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Humanitární sbírka  
 

Humanitární sbírka se uskuteční v úterý 9.10.2018 od 12,00 do 17,00 hodin u kostela na 
Masarykově náměstí v Říčanech. Opět můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), 

ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, nepoškozené nádobí i skleničky, 

nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty neztratily), hračky, drobné funkční elektrické 

spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska, varná konvice, apod.). Pokud nám přidáte k darovaným 
věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky, zbytek na naši další činnost - např. na 

drobné dárky při návštěvě nemocných nebo na malý vánoční dárek pro seniory.  

Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. Darované věci budou odvezeny do Prahy-Vršovic na nádraží 

a po železnici následně dopraveny do chráněných dílen v Broumově. Zde jsou věci ze sbírky 
vytříděny a připraveny pro předání potřebným lidem. 
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Z ADCH Praha: 

27. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha 
 

 Ve středu 31.10.2018 se od 19 hodin  
uskuteční v Praze ve Smetanově síni Obecního 

domu 27. benefiční koncert Arcidiecézní 

charity Praha ve prospěch České nemocnice sv. 

Karla Lwangy v Ugandě. Koncert se koná pod 
záštitou pražského arcibiskupa kardinála 

Dominika Duky OP. Bude též slavnostně 

udělena Cena Charity Česká republika 2018. 

100 % z ceny každé vstupenky je příspěvkem na veřejnou sbírku Arcidiecézní charity Praha 
pořádanou ve prospěch České nemocnice sv. Karla Lwangy v ugandském Buikwe. 

Na programu je Symfonie č.5 Osudová od Ludwiga van Beethovena, hraje Symfonický orchestr hl. 

m. Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem a sopranistkou Lucií Silkenovou. Moderuje 

Vladimír Kořen. 

Vstupenky jsou již v prodeji  na www.praha.charita.cz.   
 

Adopce na dálku pomáhá už čtvrt století 
 

Prostřednictvím programu Adopce na dálku® pomáhá Arcidiecézní charita Praha již 25 let. První 
indičtí školáci, kteří usedli do lavic díky podpoře českých dárců, jsou dnes už třicátníci a díky 

vzdělání našli dobré pracovní uplatnění. 

Během 25 let zaplatili Češi vzdělání 32 tisícům dětí ze sociálně slabých rodin v osmi zemích světa. 

Takový úspěch si vysvětluje ředitel Arcidiecézní charity Praha pan Jaroslav Němec nejen štědrostí 
obyvatel Česka, která se každoročně ukazuje i v jiných sbírkách, ale i tím, že lidé v naší zemi dobře 

ví, jaký dopad na budoucnost každého člověka má vzdělání.  

Aktuálně je v programu Adopce na dálku® podporováno 7 784 dětí. Měsíčně stojí podpora školáka 

nebo dítěte v Indii 410 korun, v Ugandě a Zambii 584, respektive 667 korun. 
 
 

 

Stránku připravila Marie Junková 

Říjen 2018 

 

http://nemocniceuganda.cz/
http://www.praha.charita.cz/

