Čtvrtletník o dění v Domácím hospici Jordán
únor 2020
Rok 2010 byl bohatý na události ze světa vědeckého,
politického, společenského i sportovního.
V roce 2010 měl premiéru film Harry Potter a Relikvie smrti –
část 1. V roce 2010 byla vytvořena první umělá buňka na světě.
V roce 2010 se Martina Sáblíková stala dvojnásobnou
olympijskou vítězkou. V roce 2010 byla zahájena stavba nového
úseku linky "A" pražského metra. V roce 2010 vedl výbuch
sopky na Islandu k mnohatýdennímu přerušení letecké dopravy nad Evropou. V roce 2010 byla
objevena první planeta zrozená mimo naši galaxii. V roce 2010 vznikl v Táboře první jihočeský
samostatný domácí hospic – v roce 2010 byl založen Domácí hospic Jordán!

Letos slavíme deset let hospice. Deset let jsme nezasvětili jen péči o naše pacienty a pomoc jejich
rodinám, ale i osvětě na téma „co je to mobilní hospicová péče a paliativní medicína“. A vedeme
jednání o celoplošném financování mobilní hospicové péče z veřejného zdravotního pojištění. V této
oblasti jsme dosáhli pouze dílčích úspěchů. Sice máme smlouvy s 5 zdravotními pojišťovnami, ale ty
hradí péči (hrazena je část nákladů, ne 100 % a pacient již neplatí částku 250 Kč za den) jen pacientům,
kteří splní indikační kritéria daná platnou legislativou pro zařazení pod úhradu své pojišťovny.
Nezařazení pacienti stále hradí pouze 250 korun za den péče. A tak jsme stále, i po deseti letech, nuceni
hledat další zdroje financování chodu hospice. Proto vás zveme na spoustu březnových akcí na podporu
hospice a jeden dubnový koncert „Deset let s vámi“.
__________________________________________________________________________________

Deset let byla Půjčovna kompenzačních pomůcek ve
stejných prostorách jako zázemí hospice.
Ani naše prostory nejsou nafukovací, a tak jsme museli
hledat pro Půjčovnu nové místo. A povedlo se. Od tohoto
týdne si můžete vypůjčit kompenzační pomůcky na adrese:
Poliklinika Budějovická 553, Budova B, suterén, vchod /
vjezd z ulice Třebízského (mapa). Doporučujeme předem
volat na telefonní číslo: 602 613 205.
Půjčovna má i novou otevírací dobu – viz náš web.
__________________________________________________________________________________

Pěvecký sbor z washingtonské Univerzity George Washingtona a
ženský sbor, dohromady 80 zpěváků a zpěvaček, vystoupí v neděli 15.
března v 17:00 hodin v Děkanském kostele na Žižkově náměstí v
Táboře.
Na podporu Domácího hospice Jordán (vstupné věnuje sbor na
provoz hospice) budou Děkanským kostelem znít spirituály a skladby
Aarona Coplanda, Bona a Pablo Casalse. A účinkující slibují i něco
navíc.
Vstupenky (150 Kč) se budou prodávat před koncertem u vchodu kostela.
A jak sbor zpívá? Ukázka je zde. Krásné, že?
__________________________________________________________________________________

Spinningový maraton – název možná nesportovce vyděsil. Jedná
se ovšem o sportovně-společenský happening, na kterém můžete
nasednout na kolo, ale také nemusíte. Můžete jet hodinu nebo
hodiny. Můžete jet rychle i pomalu.
Akce je určena pro jednotlivce, rodiny, přátele, pracovní
kolektivy. Jede se pro zdraví, radost a dobrou věc! Zarezervujte si
kolo a čas:
Alena Brent: 770 113 013
(Spinning® centrum SPINATTIC, Kotnovská 135, Tábor)
Pozor, již je skoro vyprodáno!
Děkujeme Spinning® centrum SPINATTIC za zorganizování dalšího ročníku této skvělé akce.
__________________________________________________________________________________
V sobotu 28.března od 9:00 - 12:00 v předsálí nové
tělocvičny Gymnázium Pierra de Coubertina (vchod přes
dvůr z Nedbalovy ulice) a v podloubí u vchodu opět
proběhne tolik oblíbený Bleší trh pro hospic.
V nabídce budou oděvy, obuv, knihy, hračky, domácí
potřeby, bižuterie a spousta všelijakých dalších věcí, o
kterých jste nevěděli, že je potřebujete. A to vše za ceny
více než lidové. Přijďte, v sobotu 28. března se bude
prodávat a nakupovat pro radost a pro dobrou věc.

Aby bylo co prodávat, budeme tamtéž (Gymnázium P.d.C.) ve dnech 17.3., 19.3., 24.3. a 26.3.2020
(úterky a čtvrtky) od 16:00 do 18:00 přijímat "zboží". Chcete-li podpořit hospic a pomoci nevyléčitelně
nemocným, věnujte nám prosím pro Bleší trh to, co již doma nepotřebujete, ale jiným to ještě udělá
radost a poslouží.
Děkujeme Gymnáziu P.d.C za zapůjčení prostor a velkou vstřícnost.

__________________________________________________________________________________

Přinášíme první upoutávku na koncert
k 10. výročí založení Domácího hospice Jordán:
Kdo: Jiří Sycha a jeho přátelé
Co: barokní hudba a vlastní tvorba účinkujících
Kdy: 18. dubna od 19:00
Kde: Divadlo O. Nedbala, Malý sál, Tábor
Pro koho: Pro všechny příznivce dobrých konců a dobré barokní
hudby s přesahem.
Další informace: sledujte náš web, Facebook nebo Instagram.

__________________________________________________________________________________

