
Váţení členové APHPP, 

ozýváme se ze sekretari-
átu APHPP znovu upro-
střed léta. V minulém 
čísle Hospicnovin jsme 
zveřejnili výzvu, abyste 
se přihlásili k práci 
v jednotlivých komisích 
tak, jak jste rozhodli na 
valné hromadě APHPP 
v Prachaticích. 
S politováním musím 

konstatovat, ţe se pro-
zatím k práci v komisi 
pro práci se členy 
APHPP a aktualizaci 
standardů přihlásil pou-
ze pan ředitel hospice 
v Plzni Ing.  Jakub Fo-
rejt. K práci v komisi 
pro propagaci se přihlá-
sil pan ředitel Hospice 

v Mostě MUDr. Pešek. 
Vyzýváme vás tedy zno-
vu, abyste zváţili svou 
aktivní účast na práci 
APHPP a přihlásili se do 

jednotlivých komisí. 

Komise pro práci se čle-
ny vytvoří pravidla pro 
příjem nových, členů 
povede ji generální se-
kretářka APHPP. Komi-
se pro aktualizaci stan-

dardů je vedena Ing. 
Miloslavem Běťákem. 
Pro práci v obou komi-
sích se můţete hlásit na 
emailu generální sekre-
tářky:  info@asociace - 

hospicu.cz 

Komise pro propagaci je 
vedena PR pracovnicí 

APHPP Jarmilou Neu-
mannovou, v prvních 
měsících bude komise 
pracovat především na 
PR strategii APHPP a 
bude redakční radou 
zpravodaje pro veřejnost 
Rovnováha. Pro práci 
v propagační komisi se 
můţete hlásit u Jarmily 

Neumannové. EČ 

Obracím se na ty z Vás, 

kteří jste nám zatím 
nenapsali, jak oslavíte 
Světový den pro hospic 
a paliativní péči 9. říj-
na 2010. Rádi Vám po-
můţeme s propagací 
akcí! Pište na propaga-
ce@asociacehospicu.cz. 
JN 

INFORMACE ZE SEKRETARIÁTU 

Přednášky pro SPL: 

 25. 9. 2010 v Teplicích, zajišťuje 

Hospic v Mostě 

 23. 10. 2010 ve Zlíně, zajišťuje 

hospic Citadela 

 6. 11. 2010 v Novém Boru, za-

jišťuje Hospic sv. Štěpána 

 27. 11. 2010 v Praze, zajišťuje 

hospic Štrasburk 

Vernisáž výstavy v Opavě 2 

Harmonogram výstavy 2 

Lucerna v Červeném Kostelci 2 
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Číslo 5. ročník 2010 

2. srpna 2010 

Dovolujeme si Vás pozvat na 

 
Komorní koncert souboru „AD LIBITUM“ 

účinkují  členové VLACHOVA KVARTETA Praha 
a klavíristka Helena Suchárová Weiser 

 
na podporu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 

 
pátek 17. září 2010 v 19 hodin 

 
Arcibiskupský palác v Praze 

 
koncert se koná pod záštitou  

arcibiskupa praţského, metropolity a primase českého  

Mons. Dominika Duky OP 

 

Na programu jsou skladby Ludwiga von Beethovena a Antonína 

Dvořáka 
 

Vstupné: 200 Kč, kontakt  731 625 951; propagace@asociacehospicu.cz 
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