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Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov  
 

Vzhledem k současné koronavirové krizi jsme museli letošní humanitární sbírku odložit z tradičního 

května až na červen. Předpokládáme, že se již krize nezhorší a sbírka proběhne v úterý 9.6.2020 od 

12,00 do 17,00 hodin u kostela na Masarykově náměstí v Říčanech.  

Jako obvykle můžete přinášet oblečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, 
péřové přikrývky, polštáře, spacáky s nepoškozeným zipem, použitelné záclony a závěsy, 

nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty neztratily), knihy, hračky (nepoškozené a čisté), 

drobné fungující elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska, kávová konvice, žehlička 

apod.). Pokud nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz 

sbírky a podporu Diakonie, zbytek na naši další činnost.  
Darované věci budou shromážděny v předsíni kostela a druhý den ráno odvezeny do Prahy-Vršovic, 

kde je pracovníci Diakonie přeloží do vagónu a následně dopraví do Broumova k vytřídění a dalšímu 

použití.   

Děkujeme za vaši pomoc. 
Sbírkou podpoříme nejen potřebné lidi, ale i Diakonii Broumov, 

sociální družstvo, které totiž z důvodu opatření vyhlášených 

vládou České republiky v souvislosti s bojem proti koronaviru 

nemá dostatek finančních prostředků na svozovou činnost – má 
zavřená střediska a prodejny a také se potýká s nedostatkem 

zaměstnanců. 

„Věříme, že solidarita vás všech nám dovolí i nadále provozovat 

naši činnost a že s vaší podporou dokážeme překlenout toto 
nelehké období,“ věří předseda družstva Pavel Hendrichovský a připomíná, že ochrana životního 

prostředí formou recyklace textilu pomáhá nám všem. „Prosíme, pomozte nám, abychom se mohli 

i nadále věnovat prospěšné činnosti. Přispějte finanční částkou na každodenní výdaje – na svoz 

použitého šatstva, rozvoz materiální pomoci občanům, zakoupení pohonných hmot, na opravy a 
obnovu vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo, a to na účet České 

spořitelny, číslo účtu: 50016-1302698349/ 0800,“ žádá s vděkem Pavel Hendrichovský. 

Ze stránek: https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region/broumov-diakonie-verejna-sbirka-saty-odevy-

textil210320-na.html 
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Z Arcidiecézní charity Praha 
 

Jak můžete udělat radost seniorům z barrandovského domova 
 

V Domově se zvláštním režimem v Praze – Barrandově, kde žijí lidé trpící Alzheimerovou chorobou 

a dalšími typy demence, mají vlastní prostornou zahradu Práce na 
záhoncích, procházky zahradou nebo jenom pohled na ni z 

prosluněné terasy jsou pro obyvatele domova skutečnou radostí. 

Pokud máte vlastní zahradu a nějaké přebytky rostlinek či bylinek, 

můžete je darovat Domovu se zvláštním režimem.  
 

Pro bližší informace a domluvu kontaktujte 

dzr@praha.charita.cz nebo tel.: 251 552 781. Děkujeme! 
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