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Rok jubilejní  

a divný: 2020 
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. Tedy alespoň na začátku roku 2020 si to 

myslíme a pracujeme na tom jako čtyři roky před tím. 

 

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: 15 138 korun.  

 

 

 

 

 

 

 

Částka se dělila podle pravidel Tříkrálové sbírky, tedy  

65 % pro Holky holkám = 9 840 Kč 

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

s dětmi v tísni v Havlovicích = 2 270 Kč 

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

Americe = 1 514 Kč 

5 % na služby poskytované Charitou ČR = 757 Kč 

a 5 % na režii sbírky = 757 Kč.  

Už pátým rokem! 

Tříkrálový průvod 

5. ledna 

Od katedrály  

k Ježíšku 
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Pak už nás ale dostihl coronavirus… 

 

Tradiční Velikonoční bazárek dámského oblečení se měl konat 

první jarní den v Papírně a jeho tváří se měla stát hvězda 

plzeňské operety a muzikálu Stáňa Topinková – Fořtová. 

Bohužel, bazárek se letos neuskutečnil, a tak se hromady 

oblečení, které se nám mezitím sešly, těší na rok příští. 
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Velikonoční bazárek 

21. března 

Sbírka vánočních 

dárků 

advent 

Podzim byl opět ve znamení coronaviru a složitých 

omezení. Přesto jsme se nevzdaly: sbírka vánočních 

dárků je letos zapotřebí víc než kdy dřív, řekly jsme 

si a opět vyzvaly maminky a děti, aby napsaly 

Ježíškovi.  

Sešlo se 61 přání od kosmetiky, přes oblečení a 

hračky až po kytaru a klávesy. V rekordním čase 

dvou týdnů byla splněna všechna! Ba dokonce se 

nám kytary a klávesy sešly dvoje, a tak jsme je mohly 

poskytnout do domovů pro všechny. 

Sběrné místo bylo tentokrát jen v sídle Nadace 700 

let města Plzně, kde dárky taky Alena Kozáková 

s Lenkou Bílou balily. Kvůli omezenému 

shromažďování jsme se totiž musely vzdát i svého 

oblíbeného společného balení.  
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Děkuji, že jste našli cestu, jak to i 

letos zařídit. 

Moc děkuji za možnost někomu 

něco dát, snad se bude holčičce v 

postýlce dobře spinkat Přeju 

krásné Vánoce a hodně úspěchů s 

dalšími podobnými akcemi, 

samozřejmě se zase ráda zapojím. 

Ještě jednou díky. 

Protože nemůžu koupit všechno, 

řekla jsem o akci pár kamarádkám, 

každá mi pošle, co může a já 

nakupuju  

Dobrý den, 

viděla jsem reportáž v televizi líbí se 

mi, jak pomáháte . Před lety 

jsem byla taky v podobné situaci, 

kdy jsem potřebovala pomoci, vím, 

jak je důležité někomu pomoci. 

Mám dámské oblečení, které by 

jistě někomu pomohlo. 

Dobrý den, ráda bych věnovala 

oblečení na miminko ve velikosti 44-

56 (holčička i chlapeček). Napadlo 

mě oslovit Vás, zda nevíte o 

nastávající mamince, které by to 

pomohlo. Děkuji za odpověď a přeji 

krásné dny.  

 

(ohlasy na sbírku z našeho 
facebooku) 
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 Pro pomoc domovům je k dispozici i transparentní účet Diecézní charity 

číslo 277850809/0300. Ten se však stále nedaří k tomuto účelu rozjet. Za rok 

2020 na něm pod hlavičkou Holky holkám přibylo jen 2 000 Kč, a to z darů 

našich členek Markéty Čekanové a Daniely Kovářové. 

 

 

 

Vedle facebooku @HolkyholkamPlzen  

máme i vlastní web www.holkyholkamplzen.cz 

Shrnutí roku 2020: 

Během pátého roku své činnosti se i iniciativa 

HOLKY HOLKÁM musela vyrovnat 

s coronavirovými omezeními. Pro domovy 

získala aspoň 14 110 Kč  

a k Vánocům jejich obyvatelům nadělila 

dárky za zhruba 70 tisíc korun. 

Kontakty a informace 

Transparentní účet 


