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Humanitární sbírka 9.6.2020 
 

Připomínáme humanitární sbírku, která se uskuteční 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. 

                                                                                                      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Z Arcidiecézní charity Praha 
 

Arcidiecézní charitu podpořili tenisté 

V areálu pražské Sparty se odehrál charitativní turnaj O 

pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Akce se 

účastnili nejlepší čeští tenisté a tenistky včetně Petry 

Kvitové, Barbory Strýcové, Jiřího Veselého či Lukáše 

Rosola. Hráči se rozhodli vzdát části startovného ve 

prospěch Nadace Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní 

charity Praha. 

Každý účastník obdržel za start 50 tisíc korun, z kterých 

hráči podle vlastního uvážení přispěli na dobročinný účel turnaje. Celková suma dosáhla 300 tisíc 

korun a byla napůl rozdělena mezi Nadaci Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charitu Praha, konkrétně 

charitní Azylový dům Gloria pro maminky s dětmi v nouzi. 

Šek na částku 150 tisíc korun předali ředitel turnaje David Trunda a dvojnásobná wimbledonská 

vítězka Petra Kvitová v úterý 26. května těsně před čtvrtfinálovým zápasem, v němž se Petra Kvitová 

utkala s Barborou Krejčíkovou. 

Dar od českých tenistů využije Arcidiecézní charita Praha na podporu klientek Azylového domu 

Gloria, které se během pandemie koronaviru dostaly do tíživé situace, jak vysvětluje ředitelka domu 

sestra Imelda Hrdličková: „Pro naše maminky to nebylo lehké období. Jsou samoživitelky, většina z 
nich ztratila přivýdělky z brigád a bojí se o své zaměstnání v budoucnu. V současné době zajišťujeme 

více potravinové pomoci, aby maminky vůbec vyšly se svými omezenými příjmy.“ 

Během prázdnin Stránka Farní charity nevychází, a proto si další vydání můžete přečíst až v září.  Pro 

čas prázdnin a dovolených přejeme příhodné počasí, hezké zážitky a odpočinek pro všechny členy 
charity i naše příznivce. 
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