
 

Červen 2021 

 

  

 

Tak trochu jiný Dobročinný běh v. 5.2 

= běh pro všechny, kterým není lhostejný osud druhých! 

1.5.2021 – 30.10.2021 

Letošní ročník Dobročinného běhu přináší jak novinky, tak i věci léty prověřené. 
 

 
Novinky: 

• Máme kategorie podle věku 

• Letos máme i nordic walking (chůze 

s holemi) 

• Můžete běžet/jít námi vybranou trasu a 

poslat nám svůj čas 

• Veškeré informace naleznete na webu 

Dobročinného běhu 

 

Zůstává: 

• Záleží na vás, kdy, kde a kolik poběžíte 

nebo zda vůbec poběžíte 

• Vaše startovné plně použijeme na péči 

o naše pacienty, kteří s vaší pomocí 

mohou zůstat doma. 

• Možnost pomoci nad rámec svého 

startovného (být ambasadorem běhu) 

• Registrace 

přes www.behyprohospice.cz 

  

 

A co vlastně znamená název našeho běhu?  

= 5. ročník Dobročinného běhu pro Domácí hospic Jordán a 2. ročník běhu virtuálního. 

A tak trochu jiný je, ne, že ne. 
Číst více... 

  

  
 

Pohlednice pro pacienty hospice 

https://behhospicjordan.cz/
https://behhospicjordan.cz/
https://behyprohospice.cz/detail-behu/5069088938262528
https://behhospicjordan.cz/
https://www.hospicjordan.cz/cz/index.php
https://behhospicjordan.cz/
https://behyprohospice.cz/detail-behu/5069088938262528


 
Rádi cestujeme, poznáváme nová místa, užíváme si čas se svou rodinou, se svými přáteli. Letos je to s 

cestováním ještě komplikované. Ale za rok – to bude něco! 

 

Podobně to mají i naši pacienti. Rádi cestovali, poznávali nová místa, užívali si čas se svou rodinou, se svými 

přáteli. Ale za rok… 

 

Co si ale mohou užívat tady a teď? Čas se svou rodinou a se svými přáteli. 

A zážitky z cest? Ty jim můžete zprostředkovat vy. 

 

Pošlete našim pacientům fotografii ze svého výletu. A chcete-li, 

pošlete i pohlednici virtuální – darovací, díky které mohou 

nevyléčitelně nemocní být sice „jen“ doma, ale znáte to: všude 

dobře, doma nejlíp… 

Pro naše pacienty to platí dvojnásob! 

Číst více... 

 

 

  

 

 

Máme druhou s lékařku s atestací Paliativní medicína! 

Blahopřejeme naší kolegyni MUDr. Štěpánce 

Fojtů ke složení atestační zkoušky z oboru 

Paliativní medicína. 

 

Lékařů s touto atestací je v Jihočeském kraji 

málo – dají se spočítat na prstech obou rukou. 

Jsme hrdí, že hned dvě lékařky z tohoto počtu 

jsou součástí našeho týmu. 

 

Zvyšování kvalifikace, sledování novinek v oboru, 

účast na odborných kurzech a seminářích – to je 

jeden z hlavních pilířů kvalitní domácí hospicové 

péče, a proto součástí práce v domácím hospici 

je i celoživotní vzdělávání se. 

 

Štěpánko, gratulujeme a děkujeme za vše, co pro hospic a naše pacienty děláš (a to jak v pracovní době, tak i ve 

svém volném čase). 

 

https://pohledniceprohospic.cz/
https://pohledniceprohospic.cz/
https://pohledniceprohospic.cz/


 

 

 

E-shop 

 

 

Jdeme s dobou. Máme e-shop. 

Jdeme s dobou tak napůl. Máme 

e-shop, ale výdej koupeného a 

platba v hotovosti proběhnou v 

Dobročinném obchodě. E-shop 

máme na facebookovém profilu 

Dobročinného obchodu. 

 

Náš e-shop je určený pro věci 

nové nebo téměř nové. 

Přijímáme do prodeje vše, 

kromě oděvů a obuvi (Ty nám doneste prosím až na Bleší trh, který bude snad 11. září 2021. Drže nám palce, ať 

to vyjde). 

 

A proč to všechno děláme? Děláme to pro naše nevyléčitelně nemocné. Díky vašim nákupům a darům mohou být 

doma s rodinou! 

Sběr kabelek 

 

Pamatujete na naše Fashion bazary na náměstí, kde se prohýbaly stoly a lavice pod krásnými a ještě krásnějšími 

kabelkami?  Na náměstí asi zatím nebudeme, ale když máme teď ten e-shop, tak proč neudělat Fashion bazar on-

line?  

V Dobročinném obchodě přijímáme kabelky a tašky, jejichž jediná vada na kráse je ta, že se vám již nehodí.  

Děkujeme! Vaše kabelky podpoří dobrou věc! 

   

 

 

 

https://www.facebook.com/Dobrocinny.obchod.Jordan
https://www.hospicjordan.cz/data/web/plakat-2021/tesco-plakat-20210607.pdf
https://www.hospicjordan.cz/data/web/plakat-2021/blesi-trh-2021.jpg
https://www.facebook.com/Dobrocinny.obchod.Jordan/shop/?referral_code=page_shop_tab&preview=1&ref=page_internal


 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.hospicjordan.cz/data/web/plakat-2021/plana-nad-luznici-20210714.jpg
https://www.darujme.cz/projekt/1202146?fbclid=IwAR0gRHwBu5Og5MjcgrYfbxYMXKvj03fq9QdLuMOWr0fAkB-m6ia0xHpI4jM


 


