
 
 

Ivana Němcová, vedoucí Odboru Komunikace s veřejností (PR) 

Koordinátorka sbírky: Zuzana Horáková, tel.: 603 489 624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koláč pro hospic je veřejná sbírka, kterou každoročně, u příležitosti Světového dne hospicové a paliativní 

péče, pořádá Diecézní charita Brno ve svých oblastních charitách. Letos Charita přichází s jednotnou 

kampaní a se stejným cílem – upozornit veřejnost na problematiku paliativní a hospicové péče jak v domácím 

prostředí, tak i v pobytových zařízeních, informovat o možnosti poskytnutí domácí neboli terénní hospicové 

péče pro pacienty a jejich rodiny a shromáždit co nejvíce finančních prostředků, ze kterých bude moci dál 

podporovat tyto služby. 

 

Diecézní charita Brno usiluje přenést ideál milosrdné lásky k bližnímu do všech svých služeb. „Otevřeně 

podporujeme úctu k lidskému životu od počátku až do okamžiku přirozené smrti. Poskytujeme péči lidem 

nevyléčitelně nemocným a umírajícím, snažíme se zmírňovat jejich fyzickou i duševní bolest. Úcta k člověku 

je pro nás základní hodnotou, chceme ji proto komunikovat co nejširší veřejnosti,“ vyjádřil se ke sbírce na 

hospicovou péči ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. 

 

Letos bude mít veřejnost možnost zapojit se do této dobročinné akce koupí chutného koláče ve stáncích 

Charity, anebo ve firmách, kde je budou nabízet zaměstnanci Charity a dobrovolníci. 

 

Veřejná sbírka Koláč pro hospic bude probíhat: 

OCH  Znojmo, 3. 10., 8.00-16.00 h., Znojmo – ul. Obroková 

DCHB Brno, 4. 10., 9.00-16.00 h., Brno – roh ul. Česká /Joštova; Mendlovo náměstí 

OCH  Rajhrad, 4. 10., 9.00-16.30 h., Rajhrad – ul. Masarykova; Šlapanice – ul. Čechova; 

        Židlochovice – Nám. Míru, 9.00-17.00h.  

OCH  Jihlava, 4. 10., 8.00-17 h., Jihlava – Masarykovo náměstí, ulice v centru města Jihlavy, City park, 

Hradební 1  

OCH  Žďár n. S., 4. 10., 5.30-14.00 h., Žďár nad Sázavou – na horním náměstí 

OCH  Tišnov, 4. 10., 8.00-17.00 h., Tišnov – farní úřad, Kostelní 16; Albert u vlakového nádraží  

OCH  Třebíč, 4. 10., 8.00-16.00 h., Třebíč – centrum, Náměšť, Hrotovice 

OCH  Břeclav, 4. 10., 8.00-11.00 h., Břeclav – poliklinika; Bří Mrštíků  

OCH  Hodonín, 6. 10., 8.00-15.30 h., Hodonín – centrum 

OCH  Blansko, 11. 10., 9.00-15.00 h., Blansko – ul. Rožmitálova; Boskovice – nemocnice – vstup 

 

Výtěžek sbírky podpoří hospicovou péči. 

Děkujeme za vaši lidskost a podporu! 

I díky vám mohou lidé opustit tento svět obklopení láskou a péčí. 


