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Hospicová péče nepřidává dny k životu, přidává život ke dnům.

péče o nemocného člověka a jeho blízké, a také 
díky koordinované práci všech zúčastněných – od 
členů správní rady, ředitele, primářky, lékařského 
a ošetřovatelského týmu a řady dalších – duchov-
ních, docházejících do hospice, sociálních pracov-
níků, obslužného personálu, ale také členů spolku 
Hospic svatého Lazara a dalších dobrovolníků.    
Jedni pečují především o nemocné tělo a ulevují 
mu od bolestí, jiní se starají především o duši 
nemocných. Bez duchovní podpory mnoha lidí -        
- počínaje biskupy, faráři, přes řádové sestry 
a bratry, až po mnohé farnosti a sbory, nelze laska-
vou komplexní péči o pacienta poskytovat.

Správní rada, která byla zvolena na řádné valné 
hromadě Hospice svatého Lazara dne 29. dubna 
2015, pracovala po celý rok 2018 ve složení: 
Mgr. Pavel Janouškovec, Mgr. Ilona Jehličková, 
Mgr. Michael Královec, místopředseda Ing. Jiří Lodr 
a předseda správní rady Ing. Petr Náhlík.

Správní rada spolupracovala na řízení Hospice 
svatého Lazara s ředitelem Mgr. Janem Součkem 
a primářkou MUDr. Michaelou Havlovou. Díky 
dobré spolupráci se podařilo v roce 2018 naplňo-
vat i ve ztížených podmínkách hlavní poslání 
hospice, organizačně zvládnout průběh rekon-
strukce výtahů a zajistit poskytování paliativní 
péče v Plzni a přechodně také v Rokycanech.

Od podzimu 2018 do jara 2019 prošel Hospic 
svatého Lazara zatěžkávací zkouškou, kterou byla 
rekonstrukce obou výtahů a následná renovace 
vybavení pokojů, koupelen i společných prostor. 
Více na straně 22.

Zvládnout hospodaření v roce 2018 nebylo pro 
zdravotnické zařízení provozované zapsaným spol-
kem vzhledem k výše uvedenému snadné. Hospic 

„Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, 
spas mě a budu spasen, 
neboť ty jsi můj chvalozpěv.“
(Bible, kniha Jeremjáš 17:14)

Hospic svatého Lazara, zapsaný spolek byl založen 
v roce 1997 jako občanské sdružení a v následují-
cím roce získal prostřednictvím výpůjčky od města 
Plzně dům ve Sladkovského ulici č. 66a v Plzni, 
nově rekonstruovaný pro poskytování paliativní 
péče občanům města Plzně i občanům Plzeňska. 
Díky vstřícnému přístupu města Plzně mohl být 
v dubnu 1998 slavnostně otevřen Hospic svatého 
Lazara, jako třetí hospic vybudovaný v České 
republice. 

Dvacáté výročí Hospice svatého Lazara v Plzni 
oslavil současný tým zaměstnanců v dubnu 2018 
v plzeňském kulturním centru Papírna. Více na 
straně 18.

Hospic svatého Lazara plní v současnosti svoji 
základní roli prostřednictvím laskavé komplexní 
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kraje, města Plzně a dalších měst a obcí či dalšími 
donátory a sponzory.

Po čtyřech letech od zvolení správní rady 
a výběru nového ředitele mohu konstatovat, že 
Hospic svatého Lazara je z hlediska personálního 
stabilizován, z hlediska zdravotní péče zabezpečen 
a celému týmu pracovníků hospice se daří udržo-
vat při péči o nemocné harmonii léčby bolesti 
s duchovním doprovázením. Společným úsilím 
ředitele a členů správní rady se po celé čtyři roky 
dařilo zajišťovat vícezdrojové financování provozu 
a v roce 2018 vyjednat a získat prostředky na 
financování nezbytné rekonstrukce.

Základem týmu Hospice svatého Lazara jsou 
lékaři, a proto je potřeba poděkovat zejména 
primářce MUDr. Michaele Havlové, která je zdra-
votním garantem poskytované paliativní péče 
a MUDr. Martinu Pachnerovi, kteří ve spolupráci 
s celým týmem zajišťují kvalitní péči o pacienty.
Děkuji také všem dobrovolníkům, donátorům 
a členům správní rady i ostatním členům zapsaného 
spolku Hospic svatého Lazara za spolupráci 
v posledních čtyřech letech.

Hospic svatého Lazara poskytuje kvalitní péči 
především díky zaměstnancům, a proto jim ještě 
jednou děkuji jménem svým i jménem celé správní 
rady Hospice svatého Lazara. Setkávám se s řadou 
lidí, jejichž blízkým poskytl Hospic svatého Lazara 
své služby, a tak mohu vyslovit poděkování 
zaměstnancům za jejich péči o pacienty hospice 
i v zastoupení nemocných a jejich rodin.

Věřím, že s Boží pomocí i s Jeho požehnáním 
bude i nadále činnost správní rady, vedení hospi-
ce, lékařů i všech zaměstnanců Hospice svatého 
Lazara a mnoha dobrovolníků pokračovat ku 

svatého Lazara získal v roce 2018 prostředky na 
svou činnost především z plateb od zdravotních 
pojišťoven (48 % z celkového objemu výnosů). 
Udržet provoz hospice po dobu rekonstrukce by 
nebylo možné bez získání provozních dotací 
v celkovém objemu 20 % – od Zastupitelstva 
města Plzně (navýšení objemu dotace na více než 
8 %), Zastupitelstva Plzeňského kraje (navýšení 
objemu dotace na více než 9 %), od Ministerstva 
zdravotnictví (1 %) a od městských obvodů v Plzni 
(přes 1 %). Je třeba poděkovat zastupitelům města 
Plzně i zastupitelům Plzeňského kraje, zaměstnan-
cům magistrátu a krajského úřadu, že ve spolu-
práci s ředitelem a členy správní rady Hospice 
svatého Lazara vytvořili v roce 2018 i v roce 2019 
dobré podmínky nejen pro financování kvalitní 
paliativní péče poskytované občanům zaměstnanci 
Hospice svatého Lazara, ale také pro rekonstrukci 
hospice a stěhování do náhradních prostor.

Příspěvky na péči tvořily 14 % příjmů, příjmy 
z vlastní činnosti hospice tvořily 9 % příjmů, členské 
příspěvky, úroky a jiné výnosy tvořily 1 % příjmů. 
Velký dík patří dárcům, kteří v roce 2018 poskytli 
Hospici svatého Lazara štědrou podporu. Je potřeba 
si vážit všech – ať již jde o dary od právnických 
osob (2 %), či o neméně potřebné dary od mnoha 
jednotlivců (3 %), dary od dalších obcí a měst (3 %) 
nebo o příspěvky od nadací a fondů (1 %).

Hospic svatého Lazara kromě své hlavní náplně 
věnoval pozornost i práci s veřejností, proto sezna-
moval všemi možnými cestami odbornou i laickou 
veřejnost s účelem a smyslem paliativní péče 
prostřednictvím řady propagačních, společen-
ských i kulturních akcí, médií a hledal i další zdroje 
financování spoluprací se samosprávou Plzeňského 
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prospěchu našich trpících bližních.

V Plzni na svátek svatého Alberta, 8. 4. 2019

Ing. Petr Náhlík
předseda správní rady 

Hospice svatého Lazara
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celého zdravotnického týmu více se bavit 
o konkrétní situaci toho kterého pacienta a jeho 
rodiny. Doufám, že se nám například tyto nové 
zkušenosti podaří přenést i do našeho plzeňského 
prostředí.

Klíčovým úkolem pro servis dobrých hospico-
vých služeb byla vlastní rekonstrukce hospice. 
Společným úsilím se podařilo zajistit nejenom 
výměnu výtahů, ale také renovovat vybavení paci-
entských pokojů, koupelen, společných prostor. 
K tomu, aby se vše povedlo, byla však nezbytná 
pomoc našim milých donátorů, především Plzeň-
ského kraje a rovnou měrou i města Plzně. Jádro 
rekonstrukce by nebylo možné bez zásadního 
příspěvku z vládního programu mobility Minister-
stva zdravotnictví a podpory Vládního výboru pro 
zdravotně postižené.

Rok 2018 byl také rokem oslav 20. výročí 
otevření hospice. V dubnu jsme se sešli s většinou 
těch, kteří stáli u zrodu hospice nebo se podíleli na 
jeho dvacetileté činnosti. Akce v plzeňské Papírně 
byla myslím velmi vydařená a mimo jiné se ukázala 
být i dobrým příkladem fungování našeho fundrai-
singového a PR týmu. Na tuto akci navazovaly další 
aktivity, vracející se k hospicové péči v Plzeňském 
kraji se sloganem „Nezůstanete sami“ – billboardy, 
rozhovory, tiskové zprávy, a v neposlední řadě též 
úspěšný prodej stejnojmenných ponožek, které se 
staly hitem podzimu v Plzni.

Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli 
penězi i jinou hmotnou podporou, mnozí z nich se 
objeví i v naší výroční zprávě, ale i těm „neviditel-
ným“, kteří na nás mysleli v těžkých chvílích stěho-
vání a zabydlení v Rokycanech. 

Zvláště pak panu biskupovi Holubovi, který nám 

Rok 2018 byl rokem pro hospic velmi důležitým. 
Poprvé za 20 let své činnosti se celý tým hospice 
přestěhoval z Plzně do jiného města, aby poskyto-
val své služby v neznámém prostředí uprostřed 
velkého zdravotnického zařízení. S odstupem 
několika měsíců (píšu toto slovo v březnu roku 
následujícího) mohu říci, že nám tato změna zdán-
livě do drsnějšího prostředí pomohla. V čem? 

Odzkoušela naše zavedené zvyklosti, nabídla 
možnost vidět naše vztahy z jiného úhlu a přes 
krize, které nás zvláště zpočátku potkaly, přinesla 
oživení do všeho, co dělá náš hospic hospicem. 
Ve středu prostoru v rokycanské nemocnici vzniklo 
bezprostřední místo pro setkávání lidí z týmu 
s pacienty a jejich blízkými. Celý zdravotní a soci- 
ální tým (lékaři, sestry, ošetřovatelé a sociální 
pracovnice) se začal společně setkávat a mluvit 
pravidelně o pacientech tak, aby byla péče co 
nejblíže tomu, co lidé v hospici nejvíce potřebují. 
Stalo se tak díky společné snaze lékařů, vrchní 
i staniční sestry, kteří tím reagovali na poptávku 
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celého zdravotnického týmu více se bavit o 
konkrétní situaci toho kterého pacienta a jeho 
rodiny. Doufám, že se nám například tyto nové 
zkušenosti podaří přenést i do našeho plzeňského 
prostředí.
Klíčovým úkolem pro servis dobrých hospicových 
služeb byla vlastní rekonstrukce hospice. Společ-
ným úsilím se podařilo zajistit nejenom výměnu 
výtahů, ale také renovovat vybavení pacientských 
pokojů, koupelen, společných prostor. K tomu, aby 
se vše povedlo, byla však nezbytná pomoc našim 
milých donátorů, především Plzeňského kraje a 
rovnou měrou i města Plzně. Jádro rekonstrukce 
by nebylo možné bez zásadního příspěvku z vládní-
ho programu mobility Ministerstva zdravotnictví a 
podpory Vládního výboru pro zdravotně postiže-
né.
Rok 2018 byl také rokem oslav 20. výročí otevření 
hospice. V dubnu jsme se sešli s většinou těch, 
kteří stáli u zrodu hospice nebo se podíleli na jeho 
dvacetileté činnosti. Akce v plzeňské Papírně byla 
myslím velmi vydařená a mimo jiné se ukázala být 
i dobrým příkladem fungování našeho fundraisin-
gového a PR týmu. Na tuto akci navazovaly další 
aktivity, vracející se k hospicové péči v Plzeňském 
kraji se sloganem „Nezůstanete sami“ – billboar-
dů, rozhovorů, tiskových zpráv, a v neposlední 
řadě též úspěšný prodej stejnojmenných ponožek, 
který se stal hitem podzimu v Plzni.

přislíbil, že se za nás nejmenované řádové sestry 
budou celou dobu pobytu v Rokycanech modlit. 
Myslím, že jsem nebyl sám, kdo tuto pomoc celou 
dobu pociťoval.

Přeji celému hospici, přátelům, příznivcům 
i rodinám našich pacientů klidný rok 2019 s naší 
dobrou péčí. 

Mgr. Jan Souček
ředitel Hospice svatého Lazara

SLOVO ŘEDITELE
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 

Poskytujeme palia�vní péči lidem v koneč-
ném stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Doprovázíme umírající v závěru jejich života 
a poskytujeme podporu také jejich rodinám 
a blízkým.

Naším cílem je dosažení nejlepší možné 
kvality života pacientů a jejich rodin – zajis-
�me ošetření boles� a dalších nepříjemných 
příznaků nemoci, naši pacien� v posledních 
chvílích nezůstanou osamoceni a za všech 
okolnos� zůstane zachována jejich lidská 
důstojnost.

Hospic svatého Lazara je členem Asociace 
poskytovatelů hospicové palia�vní péče 
v ČR a dodržuje standardy kvality hospicové 
palia�vní péče. 
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Zdravotnická péče

Lékařská péče je zaměřena na léčbu palia�vní, 
tj. úlevnou, která zbavuje nemocné zejména nepří-
jemných příznaků onemocnění. U onkologicky 
nemocných stojí v popředí zmírnění boles�, a to 
prostředky moderní palia�vní medicíny, které 
zajis� nemocnému maximální pohodlí. Přije�m 
pacienta do hospice pokračuje zdravotní a ošetřo-
vatelská péče o pacienta v plném rozsahu. Denní 
režim je přizpůsoben potřebám pacienta. Ergote-
rapie je zaměřena na ak�vitu a posílení soběstač-
nos� nemocného.

Sociální poradenství a duchovní péče

Poskytujeme ji pacientům a rodinám před přije-
�m do hospice a po celou dobu pobytu. Péči 
psychoterapeuta mohou využít pacien�, stejně 
jako jejich nejbližší. Setkání pro pozůstalé, které 
pořádáme několikrát za rok, patří do služeb hospi-
ce. Péče o psychosociální složku člověka je nedíl-
nou součás� specializované palia�vní péče. 

V době nemoci pacient často uvítá možnost 
mluvit o svých pochybnostech, strachu, nejistotě. 
Pomáháme nemocným najít vlastní odpovědi na 
otázky, které si kladou, smířit se s nemocí a často 
také odpus�t těm, kteří jim ublížili. Kněžská služba 
je zajištěna jednou týdně na celý den, na přání 
nemocného je možná návštěva duchovního i přímo 
na pokoji. Katolické bohoslužby se konají dvakrát 
týdně v kapli sv. Lazara v přízemí hospice.

V roce 2018 měl Hospic svatého Lazara významné 
kulaté výročí: 20 let nepřetržitého provozu a stále 
se zkvalitňující péče. Vznikl v dubnu roku 1998 
jako specializované zdravotnické zařízení s 28 lůžky, 
které poskytuje komplexní péči o člověka v poslední 
etapě jeho života. Během roku 2018 jsme poskytli 
péči 337 pacientům v celkovém objemu 8 914 
ošetřovacích dnů. Další služby v oblas� poradenství 
a péče o rodiny pacientů a truchlící využilo více než 
900 lidí. Za 20letou dobu své činnos� jsme dopro-
vodili více než 4 000 nevyléčitelně nemocných.

ČINNOST HOSPICEČ
ČINNOST HOSPICE

Počet pacientů

ÚDAJ POČET
337

Průměrná délka pobytu 26 dnů

Počet ošetřovacích dní 8 914

Základní sta�s�ka pacientů 
v Hospici svatého Lazara za rok 2018
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Půjčovna pomůcek

Pro zajištění maximálního možného komfortu 
a kvality života jsou důležité pro nemocného 
i jeho pečující kompenzační pomůcky. Pomáhají 
při předcházení různých komplikací u nemocných, 
zároveň prodlužují na nejdelší možnou míru kvalitu 
života. K tomu slouží půjčovna pomůcek, určená 
také široké veřejnos�. Hospic nabízí k zapůjčení 
různé typy chodítek, toaletní vozíky, elektricky 
polohovatelná ošetřovatelská lůžka, přenosné 
koncentrátory kyslíku a další. Půjčovna v roce 2018 
pomohla 59 pečujícím zapůjčením 67 pomůcek.

Dobrovolníci

Nezbytnou součás� a posilou týmu hospice jsou 
dobrovolníci. V průběhu celého roku jich do 
hospice za pacienty docházelo a jinak pomáhalo 
více než 40. Pacientům dělali společnost, povídali 
si s nimi, předčítali z oblíbené literatury, doprová-
zeli je na procházky, věnovali se společně krea�v-
ním činnostem. Dvě dobrovolnice pekly našim 
pacientům pravidelně narozeninové dorty, jiné se 
staraly o kvě�ny, ozdobily vánoční stromek nebo 
pomohli s úklidem. Byli nám také silnou oporou 
při konání jednorázových akcí. V loňském roce 
jsme slavili kulaté výročí a například s přípravami 
jeho oslav nám dobrovolníci s úsměvem na rtech 
a lehkos� pomohli. Další velkou chvílí v minulém 
roce bylo stěhování provozu hospice do Rokycan-
ské nemocnice z důvodu rekonstrukce výtahů. 
I při této akci nám byli dobrovolníci nablízku, a to 
silní muži z firmy Shape Corp. Dále proběhla ve 
třech etapách veřejná sbírka s nabídkou hospico-
vých charita�vních ponožek, do níž věnovali svou 
energii skau� z 36. skautského oddílu Sirius 
z Doubravky. Dobrovolníci věnovali hospici celkem 
373,5 hodin, za které jsme jim vděčni a jejich času 
i empa�e si velice vážíme.

Canisterapie

V průběhu celého roku těšila pacienty, jejich 
blízké, ale i zaměstnance hospice trénovaná fenka 
Fany pod vedením své usměvavé a vlídné paničky 
Vlaďky Frouzové. Kontakt s Fanynkou téměř 
doslova léčil a všem přinášel pozi�vní energii.
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V počátku jsem měl opodstatněné obavy, jestli 
je geocache v hospici vhodná, a to ne proto, že 
bych si myslel, že by sem lidé neměli chodit, ale 
protože jsem se bál, že by „kačeři“ (tak se říká 
hráčům geocachingu) mohli rušit pacienty hospi-
ce. A tak jsme společně s Viktorem začali hledat 
vhodné místo, které by nejen nerušilo pacienty, 
ale na které by neměli obavu přijít ani „kačeři“. 
Nápadů byla spousta, od umístění před vstupem, 
až po terasu přímo v hospici. Při rozhodování 
o typu geocachingové schránky jsme oslovili i širší 
plzeňskou komunitu a schránku jsme nakonec 
umís�li v recepci hospice. Proč právě toto místo? 
„kačeři“ zde neruší pacienty hospice, v recepci 
pracují milé paní recepční, které rády poskytnou 
informace o fungování hospice, a ještě si zde, 
pokud chcete, můžete zakoupit předměty vyrobené 
samotnými pacienty nebo odnést charita�vní 
hospicové ponožky, kde veškerý výtěžek jde na 
další fungování hospice.

Povědomí o hospicové péči provází mezi veřej-
nos� různá tabu, a tak ruku v ruce se zakládáním 
geocache vyvstal i nápad na pořádání setkání, 
které by „kačerům“ pomohlo nahlédnout pod 
pokličku fungování hospice a snad i pomohlo 
zbourat některé zažité předsudky. Setkání, stejně 
jako publikace „keše“ se uskutečnilo 18. září 2018 
a dorazilo na něj asi 30 příznivců geocachingu. 
U vchodu nás uvítal Viktor a vzal si slovo. Chvíli 
povídal o práci v hospici před budovou a pak vzal 
nás účastníky do společenské místnos�, která se 
dá lehce změnit i na kapli. To pro případ, že jsou 
mezi pacienty věřící. Bylo vidět, že téma všechny 
zaujalo. Viktor mluvil nejen o palia�vní péči, ale 
i o dalších činnostech hospice a o dobrovolnících, 

Jak kačeři vzali hospic útokem

Před téměř dvěma roky jsem v plzeňském Hospici 
svatého Lazara doprovázel s rodinou svého dědečka 
a pomoc lidí v hospici mi přišla skvělá. A tak, když 
jsem částečně překonal tu část života, kdy truchlíte 
po někom blízkém, začal jsem hledat způsob, jak 
hospici poděkovat. 

Kromě nápadu s finančním darem mě napadlo 
pomoci ještě jinak. Chtěl jsem, aby poskytnutá 
pomoc měla nějaký reálný výsledek, který je vidět. 
Nabídl jsem tedy hospici uspořádání brigády, 
které se pořádají v rámci komunity kolem geoca-
chingu (č� „geokešingu“), do níž patřím. Chtěl 
jsem nabídnout například vymalování místnos� 
nebo cokoliv jiného, co by hospici pomohlo. Na 
můj e-mail odpověděl Viktor Glier a vlastně mi 
sám nabídl to, co já jako myšlenku zavrhl: „Pojďme 
v hospici udělat geocache. Je to možné?“ Geoca-
che je skrytá schránka, kterou hledají příznivci 
geocachingu. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 

kteří sem docházejí.
Jsem moc rád, že jsme do něčeho takového šli 

a že nás podpořilo i vedení hospice, protože infor-
ma�vní přínos je skvělý, a i přes moje počáteční 
obavy je schránka nálezci velmi dobře hodnocena. 

V neposlední řadě se to při logování nálezu na 
webu hemží zprávami, kdy si nálezci odnášejí po 
návštěvě i zakoupené hospicové ponožky a další 
předměty, a to je prostě fajn.

Lidé v hospici jsou tady proto, aby pomáhali 
a dělají to skvěle. Každý z nás by byl určitě rád, 
kdyby na sklonku svého života našel dobré ruce, 
které mu pomohou a v Hospici svatého Lazara je 
takových rukou bezpočet. Bezpočet rukou, které 
se postarají nejen o odcházející, ale i o jejich rodiny, 
protože si uvědomují, že „přicházet“ o někoho není 
lehké. Jejich starost a podpora je úžasná a stejně 
tak i jejich úsměvy.

Hospic svatého Lazara je jeden úžasný organis-
mus, kde bych jen těžko hledal toho nejlepšího 
zaměstnance. Od paních recepčních, přes ošetřu-
jící personál, až k pozicím v kancelářích jsou tady 
všichni úžasní, a to bez výjimky.

Viktor mě požádal, abych napsal pro výroční 
zprávu svoji zkušenost s hospicem a já to udělal 
moc rád. Třeba Vás můj příběh inspiruje pro 
pomoc hospicům nebo Vám vezme obavy, které 
z hospiců máte. A ani jedno není málo. Díky, že 
jste dočetli až sem.

JAK KAČEŘI VZALI HOSPIC ÚTOKEM
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hospici blízká, tedy plzeňský biskup Tomáš Holub, 
požehnat naše prostory v Rokycanské nemocnici.

Žili jsme i kulturně

Na jaře se uskutečnily dva benefiční koncerty pro 
hospic. První se uskutečnil v kostele Západního 
sboru ČCE v Plzni a hráli Dva písaři (to je náš lékař 
Mar�n Pachner a Láďa Pohořelý) originální autor-
ské „alterna�vně folkové“ písně. Druhý benefiční 
koncert byl v kazatelské stanici ČCE Nýřany 
a zazpívali plzeňské legendy Touch of Gospel. 
Děkujeme interpretům i všem, kteří přišli a vstup-
ným podpořili hospic. Další koncerty na podporu 
hospice se v zimě uskutečnily v kostele sv. Archan-
děla Michaela ve Skryjích a ve Šternberském paláci 
v Praze (Jana Steidl Kindernayová, Ivana Bilej Brou-
ková a Pavel Steidl).

Nenápadný vrchol roku byl na Štědrý den 
24. prosince. Pro tento výjimečný den vytvořené 
country folkové trio plzeňských muzikantů Jan Pola-
�s Polata (zpěv, housle), Jiří Nulíček (zpěv, kytara) 
a Iveta Hájková (zpěv, flétny) zahrálo našim pacien-
tům v Rokycanech. Chtěli prožít Vánoce smysluplně 
a užitečně. Za každého pacienta i zaměstnance, 
kterému �m zpříjemnili Štědrý den děkujeme!

Žili jsme také duchovně
 

25. května jsme se zúčastnili již tradičně Noci 
kostelů. Hosté mohli slyšet např. hudební vystou-
pení sboru od fran�škánů pod vedením Jany 
Pachnerové, zpěv křesťanských písní, zpěv 
v doprovodu akus�cké kytary našeho ošetřovatele 
Marka Karpíška nebo autorské čtení a povídání 
našeho pátera Jiřího Barhoně. 18. října se usku-
tečnila mše svatá na svátek sv. Lukáše, patrona 
lékařů pro lékaře a další zdravotníky. Kterou sloužil 
emeritní biskup Fran�šek Radkovský. 

Byli jsme potěšeni vydáním knihy rozhovorů se 
zakladatelkou hospicového hnu� v České repu- 
blice MUDr. Marií Svatošovou a zúčastnili jsme její 
autogramiády v Plzni. 26. července se uskutečnila 
tradiční poutní mše. V srpnu se pro zaměstnance 
s lektorem smíchologie Petrem Fridrichem usku-
tečnilo populárně vědecké stand-up kombinující 
přednášku, videa, obrázky, ak�vity a experimenty 
s publikem. 10. prosince přišla duchovní autorita 
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než dvacet let své služby občanům města Plzně 
i občanům mnoha dalších obcí Plzeňského kraje. 
Vzhledem k zaměření na paliativní péči poskytuje 
hospic v mnoha případech službu na poslední 
cestě našich trpících bližních. Hospic svatého 
Lazara je zdravotnické zařízení svým rozsahem 
sice nevelké, ale v Plzeňském kraji ojedinělé, má 
proto význam i jako odborné zázemí pro mobilní, 
respektive domácí hospicovou péči, která se 
v posledních letech začíná rozvíjet také v Plzeň-
ském kraji.

Svou více než dvacetiletou historií Hospic svatého 
Lazara prokázal, že kvalitní péče o těžce nemocné 
i umírající musí mít nejen lékařský a pečovatelský 
rozměr, ale i duchovní rozměr. Hospic, díky většímu 
počtu zaměstnanců, kteří se proti jiným zdravot-
nickým zařízením mohou věnovat celodenní péči 
o klienta, poskytuje kromě zdravotní péče také 
duševní klid pro 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 svatého Lazara povolán. Pro zaměstnan-
ce, dobrovolníky a zejména pro pacienty Hospice 
svatého Lazara je proto důležité, v jaké pracovní 
a duchovní atmosféře denně pobývají. 

Ing. Petr Náhlík

Dvacáté narozeniny jsme oslavili nadvakrát. 
25. dubna v plzeňském Café Papírna. Zažili jsme 
večer nesen�mentálního vzpomínání na uplynulé 

Dvacáté výročí Hospice svatého Lazara v Plzni 
oslavil současný tým zaměstnanců v dubnu 2018 
v plzeňském kulturním centru Papírna spolu 
s mnohými z těch, kteří stáli u zrodu hospice nebo 
se podíleli na jeho dvacetileté činnosti jako 
zaměstnanci, či pomáhali hospici jako dobrovolníci 
nebo donátoři.

Dovolím si připomenout člověka, který se 
o vytvoření podmínek pro důstojnou léčbu bolesti 
opravdu zasloužil, s hospicem dlouhodobě spolu-
pracoval, ale slavit už s námi nemohl. Tím člově-
kem byl dlouholetý člen správní rady pan MUDr. 
Václav Fessl, CSc. (1932–2016), pro kterého lidská 
důstojnost byla prvořadou a zcela přirozenou 
samozřejmostí i v dobách hluboké totality. Lékař, 
který stovkám lidí pomohl ve zdravotních obtížích 
svou odbornou radou i svým profesionálním 
přístupem v léčbě bolesti. Tišit bolest těla i duše, to 
bylo vnitřním principem jeho poslání v životě 
odborném i občanském.

Hospic svatého Lazara v Plzni poskytuje již více 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 

roky a vděčnos� všem, díky kterým je hospic tam, 
kde teď je. Zahrála plzeňská kapela Mi Martef, 
krásný dort upekla staniční sestra Marta Šimánko-
vá, svoje kousky předvedla umělecká skupina 
Žongléros Ansámbl. Akci podpořil Plzeňský kraj 
a Plzeňská teplárenská. Bohemia Sekt nám věno-
val uvítací drink.

Podruhé jsme se k oslavě sešli 29. září. Světově 
proslulý kytarista Pavel Steidl společně s kytarist-
kou, skladatelkou a zpěvačkou Dagmar Andrto-
vou-Voňkovou zahráli k narozeninám Hospice 
svatého Lazara v nádherných prostorách Jízdárny 
zámku Kozel. Kromě umělců, kteří vystoupili bez 
nároku na honorář, jsme dostali velkou podporu 
od firmy Keramika Soukup. 

Abychom na kulaté výročí, existenci a smysl 
hospice upozornili, nechali jsme oblepit desítky 
plzeňských laviček a několik billboardů plakáty, 
které pro hospic vytvořila grafička Eva Chmelová.

HOSPIC SLAVIL 20 LET SVOJÍ ČINNOSTI
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rou naší péče o umírající. Ale k čemu? Copak nám 
nestačí příspěvky pacientů, příspěvky na péči 
a úhrady zdravotních pojišťoven? Nestačí. Zákony 
na hospice bohužel pořád nemyslí. K tomu náklady 
rok od roku rostou (mzdy, provozní náklady) a my 
nechceme rezignovat na kvalitu naší péče. Chceme 
ji nejen udržet, ale také zlepšit. Nabízet výborné 
služby vyrovnaných, spokojených  zaměstnanců 
v prostředí, které bude pro pacienty a jejich blízké 
maximálně přívě�vé.

Připojte se do Klubu přátel, pomozte jako 
dobrovolnice / dobrovolník nebo nám nabídněte 
kousek toho, co děláte dobře a rádi. Na odkazu 
www.hsl.cz/darci se můžete dočíst o tom, jakými 
dalšími formami můžete podpořit dobrou péči 
o umírající.

Charita�vní stylové ponožky

Překvapivě se v roce 2018 objevil zcela nový 
a velmi efek�vní způsob podpory hospice, a sice 
charita�vní ponožky. Třebíčská firma ROTEX nám 
na návrh grafičky Evy Chmelové vyrobila nepře-
berné množství zajímavých vzorů. Ponožky mají 
na plosce stručný, ale výs�žný nápis „Nezůstanete 
sami“. Společně s krásnými a kvalitními českými 
ponožkami tak nabízíme nenásilné připomenu� 
jednoho ze základních principů hospicové péče. 
Tento nápad Evy Chmelové se zalíbil mnoha 
jednotlivcům i firmám. Největší boom jsme zazna-
menali okolo adventu, kdy jsme v jednu chvíli 
vyprodali veškeré zásoby a netrpělivě čekali na 
další. Úspěch, který ekonomicky vyčísleno přesáhl 
120 �síc korun (jen polovinu ceny ponožky to�ž 

Klub přátel

Klub přátel Hospice svatého Lazara vyrostl během 
roku 2018 o dalších 10 členů. Jsme za každého 
nového člověka („klubistu“) vděční, protože záva-
zek ke členství znamená svobodné, nevynucené 
rozhodnu� podpořit dobrou věc. Ale přírůstek je 
menší, než bychom chtěli. Přidejte se, dejte vědět 
přátelům. Smysluplně investovat 100 nebo 200 
korun měsíčně a mít z takové inves�ce radost, 
to je příjemná vnitřní odměna, kterou nabízíme za 
Vaši pomoc hospici. Elektronická přihláška je 
k dispozici na webových stránkách hospice:  
h�p://www.hsl.cz/klub-pratel 

Proč hospici pomáhat?

Má smysl přispívat na hospicovou péči měsíčně 
v řádu stokorun? Rozhodně ano. Mnoho drobných 
příspěvků se může stát skutečně zásadní podpo-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 

činí výrobní náklady) by nebyl možný bez pomoci 
těch, kteří s distribucí soustavně pomáhali. 
Předně je to Městská knihovna Rakovník, Moving 
Sta�on, Tesco Borská Pole, Design shop UMU 
v DEPO 2015, ale také litoměřický obchůdek Bona 
Fide. 36. skautský oddíl Sirius z Doubravky třikrát 
vyšel do ulic Plzně s ponožkami a sbírkovými kasič-
kami. Fotograf Matěj Hošek přispěl skvělými 
fotkami, věrně ukazujícími kouzlo ponožek. Děku-
jeme všem, kteří se do distribuce zapojili a kteří je 
zakoupili. Ačkoli skladové zásoby jsou dostatečné 
a noví (nejen) Plzeňané si své nohy díky nám 
zkrášlují, těšíme se na další pokračování tohoto 
příběhu po zprovoznění e-shopu na webových 
stránkách hospice v druhém polole� roku 2019.

AKCE V ROCE 2018
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zajištěním stěhování i provozu kromě Plzeňského 
kraje pomohlo zejména město Plzeň. Díky finanční 
podpoře výše uvedených se podařilo od listopadu 
2018 do dubna 2019 rekonstrukci zvládnout. 

Největší zatížení nesl celý zdravotní a sociální 
tým – lékaři, sestry, ošetřovatelé a sociální pracov-
nice, který dokázal provozovat paliativní péči 
a zvládnout složitou situaci v novém prostředí 
a v odlišných podmínkách. Děkuji velmi celému 
týmu, že v těžké zkoušce obstál a dokázal po celou 
dobu v Rokycanech poskytovat pacientům to, co 
od hospice potřebovali. 

Ing. Petr Náhlík
Od podzimu 2018 do jara 2019 prošel Hospic 
svatého Lazara zatěžkávací zkouškou, kterou byla 
rekonstrukce obou výtahů a následná renovace 
vybavení pokojů, koupelen i společných prostor. 
Rekonstrukci nebylo možné provést za provozu, 
a tak poprvé v historii musel hospic hledat náhradní 
prostory a poskytovat služby jinde. 
Na základě dvaceti let poskytování kvalitní péče 
klientům získal Hospic svatého Lazara velmi dobré 
jméno v očích veřejnosti. Díky k tomu se podařilo 
pro nutnou rekonstrukci najít mnoho pomocných 
rukou a především donátorů. Samotná rekon-
strukce ve výši více než deset miliónů korun 
proběhla nákladem města Plzně, které dotaci 
získanou z Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny doplnilo o prostředky z vlast-
ního rozpočtu. 
Díky úsilí ředitele i správní rady se podařilo získat 
přechodné zázemí pro poskytování paliativní péče 
od Plzeňského kraje, který poskytl hospici půlroční 
azyl v krajské nemocnici v Rokycanech. S finančním 
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příspěvek a výtěžek věnovali na hospicový sbír- 
kový účet.

 

Stát na hospice stále nemyslí tak, abychom byli 
plně zabezpečeni.  Stále pla�, že aby se nejen 
Hospic svatého Lazara mohl dobře postarat 
o pacienty a jejich blízké, musí celkem složitě získá-
vat téměř polovinu svých prostředků z nejrůzněj-
ších zdrojů. To v praxi znamená z plateb pacientů, 
příspěvků na péči, ale také prostřednictvím nená-
rokových dotací z rozpočtů plzeňských měst 
a obcí, příspěvků nadací, darů právnických osob 
(firmy) a jednotlivců (Klub přátel, Darujme.cz atd.), 
nebo třeba pořádáním benefičních akcí ve 
prospěch hospice. Hospice lůžkové ani domácí by 
neměly bojovat o přeži�. My jsme však nakonec za 
nutnost vícezdrojového financování rádi, protože 
nás nu�, abychom byli ak�vní směrem k veřejnos� 
a maximálně vykazatelní.

S přímou podporou hospice přišly dokonce dvě 
poli�cké strany. Benefiční mul�žánrový večer pro 
Hospic svatého Lazara v hospodě Bílej Medvěd 
uspořádala TOP 09. Na Oslavách osvobození rozdá-
vali členové Pirátské strany pivo za dobrovolný 
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Příjmy od zdravotních pojišťoven

ZDROJ Z CELKOVÝCH VÝNOSŮ

48 %

Přijaté příspěvky na péči

Dotace Plzeňského kraje

Dotace od Statutárního města Plzně

Platby pacientů

Dary od fyzických osob

Dary a dotace od obcí

Příjmy z vlastní činnos�

Dary od právnických osob

Dotace od městských obvodů Plzeň 1–5

14 %

9 %

8 %

8 %

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

Dotace od Ministerstva zdravotnictví

Přijaté dary od nadací

1 %

1 %
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Rozložení výnosů Hospice svatého Lazara
v roce 2018

Děkujeme všem vám, kteří jste v roce 2018 přímo 
i nepřímo, finančně, uspořádáním akce nebo 
radou či povzbudivým slovem podpořili Hospic 
svatého Lazara a zasadili se tak o dobrou věc.

 

• Přijaté dary a dotace od obcí 3 %

• Dary právnických osob 2 %

• Příjmy z vlastní činnos� 2 %

• Dotace od městských obvodů Plzeň 1–5 1 %

• Dotace Ministerstva zdravotnictví 1 %

• Příspěvky od nadací 1 %

Platby pacientů 8 % •

Dotace Plzeňského kraje 9 % •

Přijaté příspěvky na péči 14 % •

Příjmy od zdravotních pojišťoven 48 % •

Dotace statutárního města Plzně 8 % •

Dary fyzických osob 3 % •



Naše poděkování za finanční dar patří těmto lidem:

Paní Andrlová, Patricie Auš, Bartošovi, Richard Bartoš, Jaroslava Baumruková, Taťána Benešová, Václav Berka, Jitka 
Berková, Milan Blažek, Aleš Bluma, Olga Brožíková, Ivana Cabrnochová, Adrian Čech, paní Černá, Stefanie Dach, Leon 
Damas, Mar�n Dolanský, Jaroslav Drnek, Jana Drncová, Lucie Duroňová, Jan Erhart, Alois Filip, Eva Fínková, Pavel 
Fischer, Monika Fremerová, Viktor Glier, Zuzana Hamatová, Anna Hauerová, Jiřina Hayerová, Pavel Hegner, Karel 
Hejra, Vlasta Hirmanová, Mar�n Holečko, Pavel Honeš, Jaroslav Horký, Matěj Hošek, Václav Hruška, Mar�n Huček, 
Eliška Hudcová, Iveta Chalupníková, Marcela Istvanyiova, Kristýna Jandová, Dana Ježková, pan Kadlec, Jaroslav 
Kadlec, Fran�šek Karhan, pan Kern, René Kneifel, Zdeněk Kobeda, Filip Komorous, Marie Konopásková, Mar�na 
Korejčková, Lenka Kotková, Hana Kotvová, Václava Koupilková, Petr Kováč, Radomír Kozler, paní Krampolová, Zbyněk 
Kratochvíl, pan Kroc, Milena Křikavová, Jiřina Kubalíková, Jan Kubík, Marcel Kůs, Petr Kužvart, Lakovićová Alexandra, 
Věra Langová, Lehečkovi, Zdeněk Lempera, Petr Liška, Jiří Lukeš, Lubomír Lupták, Jan Marek, Zdeňka Marchesiová, 
paní Masná, Filoména Matějovicová, Jaroslava Mathesová, Ludmila Mayerová, Jitka Mejcharová, paní Moravcová, 
paní Motlová, Miloslava Mračková, Josef Muknšnábl, Pavel Názler, Kamila Nejdrová, Karel Nejedlý, Petr Němeček, 
Luboš Novák, Věra Pacourková, Jaroslav Pěnkava, Zuzana Petáková, Tomáš Petrlík, Tomáš Pexa, Naděžda Pluhařová, 
Petr Procházka, Marcela Pšenáková, Václav Pták, Z. Pulkrábek, H. Pumprová, Lenka Pytelková, Mirka Rajtmajerová, 
A. Rampasová, Maria Rivnac, Jan Roub, Daniela Roudová, Markéta Rouchová, H. Rouseková, Mar�n Rut, Kamil Říha, 
Jakub Sachr, Marie Sedláčková, Josef Skála, paní Sládková, paní Smoláková, Jindřich Sojka, Jan Souček, Jana Soukupo-
vá, Dana Stoklasová, pan Šafanda, Květoslava Šálková, Silvie Šatrová, Marie Šámalová, Blanka Šestáková, Gabriela 
Šimandlová, Jindřich Šťáhlavský, Iva Štěklová, Daniela Štěrbová, Jiří Švábek, paní Švarcová, Aleš Tauer, Petr Tichý, 
Karel Titl, Libuše Tieslová, Jan Tomiška, Barbora Traburová, Marek Trachta, Václav Trefanec, Ludmila Turhoberová, 
paní Ulrichová, Milan Valdman, Pavel Vaněk, Petr Vaněk, Jana Veselá, Václav Veverka, Lenka Vídršperková, paní Vítko-
vá, Karolína Vodičková, Helena Vojtěchová, Ladislav-Michael Wallis, Blanka Zábranská, Zdeněk Záhor, Michaela 
Zajacová, Jiří Zemen, Miroslav Zicha, Jitka Ženíšková, Libor Žižka, Yve�a Žďánská a mnoha dalším, kteří si nepřáli být 
zveřejněni.

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

Všem lidem, kteří zareagovali na facebookovou výzvu a darovali hospici větráky v letních parnech. Všem, kteří 
prezentují, nabízeli a nabízejí naše charita�vní ponožky (Moving Sta�on, Tesco Borská Pole, Bona Fide Litoměřice, 
Design shop UMU, Městská knihovna Rakovník) a samozřejmě všem těm, kteří si je zakoupili. Muzikantům a hudeb-
ním uskupením: Pavel Steidl, Dagmar Andrtová-Voňková (koncert na zámku Kozel k 20. narozeninám hospice); Jana 
Steidl Kindernayová, Ivana Bilej Brouková; Zuzana Trampotová; muzikan� Jan Pola�s Polata, Jiří Nulíček, a Iveta 
Hájková (vánoční koncert); Touch of Gospel; Mar�n Pachner a Láďa Pohořelý (Dva písaři); Macechy & její přátelé; 
plzeňská kapela Mi Martef (oslava k 20. narozeninám v Café Papírna). Dále děkujeme Tomáši Salamánkovi za geocache 
v hospici. Za přízeň a duchovní doprovázení plzeňskému biskupovi Tomáši Holubovi. Všem dobrovolníkům, kteří 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod �nci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut 

pomáhali v Papírně (Mar�n Petr, Jiří Návrat, Matyáš Němec, Šárka Sedláčková, Jakub Kaše, Helena Vernerová), šili 
závěsy (Ilona Kašová) nebo pomáhali v rámci firemního dobrovolnictví. Děkujeme 36. skautskému oddílu Sirius 
z Doubravky za to, že třikrát vyšli do ulic Plzně se sbírkovými kasičkami a skautskému středisku Střela za to, že prodá-
vali výrobky našich pacientů na Velikonočním stánku.

PRÁVNICKÉ OSOBY

Podpora ve výši 200 �s. Kč a více

Plzeňský kraj, statutární město Plzeň, MERO ČR, a.s., obec Česká Kubice, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vodárna 
Plzeň, a.s.

Podpora ve výši 50–199 �s. Kč

Fórum dárců, z.s., Liga pro� rakovině, městský obvod Plzeň 1, městský obvod Plzeň 3, Řízení letového provozu ČR, 
s.p., Salesiánské středisko mládeže – dům dě� a mládeže Plzeň

Podpora do 50 �s. Kč a jiná materiální podpora

Asociace poskytovatelů hospicové a palia�vní péče, BioLogico s.r.o., BOHEMIA SEKT, s.r.o., Café Papírna, Cesta domů, z.ú., 
ČSOB, Dakan poradenská s.r.o., DEPO 2015, Doosan Škoda Power, Drylock Technologie s.r.o., EXCELLENT PLZEŇ s.r.o., 
Hranička Karel SKG, Keramika Soukup, a.s., město Beroun, město Blovice, město Dobřany, město Holýšov, město 
Horšovský Týn, město Kaznějov, město Kdyně, město Kralovice, město Maně�n, město Nepomuk, město Nýrsko, 
město Nýřany, město Nýrsko, město Přeš�ce, město Rokycany, město Spálené Poříčí, město Starý Plzenec, město 
Stod, město Stříbro, město Toužim, město Třemošná, město Všeruby, město Zbiroh, městský obvod Plzeň 2, městský 
obvod Plzeň 4, městský obvod Plzeň 5, městys Chodová Planá, obec Líně, obec Štěnovice, obec Tlučná, Perfect Distri-
bu�on a.s., Pirátská strana, Plzeňská teplárenská a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., Římskokatolická farnost Rokycany, 
Shape corp., Skau� Doubravka – oddíl Sirius, Sony DADC Czech Republic, SmartEmailing, Svět oříšků a čokolády 
Plzeň, TOP 09, Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, z.s., Západní sbor ČCE Plzeň, Kazatelská stanice ČCE 
Nýřany

PŘEHLED DÁRCŮ
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Stát na hospice stále nemyslí tak, abychom byli 
plně zabezpečeni.  Stále pla�, že aby se nejen 
Hospic svatého Lazara mohl dobře postarat o 
pacienty a jejich blízké, musí celkem složitě získá-
vat téměř polovinu svých prostředků z nejrůzněj-
ších zdrojů. To v praxi znamená z plateb pacientů, 
příspěvků na péči, ale také prostřednictvím nená-
rokových dotací z rozpočtů plzeňských měst a 
obcí, příspěvků nadací, darů právnických osob 
(firmy) a jednotlivců (Klub přátel, Darujme.cz 
atd.), nebo třeba pořádáním benefičních akcí ve 
prospěch hospice. Hospice lůžkové ani domácí by 
neměly bojovat o přeži�. My jsme však nakonec 
za nutnost vícezdrojového financování rádi, proto-
že nás nu�, abychom byli ak�vní směrem k veřej-
nos� a maximálně vykazatelní.
S přímou podporou hospice přišly dokonce dvě 
poli�cké strany. Benefiční mul�žánrový večer pro 
Hospic svatého Lazara v hospodě Bílej Medvěd 
uspořádala TOP 09. Na Oslavách osvobození 
rozdávali členové Pirátské strany pivo za dobrovol-

Tržby z prodeje služeb a zboží

VÝNOSY (v �s. Kč)

25 730

Dary

Dotace

Ostatní výnosy

2 265

5 561

73

VÝNOSY CELKEM 28 068

Spotřeba materiálu

NÁKLADY (v �s. Kč)

2 413

Služby

Mzdové náklady

Ostatní náklady

4 953

20 539

552

NÁKLADY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

28 457
-389
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Účetní závěrka za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 
včetně přílohy k účetní závěrce v plném rozsahu je 
k dispozici na webových stránkách hospice.
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ný příspěvek a výtěžek věnovali na hospicový 
sbírkový účet.

Děkujeme všem vám, kteří jste v roce 2018 přímo 
i nepřímo, finančně, uspořádáním akce nebo 
radou či povzbudivým slovem podpořili Hospic 
svatého Lazara a zasadili se tak o dobrou věc.

 

Stát na hospice stále nemyslí tak, abychom byli 
plně zabezpečeni.  Stále pla�, že aby se nejen 
Hospic svatého Lazara mohl dobře postarat o 
pacienty a jejich blízké, musí celkem složitě získá-
vat téměř polovinu svých prostředků z nejrůzněj-
ších zdrojů. To v praxi znamená z plateb pacientů, 
příspěvků na péči, ale také prostřednictvím nená-
rokových dotací z rozpočtů plzeňských měst a 
obcí, příspěvků nadací, darů právnických osob 
(firmy) a jednotlivců (Klub přátel, Darujme.cz 
atd.), nebo třeba pořádáním benefičních akcí ve 
prospěch hospice. Hospice lůžkové ani domácí by 
neměly bojovat o přeži�. My jsme však nakonec 
za nutnost vícezdrojového financování rádi, proto-
že nás nu�, abychom byli ak�vní směrem k veřej-
nos� a maximálně vykazatelní.
S přímou podporou hospice přišly dokonce dvě 
poli�cké strany. Benefiční mul�žánrový večer pro 
Hospic svatého Lazara v hospodě Bílej Medvěd 
uspořádala TOP 09. Na Oslavách osvobození 
rozdávali členové Pirátské strany pivo za dobrovol-
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ný příspěvek a výtěžek věnovali na hospicový 
sbírkový účet.

Děkujeme všem vám, kteří jste v roce 2018 přímo 
i nepřímo, finančně, uspořádáním akce nebo 
radou či povzbudivým slovem podpořili Hospic 
svatého Lazara a zasadili se tak o dobrou věc.

 

SPRÁVNÍ RADA

Předseda
Ing. Petr Náhlík

Místopředseda
Ing. Jiří Lodr 

Členové
MUDr. Michaela Havlová
Mgr. Pavel Janouškovec
Mgr. Ilona Jehličková
Mgr. Michael Královec

Revizní komise
Bc. Hana Stránská
Jana Hýblová
Mgr. Václav Voříšek
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Zdravotní sestry/bratři 
Bc. Nikola Ka�ová, Jana Fastnerová, Lucie Karlíková 
DiS., Pavla Annemarie Psota, Zdeňka Kripnerová, 
Iva Sauerová, Bc. Be�y Strouhalová Behenská DiS. 
(na MD), Marta Šimánková, Šárka Šimková, Zdeněk 
Šlajs DiS., Vlasta Zýková, Kamila Čejková (DPP), 
Sylva Hůrková (DPP), Kateřina Škabradová DiS. (DPP)

Ošetřovatelé/ky
Marie Bourová, Anna Bystřická, Vlasta Cajthamlo-
vá, Mar�na Frantová, Marek Karpíšek, Michael 
Kaše, Drahomíra Koderová, Mgr. Zdeněk Malina, 
Anna Mašková, Jan Prošek, Jan Růžička, Tomáš 
Stehlík, Marcela Škrlantová, Kateřina Toupalová, 
Tereza Vrbová, Adéla Štochlová (DPP)

Ergoterapeutka/canisterapeutka
Bc. Vladimíra Frouzová  

Sociální pracovnice/pastorační asistentka
Mgr. Anděla Bednářová

Recepce
Helena Černá, Anna Karpíšková, Jaroslava Souku-
pová, Bc. Ivana Kašová (DPP)

Kuchyně
Marie Hofmanová, Jana Vítková, Terézia Laššá- 
ková (DPP)

Úklid
Ivana Gábrišová (DPP)

Ekonomka
Bc. Sára Koderová 

VEDENÍ HOSPICE

Ředitel
Mgr. Jan Souček 

Vedoucí lékař 
MUDr. Michaela Havlová 
(zdravotní garant)

Hlavní sestra 
Ivana Kalousová 

ZAMĚSTNANCI HOSPICE

Lékař/ka
MUDr. Michaela Havlová
MUDr. Mar�n Pachner 

Hlavní sestra
Ivana Kalousová 

PRACOVNÍCIP
PRACOVNÍCI
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ný příspěvek a výtěžek věnovali na hospicový 
sbírkový účet.

Děkujeme všem vám, kteří jste v roce 2018 přímo 
i nepřímo, finančně, uspořádáním akce nebo 
radou či povzbudivým slovem podpořili Hospic 
svatého Lazara a zasadili se tak o dobrou věc.

 

Mzdová účetní a provozní
Kateřina Koželuhová 

Sociální pracovnice
Mgr. Diana Ciglerová 

Administra�vní pracovnice
Mgr. Lenka Václavovičová 

Komunikace a fundraising
Viktor Glier  

Údržba
Petr Koželuh (DPČ)

Vysvětlivky: 
DPČ – dohoda o pracovní činnos�
DPP – dohoda o provedení práce
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Hospic svatého Lazara, z. s.
Sladkovského 2472/66a
326 00 Plzeň
IČ: 66361508

Kontakty
Telefon +420 377 431 381-3
E-mail: hospic@hsl.cz
Web: www.hsl.cz
Facebook: h�ps://www.facebook.com/hsl.cz

Bankovní spojení
Číslo účtu: 754 50 006 / 2700
IBAN: CZ85 2700 0000 0000 7545 0006
SWIFT: BACXCZPP
UniCredit Bank Czech Republic a. s.
Náměs� Republiky 3a, č. p. 2090
110 00 Praha 1

Datová schránka
ID datové schránky: bsv7qt9 

KONTAKTK
KONTAKT
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DĚKUJEME
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