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Koncert v Senioru 
 

 
 

Ve čtvrtek 22.11.2018 se v DPS Senior uskutečnil malý koncert Komorního souboru Pražského 

salónního orchestru pod vedením pana Václava Vomáčky. Trio muzikantů (pan Vomáčka-zpěv, 

klávesy, Jana Perglová-housle, Jiří Šrámek-akordeon) jako již poněkolikáté zahrálo veselé písničky 

ze starých pražských kabaretů a tentokrát se zaměřili hlavně na Červenou sedmu. Pan Vomáčka měl i 

průvodní slovo, byl vtipný a sypal informace „z rukávu“. Dověděli jsme se, že kabaret založil Jiří 

Červený se svými přáteli již v roce 1909 a velmi brzy se proslavil. Začínala v něm řada známých 

českých umělců počátku 20. století.  (Vl. Burian, R.A. Dvorský, J.Plachta, a další).  Účinkoval zde i 

Eduard Bass, který přinášel do kabaretu nejčerstvější zprávy z parlamentu, které ihned večer s J. 

Červeným zařazovali do programu, komentovali, parodovali a třeba zazpívali jako písničky.  

Pan Vomáčka s přáteli nám připravil v Senioru moc pěkný podvečer, určitě se budeme všichni těšit 

na další setkání. 

 

Připravujeme: 
 
Tříkrálová sbírka 2019 
V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka  od 1. do 14. ledna. V tomto období budeme pořádat sbírku i 

v Říčanech a okolí. Větší část vybraných peněz se vrátí do naší Farní charity a budou 

použity na akce pro seniory (např. Vánoční besídka v DPS Senior), na výpomoc 

potřebným rodinám ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ Říčany, jako podpora 

hospice v Čerčanech a Domova pro seniory v Mukařově. 
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Z ADCH Praha: 
 

Národní potravinová sbírka  

V sobotu 10. listopadu se uskutečnil 6. ročník Národní potravinové sbírky. Ve 14 supermarketech v 

Praze a okolí získala Charita více než 15 tun potravin a drogerie pro potřebné. Darované zboží je 

nyní uloženo v charitních skladech a v průběhu následujících měsíců bude využíváno pro klienty 

sociálních služeb Charity (azylové domy, sociálně-aktivizační služby, terénní služby, sociální 

poradny atd.) i pro lidi, kteří se obrátí v tíživé sociální situaci na Charitu pro materiální pomoc. 
 

 

Přání  
 

Na posledních řádcích v letošním roce chci popřát všem našim příznivcům, spolupracovníkům i všem 

ostatním klidné a požehnané Vánoce a v novém roce 2019 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a Božího 

požehnání. Současně chci poděkovat za dary, pomoc a spolupráci všem, kteří nám během roku 

pomáhali při našich akcích - farníkům Farnosti Říčany, firmě Ekoflór, Pekařství Frydrych, ZUŠ, 

mateřské škole Srdíčko a MěÚ v Říčanech.  

 
Stránku připravila Marie Junková 

Prosinec 2018 

https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD

