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Nemáte ještě plán na sobotu 11. 9.? Přijďte si zaběhat a podpořit Hospic 
sv. Alžběty! 
 

 

V sobotu 11. září 2021 se uskuteční v pořadí již 4. ročník Běhu pro Hospic sv. Alžběty 
o.p.s. – benefičního běžeckého happeningu.  

 
Proč happening? Čas zde není to nejdůležitější. Stejně jako v životě nezáleží na 

tom, kdy „doběhneme do cíle“, ale jak jej prožijeme. To zároveň odráží hlavní 
poselství hospicové péče – zajistit, aby byl závěr života nevyléčitelně nemocného 
člověka prožit důstojně až do konce.  

O pacienta se v hospici stará tým složený z lékařů, zdravotních sester, 
pečovatelů, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních. Velkou 
pomocí jsou též dobrovolníci. Rodina může přijít na návštěvu kdykoli. Nemocného 
doprovázíme společně. „Společně až do cíle“ je tedy i hlavní slogan běhu. 

Ambasadorkou Běhu pro Hospic sv. Alžběty je Martina Dvořáková, mistryně ČR 
v ultratrailu za rok 2021, která vnímá důležitost hospicové péče: „Z vlastní zkušenosti 
vím, jak moc záleží na pomoci, přístupu a prostředí v takových chvílích, jako je odchod 
nejbližších v nemoci. Nejen pro pacienta, ale i pro ty, kteří se o něj starají.“ Akce se 
koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, starosty ÚMČ 
Brno-střed Ing. arch. Vojtěcha Mencla a diecézního biskupa brněnského Mons. ThLic. 
Vojtěcha Cikrleho. 

 
Kde a kdy se poběží?   
Běh se uskuteční v sobotu 11. září od 10 hodin. Účastníky může kromě samotné 

podpory hospice zaujmout také neopakovatelný genius loci tohoto místa. Startovat se 
bude totiž přímo z nádvoří kláštera sv. Alžběty v Brně, ulice Kamenná 36, kde hospic 
sídlí. Tradice péče o nemocné zde sahá až do poloviny 18. století. Trasa z hospice dále 
povede směrem k Anthroposu přes Kamennou kolonii na Červený kopec a zpět do 
hospice. Je možné vybrat si délku 5,7 a 11,4 km, nebo zvolit pouze 0,6 km pro 
nejmenší děti, rodiče s kočárky a vozíčkáře. Trasu je také možné pouze projít.   

 
Jak se mohu přihlásit?  
Pokud se chcete zúčastnit, prosíme o registraci na www.behprohospic-brno.cz, 

kde naleznete plán tras včetně map a všechny další potřebné informace. Zaregistrovat 
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se můžete i v den konání běhu přímo na místě, upřednostňujeme ale registraci 
prostřednictvím výše uvedeného odkazu. V případě, že se chcete zúčastnit jako 
firemní tým, kontaktujte nás na e-mailové adrese fundraising@hospicbrno.cz. 
Upozorňujeme, že v souladu s aktuálními epidemiologickými opatřeními je nutné 
prokázat se při vstupu do areálu požadovanými dokumenty, bližší informace 
naleznete v sekci „Propozice“ na výše uvedených webových stránkách.   

Výtěžek běhu bude letos věnovaný na podporu rekonstrukce a dostavby 
našeho hospice. 

Děkujeme všem partnerům, kteří nám pomohli s realizací této benefiční akce.  
 
 
 
Hospic sv. Alžběty o.p.s. – vizitka  
- Je nestátní nezisková organizace.  
- Sídlí v konventu sester alžbětinek v Brně na ulici Kamenná 36. 
- Poskytuje komplexní zdravotně sociální služby.  
- Provozuje lůžkovou hospicovou péči (kapacita 22 lůžek), domácí hospicovou péči 

(domácí hospic Tabita) kontinuálně 24 hodin po 7 dní v týdnu umožňující nemocným zůstat se svými 
nejbližšími v jejich domácím přirozeném prostředí, dále ambulanci paliativní medicíny, půjčovnu 
pomůcek, odborné sociální poradenství (kvalifikovaní sociální pracovníci pro pomoc v zajištění 
sociálních dávek dle aktuálních právních norem), terénní odlehčovací službu (pečovatelé pro službu 
v domácím prostředí nemocných) a pobytovou odlehčovací službu (kapacita 21 lůžek).  

- Je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) a Fóra mobilních 
hospiců. 

 
 
 
 
 

Mgr. et Mgr. Beatrix Křížová 
PR, fundraising  
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mailto:krizova@hospicbrno.cz

