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Malý koncert v DPS 
 

Na čtvrtek 26.10.2017 jsme do DPS Senior pozvali Komorní 

soubor Pražského salónního orchestru pod vedením pana 

Václava Vomáčky. Mělo přijet trio muzikantů, ale z důvodu 

nemoci zde byli pouze dva, pan Vomáčka (klavír a zpěv) a 

zpěvačka paní Ježková. Inzerovaný program „Procházka po 

starých pražských kabaretech" nám však přivezli, a tak jsme 

mohli slyšet písničky, které zpíval Karel Hašler, Vlasta Burian 

nebo také Kocourkovští učitelé. Většinu písniček jsme znali a 

kdo uměl slova, rád si zazpíval společně. Pan Vomáčka vtipně 

komentoval zazpívané písničky a přidal i různé zajímavé historky ze života Karla Hašlera i jeho 

synů. Koncert se rozhodně povedl, a tak se zase budeme těšit na nějaký příští.  

 

Informace a inzerát 
 

Pan ředitel Hospice knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče, nás informoval, že 

by jejich organizace ráda rozšířila péči na Říčansko. Jedná se o péči a doprovázení nevyléčitelně 

nemocných a umírajících v domácím prostředí pacienta. Pro tuto činnost v našem městě a okolí hledá 

organizace zdravotní sestru, zdravotnickou asistentku – pečovatelku a sociálního pracovníka (může 

být i čerstvý absolvent VŠ v oboru). Uvedené profese nabízí na plný nebo částečný pracovní úvazek, 

či na dohodu o provedení práce (vhodné k jinému pracovnímu poměru nebo pro ženy na MD). 

Platové ohodnocení odpovídá vysokému standardu v oblasti Prahy.  

Podrobnější informace na:  

http://www.hospicknizetevaclava.cz/prace-v-hospici/hledame-spolupracovniky 

 

Národní potravinová sbírka 
 

Již pátý ročník Národní potravinové sbírky (NPS) se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017. Tato 

sbírka je společným projektem platformy Byznys pro společnost, Armáda spásy, NADĚJE, Charita 

Česká republika a Česká federace potravinových bank. 

V den jejího konání mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané 

drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Darované věci se předávají 

dobrovolníkům, kteří jsou přímo v obchodech za pokladnami a večer je vše převezeno do 

potravinových skladů České federace potravinových bank. Odtud již potraviny putují k jednotlivým 

charitativním organizacím a přes ně k potřebným. Důležité je, že cesta potravin je přímá a krátká. 

Darované potraviny zůstávají v pobočce potravinové banky v tom kraji, kde byly darovány. Proto 

darováním pomáháte ve svém okolí. 

Do sbírky se zapojí přední prodejci potravin v České republice: společnosti Penny, BILLA, 

Kaufland, Lidl, Ahold, Makro, Tesco, Globus a síť drogerie a kosmetiky – dm drogerie a 

ROSSMANN. 

A jaké potraviny nebo drogistické zboží lze darovat? Např. konzervy, sáčkové polévky, cukr, 

luštěniny, těstoviny, rýži, olej, sirup, džem, med, čaj, kávu, mouku, dětskou výživu, sušenky, oplatky, 

piškoty apod.  Z drogistického zboží např. prací prášky, prostředky na mytí nádobí, šampóny, mýdla, 

zubní pasty, dětské potřeby apod. 

Zakoupením a darováním některého doporučeného zboží můžete přispět do Národní potravinové 

sbírky i vy! 
 

Připravila Marie Junková 
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