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Jak dopadla sbírka?  
 

V úterý 11.října, kdy se uskutečnila humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, nám počasí přálo, 

protože pršet začalo až večer, a přáli nám i obyvatelé města. Přinesli velké množství krabic a pytlů 

s oblečením, hračkami, nádobím i s dalšími věcmi, které zaplnily více než půl  nákladního auta. 

Obdrželi jsme  také 2 746,- Kč, ze kterých jsme darovali Diakonii jako příspěvek na dopravu 1 000,- 

Kč  (obvykle přispíváme 500,-, ale vzhledem k tomu, že tentokrát jsme získali opravdu hodně, jsme 

darovali víc) a zbytek použijeme na malé vánoční dárky pro seniory.  

Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací sbírky a samozřejmě těm, kteří věci do sbírky přinesli. 
 

Koncert 
Koncert Komorního souboru Pražského salónního 

orchestru pod vedením pana Vomáčky byl opět 

výborný.  Tentokrát nám v DPS Senior zahráli a 

zazpívali staropražské písničky hlavně od 

skladatele K. Hašlera, ale i od dalších autorů. 

Společně s hudebníky jsme si například 

zazpívali Jaká je Praha, Na Strahově pod 

Petřínem, Zámecké schody, ale také třeba 

písničku Já mám ráda políra, kterou zpívávala 

Ljuba Hermanová. To se nám to všem zpívalo 

a vzpomínalo a také poslouchalo průvodní 

slovo pana Vomáčky, který vtipně komentoval 

zazpívané písničky. Koncert se rozhodně povedl a tak se zase budeme těšit na nějaký příští.  
 

Národní potravinová sbírka 
 

Chtěli bychom Vás informovat o letošním 

už čtvrtém ročníku Národní potravinové 

sbírky (NPS),  která proběhne v sobotu 12. 

listopadu 2016. Tuto sbírku organizuje 

Byznys pro společnost ve spolupráci s 

Armádou spásy a Českou federací 

potravinových bank. Letos se do ní nově 

zapojily i další prodejní řetězce a tak můžete 

12. 11. darovat v době od 8 do 20 hodin 

zakoupené trvanlivé potraviny v prodejnách 

Tesco, Penny Market, Albert, Lidl, Billa, 

Globus, Kaufland, Makro a vybrané drogistické zboží ve všech drogeriích dm markt a ROSSMANN. 

Odevzdané potraviny putují do potravinových bank a následně organizacím, které pomáhají lidem 

v nouzi (např. jednotlivé pobočky Armády spásy, Charity, azylové domy apod.). V loňském roce se 

díky darům veřejnosti a firem vybralo 236 tun potravin, které byly poskytnuty sociálně slabým. 

A jaké trvanlivé potraviny nebo drogistické zboží lze darovat? Např. konzervy, cukr, luštěniny, 

těstoviny, rýže, olej, sirup, džem, med, čaj, káva, mouka, dětská výživa, sušenky, oplatky, apod. 

Z drogistického zboží např. prací prášky, prostředky na mytí nádobí, šampóny, mýdla, zubní pasty, 

dětské potřeby, apod. 

Zakoupením a darováním některého z doporučeného zboží můžete přispět do Národní potravinové 

sbírky i vy! 
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