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Jak dopadla sbírka  
 

Podzimní humanitární sbírka se uskutečnila v úterý 8. října a druhý den si pro sbírku přijelo menší 

nákladní auto, které bylo skoro celé zaplněné.. Do naší charitní pokladny přinesla sbírka 1 530, Kč a 

1 000,- Kč jsme předali do Diakonie jako příspěvek na odvoz sbírky a na jejich další činnost.  

Moc hezká příhoda se stala ženám, které přijímaly věci do sbírky: Přišel k nim pán, který jim řekl, že 

do sbírky žádné věci nemá, ale že jim přidá nějaký finanční dar - a věnoval 300,- Kč. Opravdu krásné 

gesto! Moc si dobrého skutku zmíněného pána vážíme a děkujeme mu.  

 

Malý koncert v DPS Senior 
 

Ve čtvrtek 14.11.2019 od 17:00 hodin bude opět hrát v DPS Senior Komorní soubor Pražského 

salónního orchestru pod vedením pana Václava Vomáčky. Zapálení hudebníci a úžasný zpěvák pan 

Vomáčka vždy vytvoří v kulturní místnosti (a zároveň kapli) atmosféru plnou krásných písniček i 

mluveného slova. Tentokrát bude program věnován vzpomínce na Oldřicha Nového, od jehož 

narození letos uplynulo 120 let. Vedle známých filmových písniček (Jen pro ten dnešní den, Oči 

čokoládové aj.) zazní i řada operetních a jiných melodií, které O. Nový zpíval. Srdečně zveme nejen 

obyvatele Senioru, ale všechny, kdo by si chtěli písničky Oldřicha Nového poslechnout. Vstup je 

volný. 
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Z ADCH Praha: 

Programu Adopce na dálku vděčím za šťastné dětství 
 

Diana je úspěšná mladá žena. Vystudovala vysokou školu a pracuje v auditorské společnosti v 

běloruském hlavním městě Minsku. Za jejím úspěchem stojí tvrdá práce a vytrvalost. A také pomoc 

charitního programu Adopce na dálku® a dárkyně paní 

Miroslava z Písku. 

Dianu a jejího bratra vychovávala babička. Museli se 

hodně uskromňovat. Když bylo dívce 9 let, vybrala jí 

místní Charita do programu Adopce na dálku®. Díky 

tomu mohla chodit na zájmové kroužky a rodina 

dostávala příspěvek na chod domácnosti. Tím ale 

pomoc nekončila. 

„Díky programu Adopce na dálku® jsem získala 

druhou rodinu. Když mě poprvé pozvali do České 

republiky, nemohla jsem tomu ani uvěřit, dojetím jsem 

plakala,“ vzpomíná Diana. 

„Byla jsem ohromena, s jakou láskou a péčí jsem byla přijata,“ vypráví Diana. „Překvapilo mě, jak 

laskavě a vřele se lidé mohou chovat k dítěti někoho jiného. Zjistila jsem, že na tomto světě existuje 

mnoho úžasných lidí s velkým a otevřeným srdcem. Účast v adopčním programu mě naučila, že 

pokud máš alespoň malou příležitost pomoci, musíš to určitě udělat. Jsem Charitě vděčná za 

vzpomínky na šťastné dětství." 

Nyní, když Diana dospěla a vykročila na samostatnou životní cestu, bude paní Miroslava s Dianinou 

rodinou v kontaktu i nadále. Rozhodla se podporovat na dálku její mladšího bratra Nikitu. 
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