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Rok čtvrtý: 2019 
Iniciativa plzeňských ženských osobností  

na pomoc charitním domovům pro matky s dětmi v tísni 

 

 

 

Pokračujeme v benefičním velikonočním bazárku dámských oděvů i ve 

vánoční sbírce dárků. 

 

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

Prokšová, Tamara Kopřivová, Michaela Jirovcová, Ilon Leichtová, Helena Mikešová a příležitostně 

i další ženské osobnosti. 

 

 

 

I letos šla v Tříkrálovém průvodu jedna kasička pro Holky holkám. 

Pokyn pro dárce zněl: dávejte raději bankovky, ať to Tři králové líp 

unesou. Uposlechli a kasička obsahovala ještě víc peněz než před 

rokem: 10 961 korun.  

Částka se dělila podle pravidel Tříkrálové sbírky, tedy  

65 % pro Holky holkám = 7 125 Kč 

15 % pro služby Diecézní charity – na provoz Domova pro matky 

s dětmi v tísni v Havlovicích = 1 644 Kč 

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

Americe = 1 096 Kč 

a 10 % na režii sbírky = 1 096 Kč.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jedeme dál! 

Tříkrálový průvod 

5. ledna 

Od katedrály  

k Ježíšku 
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 V sobotu 13. dubna jsme uspořádaly 4. 

Velikonoční bazárek, a to poprvé v prostorách 

Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. 

Letos nás podpořila herečka a spisovatelka 

Kamila Špráchalová, která tu uspořádala své 

autorské čtení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazárek zahájilo vystoupení pěveckého sboru Sluníčka pod vedením Hany Bezděkové. 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 9 100 korun, které pomohly domovu v Havlovicíh 

k pořízení nového kotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční bazárek 

13. dubna 

Studijní a vědecká knihovna 

Sbírka vánočních 

dárků 

advent 



Holky holkám 2019 
 

3 

.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční sbírka 

advent 

Dobrý den ráda bych vaší 

organizací poděkovala za dárky 

které jsme dostali... Jsem z dmd 

havlovice, mamina Dominicky 

která dostala vibrační lehátko a 

taktéž Evičky která dostala 

troufám si napsat ten 

nejzajímavější dárek roku a tím 

myslím právě ty klávesy. Nevím 

jak bych vám mohla poděkovat 

že jste umožnili splnit sen který 

si Evina tak dlouho přála pouhé 

"dekuji" se mi zdá málo. 

Doufám že až se dcera naučí 

nějaké pisne zahrát potěší vás 

alespoň video věnované vám 

jako dík za to co jste dokázali. 

Ještě jednou vám moc děkuji a 

všem přeji krásný šťastný nový 

rok 2020.urcite si můžu dovolit 

poděkovat vám i za ostatní 

maminky a děti tady z havlovic. 

Moc děkuji vážím si toho s 

pozdravem Evička s maminkou 

DOPIS OD MAMINKY 

Osmnáctého listopadu, tedy o týden dřív než 

v předchozích letech, jsme vyhlásily čtvrtý ročník 

sbírky vánočních dárků. Šedesát maminek a dětí 

napsalo dopis Ježíškovi a přálo si dohromady 81 dárků. 

Byla tu kosmetika, kuchyňské spotřebiče, Sodastream, 

ale i kočárky pro panenky, autodráha, pyžamo nebo 

lehátko pro miminko, které teprve mělo přijít na svět. 

Největším přáním pak bylo piáno pro devítiletou Evičku. 

Tohle přání splnila Plzeňská filharmonie a my jsme 

díky Václavě Brettschneiderové mohly přidat i deset 

lekcí u ochotné učitelky přímo v místě, kde Evička žije. 

Sběrná místa byla letos tři: Studijní a vědecká 

knihovna, Nadace 700 let města Plzně a kancelář 

Paměti národa. 

Seznam byl opět zveřejněn na našem facebooku, a to 

od 18. listopadu do 13. prosince a průběžně z něj 

ubývala zarezervovaná přání. Sice se nepodařilo splnit 

všechna, ale každý našel pod stromečkem alespoň 

jednu věc, o kterou Ježíškovi napsal. Celková hodnota 

dárků se opět blížila 100 tisícům korun. 
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Pro pomoc domovům je k dispozici i transparentní účet Diecézní charity číslo 

277850809/0300. Ten se však stále ještě nepodařilo k tomuto účelu rozjet. Za 

rok 2019 na něm pod hlavičkou Holky holkám přibylo jen 2 300 Kč, a to z darů 

našich členek Markéty Čekanové, Daniely Kovářové a Aleny Kozákové. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedle facebooku @HolkyholkamPlzen máme od tohoto roku i vlastní web 

www.holkyholkamplzen.cz 

Shrnutí roku 2019: 

Během třetího roku svých aktivit získala 

iniciativa HOLKY HOLKÁM pro charitní 

domovy pro matky s dětmi v tísni  

v Plzeňském kraji 20 169  korun a 

k Vánocům jejich obyvatelům nadělila dárky 

za zhruba 100 tisíc korun. 

Transparentní účet 

Kontakty a informace 


