
 

Březen 2019–Květen 2019 

Novinky z Oblastní 

charity Blansko 

V Emanuelu vznikla Zážitková oáza 
Nádherníková zahrada, zážitková oáza, krása, která působí na všechny 

smysly. Ze zahrady Centra denních služeb pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením Emanuel v Boskovicích se stal prostor, který 

spojuje estetično s praktickým využitím pro klienty zařízení. Emanuel si 

zážitkovou oázu nadělil k 25. výročí svého vzniku. Stolky, křesílka a další věci 

zdobené barevnou mozaikou pro Emanuel vytvořila blanenská sochařka 

Klára Turková, sochu anděla Nádherníka, pítko pro ptáky a další prvky 

zahrady sochař Jarda Turek, krasohled Martin Titz a zvonkohru Jaroslav 

Galáš s rámem od Ivoše a Miloše Čípkových. Oáza v zahradě mohla 

vzniknout díky finanční podpoře firmy ITAB Boskovice, pana Zdeňka 

Bubníka-Consorta Praha s.r.o., manželů Horáčkových a jejich přátel a paní 

MUDr. Pavly Kočvarové. 

SAS se přestěhovaly do centra Blanska 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Blansku sídlí v nových 

prostorách na ulici Komenského 4a u vlakové stanice Blansko-město. 

Zároveň s přestěhováním na přístupnější místo v blízkosti centra města se 

změnila i provozní doba ambulantní formy poskytování sociální 

služby z pátku na středu. 

 

 

Podívejte se na nás  

na facebooku 
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Připravujeme 

 

9. června: Zahradní slavnost Boskovice 

Na neděli 9. června chystají boskovické služby charity tradiční Zahradní 

slavnost v areálu Betany Boskovice. Slavnost začíná v 11 hodin mší svatou, 

poté pokračuje bohatým programem pro děti a dospělé až do večera.  

Jste srdečně zváni! 

 

Charitní tým vyběhne na You Dream We Run 

Už druhý rok po sobě se charitní zaměstnanci s rodinami zúčastní běhu za 

plnění snů You Dream We Run, který se koná 7. až 8. června v Blansku. 

Tentokrát v charitním týmu vyběhne 35 lidí včetně dětí. Také za Oblastní 

charitu Blansko jsme nominovali člověka, kterému bychom chtěli pomoci. 

Stalo se 

 

Přes 30 tisíc z koncertu Redla půjde na hospic 

Husličky a další skladby Vlasty Redla si se zpěvákem zazpívali lidé na 

koncertě, který pořádala Oblastní charita Blansko v pátek 15. března 

v blanenském kině. Výtěžek ze vstupenek a z peněz, které lidé darovali do 

pokladničky v kině, byl 36 115 korun. Peníze půjdou na potřeby Mobilního 

hospice sv. Martina, který pomáhá lidem v posledním stádiu nemoci po 

celém okrese Blansko. Děkujeme všem lidem, kteří na koncert přišli a 

přispěli na hospic a všem ostatním, kteří se na koncertě jakkoliv podíleli. 

 

Děti s rodiči přivítaly jaro 

Podle pradávného pohanského zvyku jsme se v sobotu 23. března rozloučili 

se symbolem zimy, slovanskou Moranou. Tu děti s rodiči při tradiční akci 

Vítání jara v charitním Klubu Ratolest ozdobily a vynesly v průvodu městem 

k mostu na Starém Blansku, kde skončila v řece. V klubu si děti vyrobily 

jarní ozdoby a společně s vedoucí Ratolesti Pavlou Šimkovou zahrály 

pohádku. 

 

V Kauflandu jsme vybírali jídlo pro potřebné 

V sobotu 18. května jsme se připojili ke Sbírce potravin, kterou pořádá 

Česká federace potravinových bank. V blanenském obchodním domě 

Kaufland nám nakupující do košíků darovali 375 kg trvanlivých potravin a 24 

kg drogerie, které poputují do charitních služeb. Děkujeme! 

 

 

──── 

 

 

Vlasta Redl v Kině Blansko 

 

──── 

Vítání jara v Klubu Ratolest 

──── 

            



Ze života charity 

 

 

Mobilní hospic se stal dostupnější klientům 

Od 1. dubna 2019 uzavřel Mobilní hospic sv. Martina smlouvu s většinou 

zdravotních pojišťoven a získal tak status zdravotnického zařízení starající se 

o klienty v terminálním stádiu nemoci. Služba se tak stala dostupnější 

většímu počtu lidí a zefektivnila se dostupnost léčiv a zdravotnických 

prostředků pro klienty. 

 

 

Můžu s tím něco dělat? 

„Můžu vám nějak pomoci?“, to je první, co ze mne vypadlo, když jsem viděl 

starší paní pozdě večer opřenou o plot. Nakonec se paní s pomocí dostala v 

pořádku domů.  

Denně je kolem nás dost malých i velkých problémů, neštěstí a životních 

trablů.   

Co s tím můžu dělat? 

Má to řešení?  

Má… protože stačí jen maličko pomoci. Komukoliv. Stačí zmírnit i drobnou 

bolest.  

I kaluž začíná první dešťovou kapkou. 

A začít hned. Čas se neptá, co bylo včera nebo co bude zítra. Důležité je 

TEĎ. 

Oblastní charita Blansko mírní denně tisíce bolestí. Na těle, na duši, ve 

vztazích.  

Pomáhá mužům, ženám, dětem. Starým i mladým. Zdravým i nemocným. 

Lidem v plné síle i lidem s handicapem. V pomáhání jsme fakt dobří, a navíc 

umíme řešit krizové problémy. 

Ale i Charita potřebuje pomoc a podporu. Aby mohla pomáhat – efektivně a 

profesionálně.  

Pokud máte sílu a čas – darujte svou energii jako dobrovolník. 

Pokud máte přebytek – darujte finanční dar. Umíme Váš dar efektivně použít 

pro potřebné. 

Pokud máte hodně věcí – darujte jejich část pro ty, co strádají. 

Každý Váš dobrý čin a skutek pootočí svět k lepšímu. 

Zveme Vás do koloběhu dobra. 

Pomozte nám pomáhat. 

Čekáme na Vás. 

Ing. Pavel Perout, fundraiser 

 

 

 

 

 

 

 

 

──── 

 

Vzpomínková kniha Mobilního 

hospice sv. Martina 

 

 

 

────  

 

 

 

────  

 

 

 



Ze služeb 

 

Máte ve svém okolí člověka se středně těžkým a těžkým 

mentálním a kombinovaným postižením?  

Právě pro něj tu je Emanuel Boskovice 

Centrum denních služeb Emanuel Boskovice 

V boskovickém Emanuelu poskytujeme denní pobyt lidem s mentálním postižením, 

zdravotním a s kombinovaným postižením středního až těžkého stupně z Boskovic a 

jejich okolí. Našim klientům pomáháme s běžnou denní péči, osobní hygienou a 

jídlem a zároveň jim nabízíme takové činnosti, které vedou k jejich všestrannému 

rozvoji. Cílem Emanuelu je klient, který pozná pocit vlastního úspěchu.  

Jsme tu pro Vás: 

tel.: +420 516 454 604 

e-mail: emanuel.boskovice@blansko.charita.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────  

 

Zážitková zahrada v Emanuelu 

──── 

 

 

 


