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Humanitární sbírka  
 

Humanitární sbírka se uskuteční v úterý 6.10.2019 od 12,00 do 17,00 hodin u kostela na 

Masarykově náměstí v Říčanech. Opět můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), 

ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky s nepoškozeným zipem, záclony, 

nepoškozené nádobí i skleničky, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty neztratily), hračky, 

drobné funkční elektrické spotřebiče do domácnosti (vařič, remoska, varná konvice, apod.). Pokud 

nám přidáte k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky, zbytek na 

naši další činnost - např. na drobné dárky při návštěvě nemocných nebo na malý vánoční dárek pro 

seniory.  

Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. Darované věci budou odvezeny do Prahy-Vršovic na nádraží 

a po železnici následně dopraveny do chráněných dílen v Broumově. Zde jsou věci ze sbírky 

vytříděny a připraveny pro předání potřebným lidem. 
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Z Arcidiecézní charity Praha: 

 

Své  přátele vždycky roztančí 

 
Hudba, zpěv a tanec zaznívá i v Domově svaté Rodiny v pražských 

Petřinách a Liboci, kde pečují o lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením.. O příjemné zážitky přijíždí obyvatele pravidelně obohatit 

hudebník FERRANTE ROVINELLI. Podle jména i místa narození Ital.  

V Čechách žije už čtvrt století. „Zpívat jsem začal už v Itálii. V Česku 

jsem spolupracoval se slavnými zpěváky, jako je Michal David, založili 

jsme trio Damichi, napsal jsem pro ně písničky. Taky jsem psal pro Heidi 

Janků,“ popisuje svou kariéru. Jinak je také provozovatelem restaurace. 

Pro obyvatele Domova svaté Rodiny zpívá a hraje už osmnáct let. „Jsem 

za ně vděčný a mám je rád. Nepleťte se, oni dělají větší radost mně, než já 

jim. Někdy si ani neuvědomují svůj stav, ale posílají mi energii a jsou milí,“ říká zpěvák. Po letech 

hudebních produkcí při besídkách i koncertech se netají tím, že mu někteří obyvatelé přirostli k srdci: 

„Hanička mě zbožňuje, ta je do mě zamilovaná. Mám blízko k Jardovi. On vždycky vytváří 

atmosféru hned na začátku a neváhá pozvat tanečnice na parket.“ 
 

Říjnový benefiční koncert se z důvodu pandemie koronaviru nebude konat 
 

Bohužel musíme oznámit zrušení říjnového benefičního koncertu, který má v Arcidiecézní charitě 

Praha tradici již od roku 1991. Během benefice se shromáždí 1 200 osob a jakékoli vládní omezení 

hromadných akcí kvůli šíření koronaviru, které lze na podzim s největší pravděpodobností očekávat, 

by znemožnilo koncert uskutečnit. 

Máte-li zájem podpořit účel koncertu – provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě, 

můžete zaslat váš dar na sbírkový účet 749126/5500. Děkujeme 

 

Stránku připravila Marie Junková 

Říjen 2020 

 


