
Holky holkám 2018 
 

1 

Rok třetí: 2018 
Iniciativa plzeňských ženských osobností  

na pomoc charitním domovům pro matky s dětmi v tísni 

 

 

 

Třetí rok práce znamená, že už máme zkušenosti a rodí se tradice. A 

také přibývají nové skvělé Holky, které chtějí přiložit ruku k dílu.  

 

Holky holkám jsou Markéta Čekanová, Alena Kozáková, Martina Košanová, Daniela Kovářová, Jitka 

Prokšová, Tamara Kopřivová, Michaela Jirovcová, Helena Mikešová a příležitostně i další ženské 

osobnosti. 

 

 

 

V Tříkrálovém průvodu šla opět jedna kasička pro Holky holkám. 

Všechny vykoledované peníze se do ní nevešly a byly ještě v sáčku 

vedle. Dohromady to bylo 8 872 korun.  

Částka se dělila podle pravidel Tříkrálové sbírky, tedy  

65 % pro Holky holkám = 5 767 Kč 

15 % pro služby Diecézní charity - ta v tomto případě rozhodla, že 

peníze půjdou domovu v Havlovicích = 1 331 Kč 

10 % na program Adopce na dálku, tedy na podporu rodin v Jižní Africe 

= 887 Kč 

a 10 % na režii sbírky = 887 Kč.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jedeme o 106 

Tříkrálový průvod 

7. ledna 

Od katedrály  

k Ježíšku 
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První jarní sobotu jsme uspořádaly 3. Velikonoční 

bazárek. Opět v prostorách Zastávky a opět 

s podporou zajímavé plzeňské ženské osobnosti. 

Tentokrát pár kousků ze svého šatníku vybrala 

tenistka Andrea Hlaváčková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazárek zahájilo vystoupení dětí z mateřské školky, 

pěveckého sboru Broučci. A pak už se nakupující vrhli po 

zboží, které jsme jako vždy prodávaly po 100 Kč za kus, 

levnější kousky jen za padesátikorunu. Vydělaly jsme tak 

celkem 20 tisíc korun, které pomohly domovu v Klatovech. 

Bylo tu totiž třeba pořídit dvě nové kuchyňské linky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční bazárek 

24. března 

Zastávka 
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Týden před začátkem adventu jsme vyhlásily třetí ročník sbírky 

vánočních dárků. Jednačtyřicet maminek a dvaadvacet dětí napsalo 

dopis Ježíškovi a přálo si dohromady 103 dárků. Byla tu kosmetika, 

lego, panenky, stavebnice, Sodastream, ale i dvě koloběžky, kočárek – 

golfky nebo docela prostě cokoli na novorozence. Nejmladšímu 

miminku, pro které jsme plnily přání, byl totiž měsíční chlapeček. 

 

 

Sběrná místa byla letos čtyři: Studijní a vědecká knihovna, Nadace 700 let města Plzně, Knihovna 

města Plzně a kancelář Paměti národa.  

Jmenovky na dárky tentokrát vyrobili žáci ZUŠ Jagellonská a ZUŠ Terezie 

Brzkové. 

 Seznam byl opět zveřejněn na našem facebooku, a to od 26. listopadu do 

12. prosince a průběžně z něj ubývala zarezervovaná přání. Splnit se je 

nakonec podařilo úplně všechna!  Jejich hodnotu odhadujeme na cca 100 

tisíc korun. 

 

 

 

Sbírka přinesla také tři velmi dojemné momenty.  

Nejdřív se na nás obrátila paní Jana Truhlářová, která chtěla nějaké mamince věnovat oblečení po 

dceři. Zprostředkovaly jsme jí kontakt s domovem v Klatovech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka vánočních 

dárků 

advent 

Jana Truhlářová domov kontaktovala a dozvěděla se, že oblečení potřebuje babička, která 

zde žije se svými dvěma vnučkami, pětiletou a sedmiletou. A tak sbalila vyřazené oblečení 

do velikého batohu, přidala kosmetiku pro babičku a pro holčičky adventní kalendáře a 

mandarinky. Její dcera Terezka ještě probrala své hračky a zabalila dvoje puzzle, dvě 

knížky, stolní hru, dva poníky a čtyři plyšáky. Takto obtěžkány nasedly na autobus do Klatov 

a vyrazily na cestu. 

 „V Klatovech nás čekalo parádní setkání s paní, která se sama stará o vnučky, na 

něž se rodiče vykašlali, návštěva cukrárny, kde byly holčičky prvně v životě, rozzářené oči, 

když jsme vytahovaly dárky, moje hrdost na dceru, kterou si obě děvčátka okamžitě 

zamilovala... A můj dobrý pocit, že jsem udělala aspoň chvíli hezčí den člověku, který si to 

fakt zaslouží,“ popsala Jana Truhlářová na facebooku. A dodala, že je vedení domova 

nakonec pozvalo, aby někdy přijely zase, třeba i bez dárečků, jen tak se podívat a popovídat 

si. „Jsem děsně ráda, že jsme takhle vyrazily. Třeba i někoho inspiruju,“ uzavřela. 
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Pak se do kanceláře Nadace 700 let města Plzně dostavil sedmdesátiletý, 

ošuměle vyhlížející pán, který chtěl splnit přání jedenáctileté holčičky, která 

toužila po oblečení.  Pán vytáhl z peněženky pět tisíc a dal nám je pro ni.  

 

 

Třetí moment, který nám vehnal slzy do 

očí, nastal při zabalování dárků. 

V balíčku, který měl obsahovat ruční 

šlehač, toho bylo víc a přiložený dopis. 

 

 

 

 

 

 

 

Pro pomoc domovům je k dispozici i transparentní účet Diecézní charity číslo 

277850809/0300. Ten se však zatím nepodařilo k tomuto účelu rozjet. Za rok 

2018 na něm pod hlavičkou Holky holkám přibylo jen 2 000 Kč, a to z darů našich 

členek Markéty Čekanové, Daniely Kovářové a Aleny Kozákové. 

 

Shrnutí roku 2018: 

Během třetího roku svých aktivit získala 

iniciativa HOLKY HOLKÁM pro charitní 

domovy pro matky s dětmi v tísni  

v Plzeňském kraji 29 098 korun a 

k Vánocům jejich obyvatelům nadělila dárky 

za zhruba 100 tisíc korun. 

Transparentní účet 


