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Koncert v Senioru 
 

Ve čtvrtek 14.11.2019 se opět uskutečnil v DPS 

Senior malý koncert členů Komorního souboru 

Pražského salónního orchestru pod vedením pana 
Václava Vomáčky. Tentokrát měli čas pouze dva 

muzikanti (pan Vomáčka, který hraje na klávesy a 

zpívá a Jana Perglová s houslemi), ale přestože byli 

jen dva, dokázali přenést bezvadnou atmosféru ze 
starých filmů a operet do kulturní místnosti v DPS. 

Program byl zaměřen na  Oldřicha Nového, od jehož 

narození letos uplynulo 120 let. Návštěvníci koncertu 

si poslechli písničky a také se dověděli něco ze 

životopisu nadaného herce, zpěváka a režiséra (jeho začátky v kabaretu, filmové role, režie několika 
úspěšných her, jeho působení v brněnském Národním divadle a následně v Karlínském hudebním 

divadle, kde největší úspěch měl v roli Celesténa v operetě Mamselĺe Nitouche).  

Písničky i povídání se všem moc líbily a určitě se budeme zase těšit na další setkání s těmito 

hudebníky. 
 

Předvánoční besídka 
 
Tradiční předvánoční besídka v DPS Senior je připravena na pondělí 9. 12.2019 od 17 hodin. 

S hudebním a pěveckým programem přijdou děti ze Základní umělecké školy se svými učiteli a 

členky charity připraví pro každého seniora malý předvánoční dárek. Také každý obdrží malované 

přáníčko od dětí z mateřské školky Srdíčko. Oblíbené besídky se vždy zúčastní nejen obyvatelé 
Senioru, ale i rodinní příslušníci účinkujících dětí, a tak je jídelna zcela zaplněná vděčným publikem.   

 
 

Připravujeme Tříkrálovou sbírku 2020 
 

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. besídky v DPS 

Senior, návštěvy nemocných), na výpomoc potřebným rodinám ve spolupráci 

se sociálním odborem MěÚ Říčany, jako podpora hospice v Čerčanech a 
Domova pro seniory v Mukařově. 

Na tříkrálové koledování potřebujeme koledníky, hlavně dětské. takže prosím 

kdo by měl zájem, přihlaste se, protože bez koledníků se prostě koledovat nedá. Do skupinek „tří 

králů“ je vždy potřeba dospělý a pak nejlépe dvě, tři děti. Pokud by se přihlásily rovnou celé 
skupinky bylo by to ideální, případně se hlaste i jednotlivě a to co nejdříve, buď osobně, mailem 

(marie.junkova@seznam.cz)  nebo na tf. čísle 732 126 355 (Marie Junková). Děkujeme za Vaši 

pomoc. 

 

Přání  
 

A protože se blíží Vánoce a konec roku, chtěla bych popřát všem našim příznivcům, 

spolupracovníkům i všem ostatním klidné a požehnané svátky a v novém roce 2020 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 2019 
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