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Malý koncert s flétnami 
 

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 od 16:30 se uskuteční v DPS Senior v rámci měsíčního Podvečerního povídání 

malý koncert dětí z flétnové hudební školičky, kterou vede paní učitelka Waldhegerová. V rámci 

veřejného vystoupení v DPS, které organizujeme společně s paní učitelkou, slouží tento koncert k 

předvedení toho, co se děti za skoro uplynulý školní rok naučily. Veselé pásmo písniček vždy potěší 

pozorné a vděčné publikum. Srdečně zveme nejen obyvatele Senioru, ale všechny, kteří mají rádi 

dětské koncertování. 

 

Charitní kasička  
 

Projekt Charitní kasička stále pokračuje. Naposledy jsme podpořili rodinu, ve které dlouhodobě 

onemocněl otec a matka je na mateřské dovolené. Dne 5. října 2015 jsme předali paní Spolkové ze 

sociálního odboru MěÚ v Říčanech 750,- Kč jako jednorázovou podporu pro tuto rodinu. Pověřená 

pracovnice ze soc. odboru nakoupila pleny a vlhčené dětské ubrousky. 

V současné době máme vybráno 3 077,- Kč. Opět budeme kontaktovat sociální odbor Městského 

úřadu a nabídneme peníze potřebné rodině nebo dětem ze sociálně slabé rodiny. Zjistili jsme, že 

potřebných rodin i dětí je v našem městě nebo okolí docela dost a proto vypomáháme nejen penězi 

z Tříkrálové sbírky, ale i těmi z charitní kasičky. Ve spolupráci s MěÚ se peníze, lépe řečeno přímo 

potřebné věci, dostanou opravdu těm, kteří je nejvíce potřebují. 

Vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce a v době postní se snažíme vzdávat různých požitků, času, i 

finančních prostředků ve prospěch bližních, předpokládáme, že se objeví v naší charitní kasičce další 

peněžní dary. Za všechny, které obdarujeme, Vám všem mnohokrát děkujeme. 

Charitní kasička je umístěna uvnitř kostela sv. Petra a Pavla v Říčanech. 
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Z Arcidiecézní charity Praha 
 

Zajímavý projekt na pomoc drobným farmářům v Indii   
 

„Drobní zemědělci jsou v Indii marginalizovanou skupinou obyvatel,“ říká Natálie Podolcová z 

Centra zahraniční spolupráce ADCH Praha, „své produkty prodávají obvykle prostředníkovi, a to za 

nevýhodných podmínek. Projekt, který jsme uskutečnili, se snažil právě tomuto nespravedlivému 

obchodu předejít.“  

Roční projekt právě v současné době dosáhl svého konce. Užitek z něj mělo celkem 823 farmářů z 25 

vesnic kraje Tiruppur, mezi nimi i 36 rodin, jejichž děti studují díky programu Adopce na dálku®. 

Farmáři se naučili, jak nabízet své zboží a prodat je za lepší cenu.                                                                                                 

 

 

Pan Thangamuthu zjistil, jak 

prodávat svou kukuřici bez 

prostředníků. Vydělává nyní 

dostatek peněz pro celou rodinu. 

 

Pan Arumugam se rozhodl 

pěstovat melouny. Zjistil, že 

vydělá více než dříve. Odbyt 

našel na městském trhu. 

 

Paní Sarojini získala v rámci 

projektu Charity semínka cibule. 

Jejím pěstováním a prodejem 

letos vydělala 850 dolarů.  
 

Stránku připravila Marie Junková 

Březen 2016 
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