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Jak to začalo? 

Rok první: 2016 
Iniciativa plzeňských ženských osobností  

na pomoc charitním domovům pro matky s dětmi v tísni 

 

 

Milé ženy, 

 obracím se na vás s nápadem, který se zrodil mezi rozbalením vánočních 

dárků a jejich umisťováním do šatníku...   

Asi to znáte taky: šatník je čím dál menší, v horším případě je čím dál 

menší to oblečení, které v něm zabírá místo. Co s tím? Vyházet do popelnice? 

Dát do charity? Zkusit prodat? Rozdat kamarádkám?  Napadla mě ještě jedna verze. Je spousta žen, našich 

vrstevnic, možná i našich spolužaček nebo kamarádek z dětství, které by se taky rády hezky oblékaly, ale z 

nejrůznějších důvodů nemohou. Otec jejich dětí neplatí alimenty, utíkají před jeho násilím...zkrátka jsou 

rády, že mají peníze pro děti, a na ně samotné nezbývá. Říkají si, že nic nepotřebují, že nejsou důležité. Že 

vlastně nechtějí být upravené a hezké, protože s muži skoncovaly. 

 Pojďme jim ukázat, že to tak není. Že mohou být upravené a hezké i pro své děti a že to zvládnou i 

finančně. Proberme své šatníky, vyberme to, co už nenosíme a nabídněme jim to. Napadl mě velikonoční 

bazárek ("na Velikonoce musíš mít něco nového na sebe, aby tě beránek nepokakal").  

 Kdy? V sobotu 19. března. 

Kde? Na nějakém místě, které by samo o sobě poutalo pozornost, vyvolávalo zvědavost a lákalo zajít tam. A 

taky aby nechtěli nájem. 

 Jak? Prodej za pár kaček, např. 50 Kč/ks. (třeba i s doprovodným programem?) Výtěžek plus neprodané 

oblečení by se pak dalo azylovému domu pro matky s dětmi.  

 Kdo do toho jdete se mnou? 

Napsala 9. ledna 2016 Markéta Čekanová e-mailem svým kamarádkám, spisovatelkám, muzikantkám, 

tanečnicím, herečkám, tiskovým mluvčím a dalším zajímavým osobnostem. Nadšeně souhlasily. K nápadu 

se přidaly Vladimíra Bauerová, Eva Beránková, Lenka Bílá, Marcela Durasová, Petra Jarošová, Michaela 

Jirovcová, Blanka Josephová Luňáková, Tamara Kopřivová, Martina Košanová, Daniela Kovářová, Alena 

Kozáková, Markéta Krausová, Ilon Leichtová, Kristýna Leichtová, Tereza Němečková, Jitka Prokšová, 

Gabriela Špalková, Miroslava Vejvodová s morální podporou řada dalších. Všechny sršely energií i nápady. 

Nadšen byl i ředitel Diecézní charity Jiří Lodr:  

„Pokud pomůžete, to je velké plus. Domy pro matky budou letos hodně ekonomicky trpět – třeba v 

Havlovicích mám nadělený deficit 900 000 Kč apod. Každá korunka pomůže.“  

Jako kontaktní osobu nám přidělil Alžbětu Kalábovou a práce mohly začít. 
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OHLASY Z FACEBOOKU 

Skvělá akce, příjemné posezeníčko a pokecáníčko, super kulturní program. (Zuzana Veselá Flórová) 

Krásná akce, perfektní organizace a hezké kousky, co potěší a pomohou. Pozitivní energii jsme nasávali plnými doušky. Děkujeme, 

že jsme mohli být součástí. (Markéta Karpíšková) 

Dobře jsme nakoupili, ale ten pocit, když vím, pro koho to děláte, je nepopsatelný...jste úžasné, díky (Dana Matějková) 

 

Nejznámější tváří akce byla herečka Kristýna Leichtová. 

V doprovodném programu vystoupil dětský pěvecký sbor Javořičky pod 

vedením Bedřišky Koželuhové, zpěvačka Vlaďka Bauerová a flamencová 

tanečnice Jana Eismanová. Odpoledne se neprodané kousky ještě 

přesunuly na velikonoční trh do Dobřan.  

 

 

 

 

 

 

Celkem jsme domovům vydělaly více než 33 tisíc korun. Oblečení, které zbylo, putovalo k maminkám 

v domovech. 

 

Velikonoční bazárek  

Holky holkám  

19. března 2016  

Zastávka Plzeň 
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Retro Games 

20. srpna 2016 

Městská plovárna 

 

Letní aktivitou byla vzpomínka na naše vlastní dětství: připomněly jsme 

dětem i rodičům hry, jako je skákání gumy či panáka, cvrnkání kuliček nebo 

školka s míčem a švihadlem. A došlo i na dobovou módní přehlídku a výuku 

diskotékových tanců. Výtěžek ze vstupného šel zase na domovy a 

zdvojnásobila ho Nadace Divoké husy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retro Games domovům vydělaly 6 422 korun. Díky Nadaci Divoké husy jim nakonec přišlo 12 844 Kč. Za 

tyto peníze bylo v domově v Havlovicích u Domažlic zrekonstruováno obložení koupelny.  
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Díky za skvělou akci, za to, že jste! (Martina Vintrova ) 

Myslím, že můžu mluvit i za maminu, když řeknu, že nám bylo potěšením aspoň trochu přispět. (Petra Michlová ) 

 

V listopadu jsme požádaly maminky a děti ve všech čtyřech 

charitních domovech v Plzeňském kraji, aby napsaly Ježíškovi a 

během adventu jim lidé jejich přání plnili. Akci příznačně zahájil 

28. listopadu koncert v kostelíku U Ježíška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 maminek a 24 dětí z domovů v Plzni na Borech a Radobyčicích, v Klatovech a v Havlovicích u Domažlic 

mělo celkem 123 přání od šampónůa pastelek, přes plínky, autodráhy, kočárky s panenkou či stavebnice až 

po mobilní telefony. Lidé přinášeli dárky do Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, do redakce 

Plzeňského deníku a do Techmania Science Center. Logistickým centrem balení a distribuce bylo sídlo 

Nadace 700 let města Plzně. Kromě mobilních telefonů pro matky se podařilo splnit všechna přání a 

obdržely jsme i řadu dárků mimo zveřejněný seznam. Celkovou hodnotu dárků jsme odhadly na cca 150 

tisíc korun. Dárky kupovali jednotlivci, ale skládaly se na ně i pracovní kolektivy, jako například zaměstnanci 

Techmania Science Center nebo pražské centrály Plzeňského Prazdroje. Jedním z dárků byl i sedací vak 

vyrobený pro Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava.  

 

 

Sbírka vánočních dárků 

advent 2016 
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Rozbalování dárků v Klatovech 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbalování dárků v Havlovicích 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí roku 2016: 

Během prvního roku svých aktivit získala 

iniciativa HOLKY HOLKÁM pro charitní 

domovy pro matky s dětmi v tísni  

v Plzeňském kraji více než 45 tisíc korun a 

k Vánocům jejich obyvatelům nadělila dárky 

za zhruba 150 tisíc korun. 


