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Pořádáme 8. dobročinný adventní bazárek pro naše pacienty

23.11.2022 Opařany

S blížícími se Vánocemi se i Dětská psychiatrická nemocnice Opařany připravuje na vánoční čas a
chce zpříjemnit  svým dětem adventní  období,  udělat  jim radost a zároveň i  napomoci  k zajištění
dárků pro jejich blízké. A tak již po osmé pořádá dobročinný adventní bazárek, který se bude konat
v prostorách nemocnice 6. prosince od 14,00 hodin v jejím refektáři. Dary na bazárek může nosit
každý a přispět tak na dobrou věc. Cílem je nabídnout dětem to nejlepší, co mohou lidé již postrádat
a druhého třeba ještě potěšit. Samozřejmě se i z velké části objevují dárky v podobě zcela nových
hraček, knih, oblečení sportovních potřeb, šperků i jiných pokladů. 

Michal Goetz, ředitel nemocnice uvádí: „S radostí po dlouhé covidové pauze navážeme zase na tradici této 
milé akce, která vždy naše pacienty potěší. A velmi si vážím toho, že naši donátoři a příznivci nemocnice 
nezahálejí a snaží se svými příspěvky a věcnými dary vylepšit bazárkové odpoledne. Je také hezké vidět, jak
naši pacienti přemýšlejí nad výběrem dárků pro své rodiny a kamarády.“ 

Dobročinný bazárek probíhá pokaždé v doprovodu akce Den kronik, kdy jsou do nemocnice pozváni bývalí 
zaměstnanci a společně zavzpomínají nad šálkem voňavého čaje a fotografiemi. I letos je pro ně připraven 
program a čtení z kronik. 

Ředitel Goetz dále dodává: „Každý předmět z naší akce je naceněn symbolickou částkou, a tak si děti mohou
skutečně nakoupit plnohodnotné dárky. Celý výtěžek je pak vždy věnován na volnočasové aktivity pro 
pacienty nemocnice jako letos bylo třeba nanukové léto nebo letní sochařský ateliér.“

Dary na bazárek může zaslat každý, kontaktní osobou je paní Moudrá a telefonický kontakt je 381204219 
nebo 381204231.

Více na https://www.dpnoparany.cz/www/dpnoparany/fs/bazarek2022.pdf

PhDr. Jana Sosna Voňavková
Tisková mluvčí
M + 420 602 233801
E jana.vonavkova@dpnoparany.cz
W www.dpnoparany.cz
A sídlo (official) Opařany 121,391 61 Opařany držitel ISO 9001:2015

DPN Opařany poskytuje zdravotní služby ambulantní v oboru dětská a dorostová psychiatrie, dospělá psychiatrie, klinická psychologie,
fyzioterapie. Zdravotní služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice má uzavřené smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami. Je státní příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a je samostatným právním 
subjektem.
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