Tisková informace
Na Sdílení se nově vybírá v Panském dvoře
"Kasičku máme u nás!" Anebo také "letos můžete přispět v Panském dvoře." Místo obvyklých
adventních trhů letos hostí kasu telčského Sdílení Panský dvůr Telč, který návštěvníkům nabídne i zboží
dobročinného obchodu z chráněných dílen, od dárců a místních výrobců. Zisk z prodeje a peněžní dary
budou použity na financování mobilní hospicové péče klientů z Telče a blízkého okolí. A jako přídavek
si mohou dárci prohlédnout práci paní Lenky Přibylové, která z Moravského cukrářského šampionátu
2020 dovezla 1. místo za kategorii Dekorativní 3D perníky.
Letošní adventní trhy v Telči se ruší. Obvyklá zastávka na trzích, která představuje a zároveň
pomáhá telčskému Sdílení, se přesouvá na Turistické informační centrum Panského dvora Telč. A to
stylově a s opojnou vůní. Hřebíček, skořice, anýz, nové koření nebo badyán. A taky poleva. Cukrová
s citrónem. To vše visí ve vzduchu nad tím krásným stavením, se kterým paní Přibylová ze Studnic
minulý víkend vysoutěžila první místo na šampionátu cukrářů v Olomouci. Z perníkového těsta vyrobila
dokonalou repliku usedlosti čp. 16 jihočeské vesnické památkové rezervace Holašovice. Hned vedle
stavení přitom zájemci naleznou malou zapečetěnou kasičku, do které mohou vložit libovolnou částku
jako podporu pro Sdílení. To je hospicovou organizací, co se už dlouhá léta stará o vážně nemocné.
Poslední dva roky nabízí i domácí ošetřovatelskou péči a více než rok poskytuje mobilní specializovanou
paliativní péči klientům ve spolupráci s VZP. „Nebo si mohou návštěvníci koupit drobné předměty
z dobročinného obchůdku a třeba jimi obdarovat své blízké,“ doplňuje další variantu podpory Sdílení
Klára Kovářová z Informačního centra.
Podpořit Sdílení přispěním do kasičky můžete až do konce roku, a to denně na Infocentru
Panského dvora Telč v čase 9:00 – 17:00 hod. Jen u toho od poloviny listopadu nebude vonět to stavení
z perníku. A koňské spřežení. A stromy zasypané cukrovou jinovatkou. A rampouchy na střeše.
Mistrovská práce! Přijedete se podívat? Vstup volný.

Informace k perníkům paní Lenky Přibylové + fotografie možné poptat na vachova@panskydvurtelc.cz.
Informace k telčskému Sdílení a finančním darům na eva.svecova@sdileni-telc.cz.

