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Tisková zpráva 
Šedesátikilový dort zmizel během dvou hodin  

a pomohl veřejné sbírce na podporu hospice 

Dokonalé aprílové počasí, kdy se sněhové vločky a kroupy střídaly s ostrými slunečními paprsky, 

doprovázelo čtvrteční dobročinnou akci na náměstí před radnicí. K vidění i ochutnání byl velikonoční 

dort skutečně obřích rozměrů, který krájel a nabízel kolemjdoucím primátor Tibor Batthyány. Každý, 

kdo ochutnal, pak mohl ve vedlejším stánku přispět do veřejné sbírky, pořádané Hospicovou péčí sv. 

Zdislavy. Výsledek? Po dortu se zaprášilo. 

„Jsem moc rád, že se tato dobročinná velikonoční akce setkala s tak velkým zájmem veřejnosti. Dort, 

který vážil přes šedesát kilogramů, zmizel během dvou hodin, a to i přes chvílemi hodně nevlídné 

počasí. Také mne potěšilo, že mnozí návštěvníci skutečně přispěli do veřejné sbírky na podporu 

hospicové péče, což byl ostatně jeden z cílů této akce, která se mimo jiné konala na Světový den 

porozumění autismu,“ komentoval primátor Tibor Batthyány. „Také musím poděkovat majiteli 

známého libereckého pekařství, panu Bláhovi, který dort věnoval městu jako sponzorský dar,“ dodal 

primátor. 

Speciální velikonoční dort s tematickými motivy byl máslový, vytvořený z tmavého i světlého korpusu, 

marmelády a marcipánu. Vyrobila jej jedna pekařka a práce jí zabrala celý den. Pekař, který 

primátorovi asistoval při krájení, odhadl počet porcí zhruba na šest stovek. A o tom, že bylo skutečně o 

co stát, svědčí i fakt, že se u „primátorského“ dortu zastavila i řada cizinců a někteří se nezdráhali 

přispět do kasičky veřejné sbírky v eurech. Další možností, jak podpořit hospicovou péči, pak bylo 

zakoupení speciálních mýdel. 

Vybrané peníze poputují do veřejné sbírky „Dnes Ty a zítra já“ s podtitulem „HOSPIC SOBĚ“, jejíž 

výtěžek bude využit na nákup a vybavení lůžkového hospice, pomůcek, zařízení a zdravotnického 

materiálu potřebného k poskytování hospicové péče. 
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