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Šťastný a požehnaný nový rok 2023! 
 

Návštěva LDN Vojkov 
Na Štědrý den dopoledne jsme opět jeli navštívit nemocné ve vojkovské LDN. Vše jsme měli 

domluvené s vedením nemocnice, měli jsme připravená přáníčka od dětí, mandarinky pro nemocné a 

malý balíček pro personál. Když jsme chtěli nejprve navštívit pana primáře, který měl mít službu, 

dověděli jsme se, že je nemocný a bohužel také do nemocnice, že je zákaz vstupu. Nezbývalo nám 

nic jiného než zavolat na sesternu a požádat, aby si někdo pro dárečky přišel. Poprosili jsme příchozí 

sestru, aby tedy ony předaly nemocným dárečky za nás. Mrzelo nás, že jsme nemohli vše předat 

osobně a hlavně popřát požehnané Vánoce, a tak jsme posílali pozdravy alespoň na dálku.  

 
 

Ohlédnutí za předvánoční besídkou v Senioru 

 
 

Na začátku prosince jsme po dvou letech opět 

připravili pro obyvatele domu Senior 

předvánoční besídku. Program nám tentokrát 

nezajišťovala hudební škola, ale paní učitelka 

Waldhegerová, která učí hrát na flétnu a paní 

prof. Remková, která měla přijít s pěveckým 

sborem dětí z Gymnazia Bohužel pár dní před 

vystoupením paní prof. Remková onemocněla a 

také několik dětí a tak byl problém, jestli vůbec 

nějaký program dáme dohromady. Měli jsme ještě v záloze kytaristu a skauta Martina, ale ten 

onemocněl v den besídky. Naštěstí byl duchapřítomný a poslal za sebe náhradu – skauta Jindru 

s kytarou. Tak jsme nakonec besídku uskutečnili, ale byla taková hodně netradiční. Museli jsme 

hodně improvizovat, a tak se zapojila s flétnou i paní uč. Waldhegerová a jedna maminka. Děti, které 

se zúčastnily, zahrály místo tří písniček čtyři a závěrečné koledy jsme si zazpívali se seniory všichni 

společně. Potěšil i malý dárek od naší Charity a malované přáníčko od dětí a tak radost a předvánoční nálada 

zaplavily celou jídelnu.    
 

 

Tříkrálová sbírka v roce 2023 
Sbírka bude prováděna: 
 

Koledováním do zapečetěných kasiček: přenosných a stacionárních od 1. 1. 2023 do 15. 1. 2023 
 

Online kasičkou: zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním 

převodem, pomocí formuláře na webových stránkách Tříkrálové sbírky od 1. 1. 

2023 do 30. 4. 2023 
 

Bezhotovostním převodem pomocí přiděleného QR kódu nebo bankovním 

převodem na č.ú. 66008822/0800 s variabilním symbolem pro říčanskou Charitu 

1931 od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 
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Stránku připravila Marie Junková 

Leden 2023 


