
Velikonoční pozdrav a poděkování  
pracovníkům jednotek COVID-19 

Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 
 

Po domluvě s Fakultní Thomayerovou nemocnicí (FTN) vás prosíme o spolupráci při akci, kterou pořádá 

Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie Praha-Michle pro cca 780 pracovníků FTN, 

kteří denně bojují s onemocněním COVID-19 a pečují o pacienty na specializovaných odděleních této 

nemocnice.  

Chceme předat velikonoční pozdrav a poděkování v podobě drobných dárků, které budou rozdány 

těmto zdravotníkům z covidových jednotek FTN. Chceme poděkovat, potěšit je a povzbudit v jejich 

velmi náročné práci. Předání se uskuteční dne 31. 3. 2021 v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice. 
 

Jak se můžete účastnit, jak pomoci? 

1. připravíte a zabalíte balíček nebo i několik balíčků (prosíme, pokud možno „osobní“ a do 

celofánových sáčků).  

Co do balíčku? 

- potraviny, dobroty, například čokoládu, sušenky, kávu, juice, müsli, müsli tyčinky, proteinové 

tyčinky, čaj 

- oříšky, krekry, sušené ovoce, energetické nápoje, tuby s energetickými gely, kávové shoty, 

ginger shoty a podobně. Z hygienických důvodů prosíme tyto potraviny pouze balené. 

- domácí zdobené velikonoční perníčky (prosíme nabalené v celofánových sáčcích - případně po 

dohodě zabalíme) 

- velikonoční beránky (pokud možno doma pečené) – opět prosíme dodat již zabalené 

- velikonoční dekorace:  

- dětmi vyrobené kraslice (samozřejmě mohou být i kupované) 

- pomlázky, dekorace z proutí 

- různé další dekorace vyrobené dětmi 

- dekorace v květináčích – i s živými květinami (zde prosíme o takové zabalení, abychom je mohli 

zalévat před tím, než je předáme) 

- kosmetické přípravky – krémy na suchou pleť a ruce a podobně 

- cokoli dalšího, co udělá radost a bude k užitku. 

Do balíčku můžete přidat pozdrav, slova poděkování a povzbuzení i obrázky od dětí, či co uznáte za 

vhodné. 

 

2. můžete uvedené věci nakoupit, předat nám je, a my se postaráme o jejich zabalení a předání. 

 

3. nebo můžete na výše uvedené věci finančně přispět. My je nakoupíme, zabalíme a předáme. 

 
Zapojit se mohou jak jednotlivci a rodiny, tak i firmy. K akci se již připojilo pražské divadlo Studio Ypsilon. 
 

Kdy a kam vše doručit? 
Do Farního sálu, U Habrovky 2, Praha 4, Krč – vedle kostela sv. Františka z Assisi 
  v pondělí 29. 3.  od 18 do 21 hodin (v případě nutnosti po domluvě i jindy) 
 

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a ochotu připravit s námi hezké chvilky pro naše zdravotníky! 
 

Případné další informace můžete získat zde: tel. 739 668 777  e-mail: bcb.pechova@seznam.cz  

mailto:bcb.pechova@seznam.cz

