Září 2021

V sobotu 11. září 2021 od 9:00 do

A aby bylo co prodávat, proběhne v úterý, ve

12:00 proběhne v prostorách Gymnázia Pierra de

středu a ve čtvrtek (7.9 - 9.9.2021) od 16:00 do

Coubertina (vchod přes dvůr z Nedbalovy ulice)

18:00 výběr věcí do prodeje. Vybíráme oděvy,

tolik oblíbený Bleší trh!

kuchyňské potřeby, dekorace, knihy, bižuterii,
sportovní potřeby, domácí textil, funkční malé

– prostě vše, co již

Že vás úplně nezajímají věci z druhé ruky?

spotřebiče, hračky

Nevadí, přijďte také. U nás se dají koupit i věci

nepotřebujete, je to stále pěkné a je škoda to

nové, anebo narazíte na unikáty. Prostě Bleší

vyhodit.

trh…
Výběr proběhne také v Gymnázium PdC (opět
Děkujeme vedení Gymnázia za zapůjčení prostor

vstup z Nedbalovy ulice).

a vstřícnost!

Symbolické běhy pro hospic
Bylo to dlouhé rozhodování, zda uskutečnit
klasický Dobročinný běh. Dobročinný běh se připravuje
několik měsíců a vzhledem k neustále se měnícím
vládním nařízením jsme neměli jistotu, že se běh bude
moci uskutečnit za podmínek, které budeme schopni
splnit. A tak jsme zůstali u běhu virtuálního, ale rádi
bychom se s vámi potkali i osobně.
Máte-li zájem, přijde v neděli 19. září za námi na
Žižkovo náměstí! Trať je dlouhá sice jen 50 metrů, ale
cíl je stejný jako u běhů dlouhých – umožnit nevyléčitelně
nemocným dožít své dny doma! Doporučené minimální
startovné: 50 Kč / 100 Kč. Běžci zaregistrovaní do
virtuálního běhu mají start zdarma. V cíli na vás budou

Září 2021
čekat sladké medaile!
A pokud nechcete stát frontu na číslo (a vloni fronta byla), můžete si startovní číslo zakoupit v sobotu
11.září při Táborských slavnostech. Budeme před Informačním centrem na Žižkově náměstí.

Papučový den
Asi již víte, co je to Papučový den. Papuče jako symbol
domova. Papuče jako symbol podpory domácí hospicové
péče.
Letos si vezmeme své doma, své papuče, do práce, do
divadla,

na

cvičení

atd.

ve

středu

6.října.

O Papučovém dni určitě ještě uslyšíte mnohé
ze sdělovacích prostředků. Všech 26 zapojených hospiců
pod vedením Fóra mobilních hospiců a MH Ondrášek se
rozhodlo pro změnu. Papuče zůstávají, jen chceme do
papučí dostat více lidí a třeba i najít nové podporovatele
hospiců.
Více

- tisková

zpráva a web.

Ale hlavní je: ve středu 6.10.2021 se vyfoťte v papučích a při zveřejnění fotografie nezapomeňte přidat
hashtag #papucovyden.

Rok 2020
Nebyl jednoduchý ani pro náš hospic. Co nám
dal, ale i co nám vzal – nejen o tom je naše
Výroční
zpráva
za
rok
2020.
Celá Výroční zpráva ve formátu PDF .

Září 2021
V říjnu opět proběhne bezplatný Kurz pro
pečující, který se bude konat v prostorách
Domácího hospice (Bydlinského ulice, Tábor)
v sobotu 2.10.2021 od 9:00 do 14:00 hodin.
Na kurz je nutné se přihlásit! Maximální
kapacita kurzu je 15 účastníků.
Informace a přihlášky:
Eva
tel.:
725
414
eva.spallova(at)hospicjordan.cz

Špallová
931

