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NEVÍTE JAK NÁM POMOCI? POMOZTE NÁM BĚHEM! 

 
 

POZVÁNKA 
na 1. ro čník benefi ční akce 

 

PRACHATICKÁ HOSPICOVÁ DESÍTKA 
 
 

Hospic sv. Jana N. Neumanna po řádá v sobotu 15. 5. 2010           
1. ro čník benefi ční akce PRACHATICKÁ HOSPICOVÁ DESÍTKA – b ěžecký 
závod na 10 km dlouhé trati pro všechny milovníky i  odp ůrce b ěhu. 
Součástí akce jsou sout ěže a hry pro d ěti i dosp ělé a všechny 
„neb ěžce“ konané v hospicovém parku.  
  
 
Pořadatel:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 0 1 
Prachatice 
 
Datum konání:  sobota 15. 5. 2010  
 
Start b ěžeckého závodu:  10,00 hod. 
 
Přihlášky: v sobotu 15. 5. 2010 od 8,30 – 9,30 hod. v kancelá ři 
závodu (Vzd ělávací centrum p ři Hospici sv. Jana N. Neumanna) 
 
Startovné:  100,- K č (p řípadný výt ěžek bude použit ve prosp ěch 
nevylé čiteln ě nemocných pacient ů hospice) 
 
Občerstvení:  v cíli závodu, po dob ěhu to čená hospicová desítka, 
pro zvláš ť unavené možná i hospicový ležák 
 
Ceny:  dobrý pocit a snad i n ěco navíc... 
 
Tra ť:  start z nedalekého parkovišt ě, obrátka na 5.km, povrch 
asfalt a panel 
 
Závodí se v kategoriích:  
Muži : 
A:do 39 let   B: 40 – 49 let  C: 50 – 59 let  D: 60  – 69 let   E: 
70 a starší 
Ženy : 
F:do 34 let   G:35 – 44 let   H:45 let a starší 
 
Informace:  Patrik Coufal, 388 311 726, 733 755 821, 
ekonom@hospicpt.cz, www.hospicpt.cz  
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Doprovodné akce: 
Součástí benefi ční akce PRACHATICKÁ HOSPICOVÁ DESÍTKA jsou sout ěže 
a hry  po řádané v parku, který se nachází v areálu nestátního  
zdravotnického za řízení Hospic sv. Jana N. Neumanna. Za mírný 
poplatek zde mohou d ěti a všichni sout ěživí dosp ělí vyzkoušet ryze 
„nehospicové“ hry (ví čka v hnízdech, garážová vrata aj.) 
organizované našimi dobrovolníky.  
 
Přij ďte v sobotu 15. 5. 2010 v dob ě od 10,00 do 12,00 hod. s celou 
rodinou – zab ěhat si, zasout ěžit nebo „jenom“ na hospicovou 
desítku...  
Těšíme se na Vás! 
 
 
O po řadateli: 
Hospic sv. Jana N. Neumanna je nestátní zdravotnick é za řízení 
poskytující paliativní hospicovou pé či nevylé čiteln ě nemocným 
pacient ům. Cílem pracovník ů hospice je dosažení co nejlepší možné 
kvality života pacient ů a jejich rodin. Všem našim pacient ům 
garantujeme, že nebudou trp ět nesnesitelnou bolestí, za každých 
okolností z ůstane zachována jejich lidská d ůstojnost a 
v posledních chvílích nez ůstanou osamoceni. Snažíme se, aby naši 
pacienti mohli co nejpln ěji a nejaktivn ěji prožít posledních 
chvíle, pokud možno se svými blízkými.  
 
 

          


