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МИЛАНОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ИГРАЛО ЗА СУГРАЂАНЕ

ОБОЛЕЛЕ ОД ДИЈАБЕТЕСА

„Тартиф" помаже
дијабетичарима
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Добровољним донацијама публике прикупљено 8.700 динара за набавку
апарата за мерење шећера у крви. Позориште пружа помоћ, али је и добија

Извођењем Молијеровог Тартифа, протеклог четвртка на Малој сцени Дома културе, Милановачко позориште је добровољним донацијама посетилаца прикупило 8.700 динара, а сав приход биће искоришћен за набавку
апарата за мерење гликемије
{НВА1С), односно за мерење концентрације шећера у еритроцитима на тромесечном нивоу.
Представа је реализована у
сарадњи са Друштвом дијабетичара Горњи Милановац, које је и
иницирало набавку апарата. Према речима председника Друштва
Милана Дражовића, захваљујући
донацијама милановачких привредника и институција, до сада
је прикупљено око 80.000 динара,
што представља две трећине
укупне вредности апарата.

-

Захваљујући овом уређају,
оболели од дијабетеса за непуних пет минута моћи ће да добију
резултате мерења гликемије за
које им је регуларним путем
(изабрани лекар-лабораторијаизабрани лекар) потребан скоро
читав један дан
истиче Дра-

-

жовић.
Хуманитарним наступом за
оболеле од дијабетеса, Милановачко позориште приводи крају
први део једне од најуспешнијих
позоришних сезона до сада. Према речима члана трупе Предрага
Лошића, успех би изостао без
подршке сарадника и бројних
пријатеља.

-

За нама је једна од најбосезона, за шта велику
захвалност дугујемо Општини
Горњи Милановац, Драгославу

љих

Даничићу Џаји и предузећу Печат, пекарама Зебра и Тапатапа, штампаријама
Папирпринт и Графопринт, радњи
Ципелићи. млекари Бодри, ЈКП-у
Горњи Милановац, индустријама
амбалаже Максмил и Фока,
предузећима Металац, ЗвездаХелиос и Руднику и флотацији
Рудник навео је Лошић и позвао

-

љубитеље позоришта да Милановачко прате и наредне сезоне:

-

Наставак је планиран од 13.
јануара, када ће на Малој сцени
Дома културе ансамбл заиграти
Доктора Шустера и тако отпочети припреме за пласман на 13.
фестивал варошких позоришта
Србије Миливојев штап и шешир
у Пожаревцу.
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