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Za koláče vznikne Poradna pro pozůstalé

Pozvánka na 41. ročník Pochodu podzimním lesem

	 V	 hospicovém	 týmu	 Charity	 Blan-
sko	 pečujeme	 nejen	 o	 umírající	 lidi		
v	jejich	domovech,	ale	i	o	jejich	blízké.	
Díky	vašim	příspěvkům	na	hospico-
vou	práci	v	regionu	se	budeme	moct		
v	připravované	Poradně	pro	pozůstalé	
dlouhodobě	věnovat	lidem,	kteří	přiš-	
li	o	někoho	blízkého	nejen	v	péči	Mo-	
bilního	hospice	sv.	Martina.	Na	vznik	
poradny	 jste	darovali	ve	sbírce	Koláč	

pro	hospic	105.389	korun.	Na	práci	Mo-	
bilního	 hospice	 sv.	 Martina	 přispěly	
také	regionální	firmy	a	jejich	zaměst-
nanci	částkou	72.250	korun.	
	 „Od	nového	roku	bychom	chtěli	zří-	
dit	Poradnu	pro	všechny	lidi,	kteří	přišli	
o	 své	 milované,	 pro	 dospělé,	 děti,	 pro	
rodiče	nenarozených	dětí,	pro	 lidi,	kte-
rým	někdo	umírá.	Za	pozůstalými	bude-
me	jezdit	na	místa,	kde	se	cítí	bezpečně,	

nabídneme	i	setkávání	v	našich	prosto-
rách.	Naším	cílem	je	usnadnit	pozůsta-
lým	čas	 truchlení,	návrat	do	jejich	nor-
málního	 života	 i	 poskytnout	 praktické	
rady	např.	s	vyřizováním	pohřbu,“	při-
bližuje	vedoucí	zdravotních	služeb	Cha-
rity	Blansko	Radka	Kuncová.
		 Koláč	 pro	 hospic	 jsme	 pořádali	 ve	
druhém	 říjnovém	 týdnu	 letos	 už	 po-	
čtrnácté.	 Za	 příspěvek	 na	 hospicovou	
péči	 lidé	 dostali	 koláče	 ve	 stáncích		
v	Blansku,	v	Boskovicích,	v	Letovi-
cích	a	v	Kunštátě.	„Dárci	byli	 skvělí.	
Moc	si	vážíme	toho,	že	i	v	této	nelehké	
době	přišli	hospicovou	péči	podpořit,“	
říká	Radka	Kuncová.
	 Děkujeme	firmám	a	pracovníkům	
SKS,	 Synthon.,	 Alf	 servis,	 ITAB,	
Shean,	 KOPLAST,	 Pyrotec,	 ISAN,	
Raccoon,	které	sbírku	podpořily.	
	 Velmi	děkujeme	místním	pekařům	
a	pekařkám	za	koláče.	Koláče	pro	nás	
letos	 napekly	 pekárny	 Matějovo	 pe-
kařství,	 DOPES	 –	 pekárna	 Benešov,	
Zemspol	 –	 pekárna	 Sloup,	 Pekařství		
U	Blažků	Ráječko	a	Kolářova	pekárna	
Letovice.	Za	obrovskou	pomoc	děku-
jeme	Farnosti	 sv.	Martina	v	Blansku,	

která	 do	 sbírky	 věnovala	 podstatnou	
část	domácích	koláčů.	
	 Děkujeme	také	studentkám	ze	Střed-
ní	pedagogické	školy	Boskovice	a	Ob-
chodní	akademie	a	Střední	zdravotnic-
ké	školy	Blansko,	které	nám	pomáhaly	
na	stáncích.
	 Děkujeme	 vám	 všem,	 kteří	 jste	 do	
sbírky	Koláč	pro	hospic	přispěli	nebo	
se	 na	 akci	 jakkoliv	 podíleli.	 Děkuje-
me,	 že	 se	díky	vám	může	hospicová	
péče	na	Blanensku	stále	rozvíjet!

Text: Vladěna Jarůšková
Foto: archiv Oblastní charity Blansko

Děti v lese potkají i pohádkové bytosti

	 Dovolujeme	si	pozvat	všechny	milovníky	podvečerní	přírody	na	tradiční	
Pochod	 podzimním	 lesem,	 který	 pořádá	 blanenský	 Klub	 českých	 turistů		
a	 letos	 se	 koná	 v sobotu 12. 11. 2022 v	 rámci	 programu	 Vítání	 svatého		
Martina.	Opět	se	můžete	těšit	na	procházku	za	svitu	baterky	v	blízkém	okolí	
města	se	zakončením	v	Hospůdce	U	Kaštánka	v	Horní	Lhotě.	Po	cestě	sa-	
mozřejmě	nemůže	chybět	ani	perníková	chaloupka	se	svými	dobrotami,	kam	
mnozí	účastníci	rádi	zavítají	na	drobné	a	sladké	občerstvení.	
	 Trasa	je	vedena	po	lesních	cestách,	kde	můžete	narazit	na	kořeny	i	bahno	
(kočárky	může	být	nutné	místy	přenášet)	a	celou	 ji	projdete	asi	za	hodinu.	
Start	bude	umístěn	ve	vestibulu	ZŠ	Dvorské	v	rozmezí	16:30	až	17:30.	Zde		
po	zaplacení	vstupného	obdržíte	startovací	listinu,	uvítací	perníček	a	v	cíli	
pak	účastnický	diplom.	Výše	vstupného	byla	 tento	rok	stanovena	na	50	Kč	
(základní)	a	70	Kč	(základní	+	buřt	a	rohlíky).	
	 Pokud	máte	chu	se	také	letos	vydat	do	tajemného	zšeřelého	lesa,	pak	se	na	vás	
budeme	těšit	na	startu	a	současně	děkujeme	všem	návštěvníkům	za	neutuchající	
zájem	o	tuto	akci	a	také	zainteresovaným	subjektům	za	spolupráci	–	Informační	
kanceláři	Blanka,	ZŠ	Dvorské,	Hospůdce	U	Kaštánka	a	Lesům	ČR,	s.	p.

Text: Ondřej Bláha - předseda KČT, odbor Blansko
Foto: Renata Kuncová Polická

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

Ceny od 1500 Kã m2/rok a parkování zdarma 30 m od budovy.

www.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l SUTERÉNNÍ PROSTORY
l celková výměra 170 m2

l samostatný vchod
l vlastní sociální zařízení
l samostatné energie
l vhodný prostor např. pro bar, 
 restauraci, kavárnu, vinárnu, 
 sklad, výrobu apod.

Více info na e-mailu: info@amica.cz
www.zamecekblansko.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 24. 11. 2022 DNY ADVENTNÍCH 
A VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

9:00 – 18:00 hodin, občerstvení zajištěno


