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Pečovatelská a asistenční služba 
 

Ještě jednou chci upozornit na vznik nové služby ve Velkých Popovicích s přesahem až do Říčan. Jedná se o 

charitní Pečovatelskou a asistenční službu, kterou zřizuje Farní charita Starý Knín. Nabízí služby seniorům a 

občanům se zdravotním postižením. 

Jedná se např. o tyto služby.:  

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při úkonech osobní hygieny, 

při použití WC, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc s běžným úklidem a údržbou domácnosti a 

osobních věcí, a mnoho další úkonů. 

Podrobnější informace a zajištění této služby najdete na webových stránkách Farní charity Starý Knín 

(www.praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari). 

Odpovědná pracovnice: Mgr. Věra Bobovská – tf. 774 994 357, mail: bobovska@socialnipece.cz  

 
Připravujeme: 
 

Veselé pásmo písniček 
Na konec listopadu (čtvrtek 26.11 od 17 hodin v DPS Senior) jsme opět pozvali Komorní soubor Pražského 

salónního orchestru pod vedením pana Vomáčky. Členové souboru již po třikráte připravili pro DPS Senior 

krásnou kulturní hodinku. Ať už to byly melodie ze starých českých filmů, písničky Karla Valdaufa nebo 

kabaretní pásmo „Pod starou lucernou“, vždy hudebníci i zpěváci zaujali a potěšili v podzimním podvečeru. 

Na listopadové vystoupení srdečně zveme nejen obyvatele Senioru, ale i občany města.  

Vstup je volný. 
 
 
Tříkrálovou sbírku 2016 
Již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou v celé naší republice organizuje Charita Česká republika, se opět bude 

konat v období svátku Tří králů (6.1.) V Říčanech a okolí bude naše Farní charita tuto 

sbírku také pořádat. Zveme proto všechny koledníky, kteří by se chtěli zúčastnit a 

pomohli nám koledovat v ulicích města a přitom vybírat peníze na projekty Charity. Do 

skupinek „tří králů“ je vždy potřeba dospělý a pak nejlépe dvě, tři děti. Pokud by se 

přihlásily rovnou celé skupinky bylo by to ideální, případně se hlaste i jednotlivě.  

Hlásit se můžete osobně, mailem (marie.junkova@seznam.cz)  nebo na tf. čísle 732 126  355 (Marie Junková). 

Děkujeme za pomoc. 

 
Národní potravinová sbírka 
 

Již třetí ročník Národní potravinové sbírky se uskuteční v sobotu 21. 11. 2015. V tento den mají lidé z celé 

České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. 

Přímo ve vybraných obchodech za pokladnami najdete dobrovolníky, kteří převezmou darované potraviny.  Po 

skončení sbírky jsou převezeny do potravinových skladů České federace potravinových bank. Odtud pak 

putují do charitativních organizací a přes ně k potřebným, zejména seniorům, matkám samoživitelkám, 

pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů. Důležitá je informace, že potraviny pomáhají právě v tom 

kraji, kde byly darovány. Pomáháte tedy potřebným lidem ve svém okolí. 
 

Tato sbírka je společným projektem platformy Byznys pro společnost, Armády spásy a spolupracující České 

federace potravinových bank. Partneři sbírky jsou přední prodejci potravin v České republice - Společnosti 

TESCO, Penny, Kaufland, Ahold, Globus a síť drogerie a kosmetiky – společnost dm. 
 

 

 

 

Stránku připravila Marie Junková 
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