TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU
PRO KAMBODŽSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÝSTAVA „DĚTI
PATŘÍ DO ŠKOLY“ V SALONU KRÁLOVÉHRADECKÉM
Tisková zpráva
Jako vloni i letos pořádá Sdružení Civitas per Populi svou Tříkrálovou sbírku ve prospěch nejchudších
dětí v Kambodže. Po úspěšné sbírce psacích potřeb se letos sbírka zaměřuje na zdravotnický materiál
- zejména obvazy, náplasti a základní léky (Acylpyrin, Ibuprofen, Endiaron, aj.) na vybavení školních
lékárniček. Zdravotnická pomoc je v Kambodži špatně dostupná a zejména zdravotního materiálu se
ve školách pro ty nejchudší nedostává a jeho cena (pro nás zatím celkem banální) je v Kambodži
několikrát vyšší i v porovnání s cenami u nás.
Záštitu nad letošní Tříkrálovou dobročinnou sbírkou zdravotnického materiálu převzal osobně
primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink.
V rámci sbírky ve čtvrtek 10. ledna se hostesky našeho sdružení vypraví také do ulic města, kde
budou nabízet pohlednice s kambodžskými motivy a rozdávat kalendáříky na rok 2013 a upozorňovat
na sbírku materiálu.
Tato sbírka úspěšně navazuje na dřívější aktivity sdružení Civitas per Populi související s rozvojovou
pomocí a podporou vzdělávání chudých obyvatel Kambodže. Aktivity sdružení jsou orientovány často
na tuto zemi, protože je jednou z nejchudších na světě a prožila své peklo v době maoistického Polpotova režimu.
Sběrné místo sbírky zdravotního materiálu se nachází v Salonu Královéhradeckém (provozovaném
sdružením Civitas per Populi), Gočárova 20, Hradec Králové (mezi Ulrichovým náměstím a Střeleckou
ulicí) a lidé sem mohou až do 20. února donášet své dary každý všední den od 14 do 18 hodin.
V uvedené době zde bude rovněž k vidění výstava fotografií „Děti patří do školy“ která putuje
Evropskými městy a kopie fotografií je možno zakoupit s tím, že výtěžek prodeje a dary jdou na
humanitární účely pro podporu dětí v kambodžských školách.
Dobrovolníci z řad přátel jak o.s. Civitas per Populi, tak spolupracujícího sdružení JHP škola
(www.jhpskola.cz) chtějí i letos opět na vlastní náklady odvézt materiál a vybavit přímo ty
nejpotřebnější školy v okolí zemědělské obce Puok u Siem Reapu přímo v Kambodži.
Tříkrálová sbírka je součástí širší kampaně na pomoc kambodžským dětem, do které se kromě Civitas
per Populi a JHP školy zapojila i Charita ČR. Kampaň vytvořila režisérka Markéta Nešlehová a fotograf
Georgi Stojkov, kteří Kambodžou putovali a fotili výsledky české rozvojové pomoci. Právě fotografie
Georgi Stojkova jsou předmětem zmíněné dobročinné prodejní výstavy „Děti patří do školy“, jejíž
vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna od 18 hodin v Salonu Královéhradeckém a která naváže na
besedu Dr. Marka Špinky o české JHP škole a skutečné pomoci v kambodžském Puoku, jíž byla
Tříkrálová sbírka zahájena.
Upozornění na sbírku bude umístěno ve vybraných lékárnách v Hradci Králové a zakoupený zdravotní
materiál můžete na naší adrese Gočárova 20 „směnit“ za pohlednice, a také za zážitek z vystavených
fotografií!
Upřímně vás zveme
Mgr. Michael Pondělíček
předseda sdružení CPP

V Hradci Králové 6. ledna 2013
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