní kapli mše svatá, kte-
ré se mohou zúčastnit nemocní podle 
svého přání a aktuálního stavu. Mezi ak-
tivity, které pomáhají zlepšit psychický 
stav nemocných, nabízíme arteterapii, 
canisterapii, společnost dobrovolníků 
a různé kulturní akce.
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Orgány sdružení

PředsTavensTvo:  

Předseda: Jaroslav Terč

Místopředseda:  MUDr. Štěpán Bejvančický

Členové:  Mgr. Ilona Jehličková, MUDr. Eva Bernardová, 
  MUDr. Milan Štěrbák, Ivana Kalousová

Zdravotní garant: MUDr. Michaela Havlová

vedení hospice:   ředitel – Ing. Jakub Forejt
  vedoucí lékař – MUDr. Michaela Havlová
  hlavní sestra – Ivana Kalousová

Revizní komise:   Jana Hýblová, Václav Voříšek, Hana Stránská



ZaMěsTnanci hosPice

Lékaři/ky: MUDr. Eva Bernardová, MUDr. Michaela Havlová, 
  MUDr. Jaroslav Kotrba (DPP)

hlavní sestra: Ivana Kalousová

Zdravotní sestry: Dana Broftová, Helena Černá, Jana Fastnerová, 
  Zdeňka Kripnerová, Kateřina Maříková DiS., Zdeňka Matějková,
  Alena Rossiová, Iva Sauerová, Marta Šimánková, Šárka Šimková,
  Zdeněk Šlajs DiS., Vlasta Zýková, Mgr. Jana Eismanová (DPČ)

ošetřovatelé/ky: Anna Bystřická, Lucie Karlíková DiS., Mgr. Zdeněk Malina, 
  Tomáš Stehlík, Zuzana Šihánková, Marie Šobíšková,Věra Zuchová,
   Daniel Hrubý (DPP), Vojtěch Karpíšek (DPP), 
  Kateřina Toupalová (DPČ)

Pracovníci v sociálních službách:  
  Marie Bourová, Marek Karpíšek, Michael Kaše,
  Drahomíra Koderová, Jan Prošek, Marcela Škrlantová

Fyzioterapeut:  Lucie Hergetová DiS.

Psychoterapeut:  Mgr. Anděla Bednářová

Recepce:  Anna Karpíšková, Alena Hrubcová, Jaroslava Soukupová,
  Marcela Ajšmanová (DPP)

Kuchyně:  Marie Hofmanová, Jana Vítková, Kristýna Forejtová (DPP)

ekonomka:  Marcela Ajšmanová (do 31.3.), Radka Poláčková

hospodářka, mzdy a personalistika:  Kateřina Koželuhová

sociální pracovnice: Mgr. Vlasta Černá Sýkorová

Údržba:   Petr Koželuh (DPP)

Vysvětlivky: 
	 DPČ	–	dohoda	o	pracovní	činnosti,	
	 DPP	–	dohoda	o	provedení	práce
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Hospitalizovaní pacienti podle diagnóz

C00
C09
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C22

C25
C26

C34
C43
C44
C45
C49
C50
C51
C53
C54
C56
C57

C60
C61
C62
C64
C65
C67
C68

C70

Rtu
Mandle
Jícnu
Žaludku
Tenkého střeva
Tlustého střeva
Rektosigmoideáního spojení
Konečníku - recta
Jater a intrahepatálních 
žlučových cest
Slinivky břišní
Jiných a nepřesně určených 
trávicích orgánů
Průdušky a plíce
Melanom kůže
Jiný zhoubný novotvar kůže
Mezoteliom
Jiné pojivové a měkké tkáně
Prsu
Vulvy
Hrdla děložního
Těla děložního
Vaječníku
Jiných a neurčených ženských 
pohlavních orgánů
Pyje
Předstojné žlázy - prostaty
Varlete
Ledviny mimo pánvičku
Ledvinné pánvičky
Močového měchýře
Jiných a neurčených močových 
orgánů
Mozkomíšních plen

Zhoubný novotvar…    počet      žen      mužů    prům. věk

1
1
2
3
1

18
1
4
5

13
1

25
1
1
1
1
8
2
4
7
8
1

1
10
1
8
3
4
1

1

1
1
1
2
1
5
1
1
3

6
1

12
1
1
0
0
7
2
4
7
8
1

0
0
0
1
0
2
0

1

0
0
1
1
0

13
0
3
2

7
0

13
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

1
10
1
7
3
2
1

0

91
62
61
75
53
77
90
70
74

72
60

72
82
94
62
78
66
88
64
81
67
59

82
79
91
64
76
84
79

70
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Celková statistika

Průměrná délka hospitalizace: 31 dnů

Přijato celkem
z toho  -  onkologických
             -  neonkologických

2.790

2013             Za dobu provozu

226
155

71

   věkové kategorie nemocných:      celkem        Z toho žen      mužů

0 – 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91 a více

0
0
2
2

19
47
61
73
22

0
0
2
2

12
23
29
43
15

Mozku
Dýchací a trávicí soustavy
Jiných lokalizací
Bez určení lokalizace
Mnohočetný myelom 
a plazmocytární novotvary
Lymfoidní leukemie
Myeloidní leukemie

C71
C78
C79
C80
C90

C91
C92

10
1
2
1
1

1
1

7
0
0
1
1

1
1

3
1
2
0
0

0
0

69
61
76
87
75

83
84

Zhoubný novotvar…                  počet      žen      mužů    prům. věk

0
0
0
0
7

24
32
30

7
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   Nezbytnou součástí Hospice sv. Lazara 
jsou také naši dobrovolníci. Dobrovol-
níkem se může stát v podstatě kdokoliv, 
protože každý umí něco, co může po-
skytnout ostatním. Mohou být dobrým 
společníkem nemocných, přijít si popo-
vídat, ale také vyslechnout si nemoc-
ného. Pacientům předčítají, společně si 
zazpívají, hrají společenské hry nebo se 
věnují tvořivé práci. Dobrovolníci vyko-
návají v hospici také praktickou výpo-
moc. Pečují o květiny, spravují prádlo, 
uklízejí před domem a starají se o pří-
jemné prostředí na terase.
   Canisterapie má v hospici velkou tra-
dici a je mezi pacienty velmi oblíbená. 
Věrná dobrovolnice fenka Cherynka, 
která patří Haně Pirnerové z o.p.s. 
Pomocné tlapky, dělala radost našim 
pacientům sedm let. Od června je no-
vým společníkem pacientů labrador 

Dobrovolníci
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jménem Chrek. Majitelem Chreka jsou 
také Pomocné tlapky, o.p.s., ale setkání 
s pacienty probíhá pod vedením fyzio-
terapeutky hospice Lucie Hergetové.
   Pomocné tlapky, o.p.s. oslavili v únoru 
2014 své 14. narozeniny. Přejeme spo-
lečnosti hodně podporovatelů a další 
spokojené klienty. Za Hospic sv. Lazara 
paří Pomocným tlapkám velké podě-
kování.
    V roce 2013 navštěvovalo Hospic sv. 
Lazara 18 dobrovolníků.



Přehled hospodaření v roce 2013

PRovoZní výnosy                         (v tis. Kč)
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Příjmy – příspěvek na péči
Příjmy z vlastní činnosti
Přijaté dary – fyzické osoby
Přijaté dary – právnické osoby
Dary – obce
Dary – ostatní
Členské příspěvky
Ostatní výnosy – úroky, výnosy, tržby
Provozní dotace – MPSV ČR
Provozní dotace – Plzeňský kraj
Provozní dotace – Město Plzeň

výnosy celkem

8.974
3.156
2.376

334
103
318

0
4

182
2.244

900
1.700

20.291

hospodářský výsledek                             136

PRovoZní nÁKLady                       (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Strava pacientů a doprava
Mzdové náklady
Zákonné pojištění a náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy

náklady celkem

1.768
625
155

17
1.922
1.070

10.585
3.742

44
212

15
20.155
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Výsledky auditu
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Výkaz zisku a ztráty
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Rozvaha / Bilance

16



Výsledky revizní komise
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FyZicKé osoby:
Ing. Baumruková Jaroslava (Praha5), 
MUDr. Bernardová Eva (Plzeň), 
Brožová T., Cabrnoch Ivo, Čech Adrián 
(Mariánské Lázně), Čechurová Eva 
(Plzeň), 
Ing. Čermák Roman, Černá Zdeňka 
(Kařez), Červenka Bohumil (Plzeň), 
p. Daněk, Dolejší Zdeňka, p. Drnek, 
manželé Forejtovi (Plzeň), Havelková 
Renáta, Ing. Hegner Pavel (Plzeň), 
JUDr. Hloušková Zdeňka (Plzeň), 
Horká I., Horová Anna (Plzeň), 
Horská Helena (Plzeň), p. Hrubý, 
Chromá Věra (Stod), Ing. Ichová Marie 
(Plzeň), Ing. Ježková Dana (Plzeň), 
Jungová M., Kneifel René, Kohoutová 
Marta (Plzeň), p. Kračmerová, 
Křížek Jaroslav (Chlumčany), Kubalíková 
Jiřina, Kubíková H., Mgr. Kvěchová 
Dagmar (Plzeň), Kýrová Marcela (Praha), 
Lepší Jiří, Liška Petr, Marchesiová 
Zdeňka (Plzeň), Mašek Václav 
(Třemošná), Matějíčková Magdalena 
(Cheb), Matějus D., Maulová Dagmar 
(Zbůch), Mayerová Ludmila, Medelský 
Michal (Uhříněves), Ing. Muknšnábl 
Josef (Měčín), Novák Luboš (Rychnov 
nad Kněžnou), Pálková Jitka (Praha), 
p. Pilc, Pokorná Gabriela (Plzeň), 
Prokopová Marie (Dýšina), Pumprová 
H., Rabas M., Rozhoň Miroslav 
(Vejprnice), p. Srbová, Stoklasová Dana 
(Plzeň), Stychová Božena (Rokycany), 
Svoboda Jiří (Plzeň), MUDr. Šámalová 
Marie (Plzeň), PhDr. Šestáková Blanka 
(Plzeň), Šimandlová Gabriela (Plzeň) 
Ing. Škába Ivan (Plzeň), MUDr. Šmíd 
Michal (Třemošná), Šobrová I., 

PhDr. Šteklová Iva (Plzeň), Štilipová 
Marie (Plzeň), Švec J., Tichý Petr 
(Beroun), p. Valentová, Vít Václav 
(Březová), Vokurka S., Zemek J.

PRÁvnicKé osoby:
Bohemia Sekt (Starý Plzenec), 
Dakan poradenská s.r.o. (Plzeň), 
Hofmeister s.r.o. (Plzeň), 
IFMSA ČR (Plzeň), 
Karel Hranička – SKG (Plzeň), 
Město Beroun, 
Město Dobřany, 
Město Cheb, 
Město Kralovice, 
Město Manětín, 
Město Spálené Poříčí, 
Město Starý Plzenec, 
Městské obvody Plzeň 1 – 4, 
MPSV ČR, 
Obec Dýšina, 
Obec Líně, 
Obec Nezvěstice, 
Obec Třemošná, 
Obec Všeruby u Plzně, 
Obec Zruč – Senec, 
Panasonic AVC Networks Czech s.r.o. 
(Plzeň), 
Plzeňský kraj, 
Statutární město Karlovy Vary, 
Statutární město Plzeň 
Vojenský a špitální řád sv. Lazara 
Jeruzalémského (Plzeň).

Přehled dárců za rok 2013
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Poděkování
 15.11.2013 
Vážení, děkujeme Vám za péči, pomoc 
a podporu, kterou jste věnovali naší ro-
dině. Přejeme Vám mnoho zdraví a hod-
ně síly pro Vaši náročnou práci. 

Rodina F. a T. 

 28.10.2013 
Vážená paní sociální pracovnice, vážení 
pracovníci Hospice sv. Lazara. Obracím 
se na vás s poděkováním za vaši úžasnou 
péči a starostlivost, kterou odvádíte při 
ošetřování těžce nemocných pacientů. 
Děkuji za možnost, že jsem mohla po-
bývat u mého manžela Františka S. ne-
jen ve dne ale i v noci. Vzpomínky na 
tyto chvíle jsou smutné, ale přece jen 
jsem mohla být manželovi nablízku. 
Ošetřovatelé i sestřičky byli velice milí 
a ohleduplní a jejich zodpovědné práce 
si velmi vážím. Zvláště děkuji ošetřova-
teli Honzíkovi P., kterého si můj manžel 
oblíbil a v jeho přítomnosti vždy poo-
křál. Ovšem tyto chvíle netrvaly dlouho, 
neboť zákeřná nemoc vykonala své a po 
17 dnech pobytu manžel zemřel. Všem 
mnohokrát děkuji a vzpomínám na vás 
s úctou. Díky za vše, s přáním všeho 
dobrého ve vašem životě.     Jaroslava S. 

 23.10.2013 
Dne 9. října 2013 zemřel ve vašem zaří-
zení po dlouhé těžké nemoci můj tatínek 
Josef K. Dovoluji si touto cestou podě-
kovat všem zaměstnancům Hospice sv. 
Lazara za obětavou péči a mimořádně 
citlivý přístup během jeho pobytu. Od-
chod z tohoto světa je vždy pro blízké 
velmi bolestivý a smutný. Čas je však mi-
losrdný a postupně bolestivé rány v na-
šich srdcích zhojí. Přeji vám všem pevné 

zdraví při plnění vašeho poslání a osobní 
radost ze života. 

S úctou ing. Josef K. - syn 

 30.9.2013 
Všem moc děkujeme za vzornou péči 
o našeho tatínka a manžela pana Jose-
fa K.   
           Moc děkujeme, manželka a dcery 

 16.9.2013 
Srdečně děkujeme za důstojný odchod 
naší maminky, babičky a prababičky 
paní Květy S. Chtěli bychom poděko-
vat celému personálu za obětavou péči 
a důstojný odchod z tohoto světa. 

Patří Vám naše velké díky. Rodina S. 

 4.9.2013 
Milá paní sociální pracovnice, obracím 
se na Vás s prosbou, zda můžete mým 
jménem poděkovat všem pracovníkům 
hospice za projevenou soustrast. Hlubo-
ce se skláním před každým z Vás. Viděla 
jsem Váš přístup k nemocným, maximál-
ní snahu vyhovět a ulehčit jejich úděl při 
odchodu z tohoto světa. Moc Vám všem 
děkuji za vzornou a nadlidskou péči ne-
jen o mého muže. Byli jste nám velkou 
oporou.                                S díky Anna V.

 30.8.2013 
Skláníme se před službou, kterou po-
skytujete všem svým pacientům. Moc si 
vážíme toho, s jakou péčí a pochopením 
jste přistupovali k našemu tatínkovi, dě-
dečkovi a pradědečkovi panu Jaroslavu 
L. Opravdu upřímně Vám všem mnoho-
krát děkujeme. 
Dcera Zdeňka H., vnučka s manželem 
a pravnoučátka 
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 13.8.2013 
Vážení, jen těžko hledáme slova, kterými 
bychom dokázali vyjádřit vděčnost Vaší 
práci a hlavně Vašemu velmi lidskému 
a obětavému přístupu k nemocným i je-
jich rodinám. Našeho otce a dědu pana 
Josefa F. jsme k Vám přivezli s vědomím, 
že zde bude trávit svůj poslední čas. O to 
více si ceníme, že jsme mu mohli být na 
blízku. Děkujeme za to, že jste se posta-
rali o naše pohodlí a útěchu v průběhu 
pobytu i ve chvíli nejtěžší. Velmi si vá-
žíme toho, že své poslední dny strávil 
v čistém, přátelském, důstojném a ryze 
upřímném prostředí. 
                                        Díky Vám Josef. F. 

 1.7.2013 
Děkuji všem sestřičkám, ošetřovatelům 
a celému personálu hospice. 
                                S úctou Eva s rodinou 

 25.6.2013 
Ve Vašem zařízení jsem byla moc spo-
kojená. Byla jsem mile překvapená, co 
dobrých, milých a obětavých lidí zde 
pracuje. Přeji Vám všem mnoho dobré-
ho za vaši dobrotu a lásku, s jakou toto 
náročné povolání děláte.           Díky V.N. 

 30.4.2013 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-
kladné péči o paní Alenu W. Oceňujeme 
zejména empatii a lidský přístup, díky 
kterým důstojně strávila poslední chvíle 
svého života.                             Rodina W.

 27.4.2013
Moc děkuji všem pracovníkům hospice 
za citlivý přístup k pacientům i příbuz-
ným a za výbornou péči v jejich posled-
ních dnech života. 
                 Dana V. (dcera pana Jiřího B.) 

 9.4.2013 
Děkuji všem pracovníkům hospice za 
vzornou péči o našeho dědečka pana H.
                                           Díky Hedvika B. 

 25.3.2013 
Vážení, děkuji za projevenou účast, kte-
rou jste mi vyjádřili. Byly to pro mne 
těžké chvíle, ale vědomí, že je o mého 
manžela postaráno, jsem s Vaší pomocí 
a s pomocí Boží všechno zvládla. Zůstalo 
prázdné místo po milovaném manželo-
vi. Věřím, že milé vzpomínky a čas vše 
zahojí. Přeji hodně sil při Vašem nároč-
ném poslání a službě.       Děkuji Jana S. 

 9.3.2013 
Děkuji celému kolektivu hospice za pro-
jevenou soustrast při úmrtí mého man-
žela Z.N. Chtěla bych Vám všem poděko-
vat za Vaší péči a citlivé chování pro nás 
v tak těžké době. Pro mne zůstáváte an-
dělé na zemi. Děkuji a přeji všem hodně 
zdraví.                                              Věra N.
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   Děkujeme všem dárcům a donátorům, 
kteří podpořili  naši práci. S vaším 
přispěním jsme mohli pomáhat trpícím 
a jejich blízkým v jejich obtížné životní 
situaci. S vaší pomocí může být náš 
hospic „klidným přístavem“ v dnešním 
uspěchaném světě, kde nachází útočiště 
a pomoc ti, kteří ji nejvíc potřebují.

Hospic sv. Lazara 
Provozovatel: 

Občanské sdružení Hospic sv. Lazara
IČO  663 61 508

statutární zástupce: 
Ing. Jakub Forejt

Kontakty:
Hospic sv. Lazara, 

Sladkovského 66, 326 00 Plzeň
tel: 377 431 381, fax: 377 431 385

e-mail: hospic@hsl.cz
www.hsl.cz
Bank. spojení:

UniCredit Bank ČR
účet č. 754 50 006 / 2700

Statutární město Plzeň

Grafika, sazba, tisk - DISKANT, s.r.o., Plzeň


