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Vážení přátelé,
právě čtete v pořadí třetí výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile. Dlou-
ho jsem přemýšlela, jakým směrem by se měla ubírat moje úvodní myšlenka. Přečetla jsem 
si dřívější výroční zprávy a s hodnocením uplynulých dvou let nemohu jinak než souhlasit. 
Práci, kterou se snažím prostřednictvím Velvet Smile dělat, dělám z lásky k ní a z přesvědčení, 
že je moje cesta správná. 
Není pochyb o tom, že snaha činit dobro a přenášet tuto myšlenku na ostatní, není vůbec 
jednoduché. O to větší mám radost a dobrý pocit, když se podaří rozšířit řady dobrovolníků 
a sponzorů Velvet Smile…. prostě nových „velvet“ kamarádů. 
Jan Skácel kdysi napsal: „existují velké pravdy a malé pravdy“. A právě tou velkou pravdou je, 
že: „není nutné být hrdinou, abys někomu pomohl, stačí být člověkem.“
 K charitativní práci, stejně jako ke každé jiné, je potřeba čerpat novou energii a sílu, 
které jsou hnacím motorem do dalších projektů. Moje baterie dobíjí smysl samotné pomoci 
nemocným a postiženým dětem, stejně jako krásná slova maminek a rodin dětí, jímž pomá-
háme. Jednu pěknou povzbudivou zprávu mi poslala paní Milena N.: „Díky za Vaši neskuteč-
nou energii a práci, kterou pomáháte tam, kde je společnost z nejrůznějších důvodů lhostej-
ná.“
 Děkuji vám, kteří jste stále s námi a věříte nám. Upřímně si toho vážím a věřte, že dě-
lám vše pro to, abyste byli hrdi, že jste své jméno spojili právě s Velvet Smile. 
 Těším se na další děti, kterým s Velvet Smile pomůžeme. Věřím, že se obohacujeme 
navzájem.

 Věra Kadlecová, ředitelka

Milí velvet přátelé,
ráda bych ze svého pohledu ve zkratce zhodnotila uplynulý rok. Rok 2016 byl pro mne osob-
ně velmi náročný a proto, když se ohlédnu zpět, tak by činnost Velvet Smile nebyla možná 
bez práce ředitelky a všech, kteří nám pomáhají, podporují nás a darují nám svůj drahocenný 
čas i energii. 
Všichni víme, že shánět finanční prostředky není v dnešní době vůbec snadné. Já mám však 
radost z každé finanční podpory, jež se naším prostřednictvím dostane k těm dětem, které ji 
opravdu potřebují. 
Chci velmi poděkovat našim štědrým partnerům za to, že nám důvěřují a rozhodli se ve spo-
lupráci pokračovat i nadále. 
Sama jsem zastáncem motta, že každá pomoc pomáhá. Děkuji vám všem, že jste s Velvet 
Smile a rozhodli jste se nám věnovat podporu i v budoucnu. Vážím si toho. 

 Victoria Velvet, patronka
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POSLÁNÍ A ÚČEL VELVET SMILE, O.P.S.
Hlavním smyslem existence a cílem Velvet Smile, o.p.s. je poskytovat účinnou  pomoc, jež přispěje ke zkva-
litnění života dětí a mladých dospělých v tíživých životních situacích, které nastaly z důvodů nemoci, úrazu 
nebo je zapříčinila složitá sociální situace. 

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB
• Podpora jednotlivců, kteří se z důvodu nepřízně osudu dostali do bezvýchodné zdravotní a/nebo sociální 

situace

• Podpora rodin, které poskytují domácí péči dětem s fyzickým či duševním onemocněním.

• Podpora obětí domácího násilí.

• Podpora zařízení zdravotnické péče a center sociálních služeb (nemocnice, dětské domovy, ústavy sociální 
péče)  a/nebo neziskových organizací, které vznikly za podobným účelem a svojí činností se zaměřují na 
péči a pomoc dětem i dospělým v nich dočasně či dlouhodobě umístěných.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Magistrát hlavního města Prahy osvědčil, podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách, přijetí oznámení Velvet Smile, o.p.s. o konání veřejné sbírky. 
Veřejnou sbírku lze konat od 20. října 2014 do 1. září 2024, a to na celém území České republiky.
 Sbírka bude prováděna shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním 
účtu, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek a dárcovskými textovými zprávami.
 První průběžné vyúčtování bylo odevzdáno na příslušný odbor Magistrátu hlavního města Prahy dne 
13. 1. 2016. Nebyl zjištěn žádný nedostatek a průběžné vyúčtování bylo schváleno.



+420 728 122 203
smile@velvetsmile.com www.velvetsmile.com

Velvet Smile, o.p.s., Útulná 1521/9, 100 00 Praha | IČ: 026 13 522 | Bankovní spojení: 264 777 366 /0300

PARTNEŘI A PROPAGAČNÍ AKCE VELVET SMILE, O.P.S..

KROKODÝL, RÁDIO, KTERÉ POMÁHÁ
 Partnerství nejposlouchanějšího regionálního rádia v České republice a Velvet Smile, o.p.s. v projektu 
„Krokodýl, rádio, které pomáhá“ se daří a spolupráce pokračuje v dalších projektech. Pravidelně každý týden 
jsou o víkendu zveřejňovány příběhy posluchačů rádia, jejichž součástí je také žádost o pomoc v tíživé životní 
situaci. Posluchači rovněž získávají informace o činnosti poskytovatele pomoci.
V průběhu spolupráce se jistě podaří pomoci mnoha nemocným či postiženým dětem a jejich rodinám.
Neméně podstatným dopadem je propagace činnosti Velvet Smile, o níž se dozví opakovaně celá posluchač-
ská obec rádia Krokodýl.

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
 VÁNOCE S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO
 Spolupráce se strážníky Městské policie Brno pokračovala i  v  roce 2016. Cílem společného snažení 
není pouze poskytnutí alternativy občanům města Brna při hledání pomoci v tíživých životních situacích spo-
jených s nemocí či postižením jejich dětí, ale zejména aktivní přístup k pomoci a rozdávání radosti potřebným.
Druhý rok splněných vánočních přání vykouzlil úsměv na rtech většího počtu dětí než rok předešlý. Velkou 
radost z dárečků pod stromečkem, a to díky štědrosti strážnic a strážníků mohly mít nemocné děti, které jsou 
v „péči“ Velvet Smile. Nikolka, dvě milé Elišky, Petřík, Vojtík se sourozenci a také děti, oběti domácího násilí, 
jež se svými maminkami dočasně žijí v azylovém domě. Fotografie a zprávy od rodičů nás ujistily o upřímné 
radosti z dárků. Maminka dvouletého Petříka, který trpí genetickým onemocněním – fenylketonurií, napsala: 
„Petřík moc děkuje za dárek od Městské policie – hasičské auto, vrtulník i helma se moc líbily. Dokonce k hraní 
přišla vhod i ona velká krabice. Petřík chtěl, abychom ho do ní balili také jako dáreček. Děkujeme také Velvet 
Smile.“

ČSOB HOSTIVAŘSKÝ BĚH 2016
 V úterý 10. května se patronka Velvet Smile Victoria zúčastnila ČSOB Hostivařského běhu. Oblékla dres 
a vyběhla na pětikilometrovou trať, která je vystavěna přímo na golfovém hřišti Golfového areálu Hostivař, 
aby podpořila a prezentovala činnost naší charitativní organizace. Díky prezentačním materiálům se o Velvet 
Smile dozvěděla další část „běžecké“ veřejnosti.

DESIGN BY SHAARI
 Design by Shaari je značkou ručně vyráběných orientálních šperků, kteří tvoří paní Šárka Martináková.
Z prodeje každého jednoho kusu šperku bude Velvet Smile věnováno 50 Kč.
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ZOO BRNO
 Jsme velmi hrdí, že stále trvá velmi příjemná a prospěšná spolupráce se Zoo Brno, kterou jsme započali 
v samotném počátku vzniku Velvet Smile. Naše charitativní organizace pořádá již třetím rokem v brněnské 
zoologické zahradě dvě své významné akce. V čase oslav Dne dětí se koná „Dětský den s úsměvem“ a za zví-
řátky se vypravujeme i o vánočních svátcích při akci „Štědrodenní návštěva Zoo Brno aneb Krmení s úsměvem“. 
Obě akce se těší velké oblibě. První jmenovaná je  určená nejen pro rodiny a děti, které Velvet Smile podpo-
ruje, ale rovněž pro širokou veřejnost. Nabízí se tím i jedinečná možnost k prezentaci práce naší organizace 
návštěvníkům, například k  osvětě a  prodeji propagačních předmětů. Druhá akce je spíše komorního rázu 
a setkávají se na ni výhradně rodiny, jimž pomáháme. 
 
 DĚTSKÝ DEN S ÚSMĚVEM
  V  sobotu 4. června 2016 se 
konal v  pořadí druhý „Dětský den 
s úsměvem“ Oproti prvnímu ročníku 
došlo k několika zásadním změnám. 
Nejvýznamnější z nich byl rozsah sa-
motné akce. Informační stánky a hry 
pro děti se rozprostřely po mnohem 
větší ploše zahrady než tomu bylo 
o  rok dříve. Jelikož jsme se těšili 
z  krásného slunečného počasí, ne-
byla o  návštěvníky nouze. Pro děti 
jsme zajistili bohatý program plný 
sportovních aktivit, pěveckých a ta-
nečních vystoupení. V průběhu dne 
nás podpořili i návštěvníci zoo, a to 
nákupem propagačních předmětů. 
Velvet Smile spojila síly a  zrealizo-
vala krásný den s  našimi příznivci: 
Oddíl Fudokan karate Brno, Skákací 
boty Brno, Centrum tance, Městská 
policie Brno, Gaute, Kreativní svět, 
Premiera Sweet a Au-band. Stále se 
rozrůstající řady dobrovolníků, kte-
rým se práce Velvet Smile líbí a po-
máhají nám, jsou pro nás velkou 
oporou a radostí. 
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 ŠTĚDRODENNÍ KRMENÍ
 Štědrodenní krmení je součástí projektu, který nese název „Maminko, usměj se!“ První krmení zvířátek 
se konalo na Štědrý den roku 2015. Jelikož se první ročník vydařil nad očekávání a „velvet rodinám“ se velmi 
líbil, všichni se těšili na další rok. Tento fakt byl pro nás zavazující, a proto jsme se se Zoo Brno rozhodli po-
kračovat a vytvořit pěknou vánoční tradici. Krásný zážitek v jednom z nejhezčích dnů v roce se podařilo zo-
pakovat. Základ tradici byl stvrzen druhým ročníkem v roce 2016, kterého se zúčastnilo celkem dvacet jedna 
osob - dětí, jimž pomáháme a jejich nejbližších.  S chovateli jsme vybrali krmení kontaktních zvířat, které si 
děti mohly také pohladit. Navštívili jsme chovy žiraf, lam a také pohádkových lemurů. Byla to pro nás všechny 
výjimečná příležitost strávit se zvířátky sváteční dopoledne. Vánoční cukroví, dobrý čaj a drobné dárečky na-
vodily příjemnou vánoční atmosféru. Nová tradice tímto ročníkem úspěšně pokračuje.
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 LETNÍ KINO NA DVOŘE MDB
 Velvet Smile se stal charitativní partnerem letního kina v Brně, který nese název „Letní kino na Dvoře 
Městského divadla Brno“. V době dvou měsíců letních prázdnin se každý večer hraje film, na nějž se přijde 
podívat vždy přes sto diváků. S  pořadatelem kina, společností Brixton gastro došlo k  navázání partnerství 
a dohodě, že před každým začátkem filmu bude uveřejněn oficiální videospot Velvet Smile. Za výrobu spotu, 
jehož premiéra se konala 1. července, jsme vděcni panu Petru Hlouškovi.
 Věříme, že navázané partnerství s Brixton gastro bude trvat i během dalších ročníků.

 TANČÍM PRO ÚSMĚV
 Na „apríla“ 1. dubna se v brněnském klubu Two Faces uskutečnil první ročník přehlídky břišních tanců. 
S nápadem na tento neotřelý způsob podpory Velvet Smile nás oslovila vedoucí taneční skupiny Raks Sultana. 
Se svými tanečnicemi, tanečními hosty a zahraničními hudebníky zorganizovala pro návštěvníky příjemný 
orientální večer, který byl završen tombolou.
 Díky zajímavým cenám se podařila vybrat částka, jež z poloviny pokryla koupi speciálního tandemové-
ho kola pro šestnáctiletého Ondřeje trpícího dětskou mozkovou obrnou. 
 Věříme, že se krásnou taneční akci podaří přenést do dalších let a bude pravidelným spojením přehlíd-
ky exotického tance a podpory potřebným.

 GIGATHLON CZECH REPUBLIC
 Švýcarský fenomén Gigathlon přišel do České republiky  v roce 2015 v podobě závodu Modrá pyrami-
da Gigathlon Tour 2015 v Jablonci nad Nisou. V březnu 2016 se Velvet Smile dohodla s organizátory Gigathlon 
Czech Republic na oficiálním charitativním partnerství v průběhu unikátní sportovní události. Oficiální píseň 
pro Gigathlon nazpívala Victoria, patronka Velvet Smile s DJ Jean Lucem. Dvoudenní sportovní klání přivítalo 
sportovce a diváky na Lipně ve dnech 2. – 4. září. Mezi startujícími týmy nemohl chybět ani Velvet tým, a to 
v následující sestavě: silniční kolo – Jan Hron, jihočeský triatlonista a člen Triathlon teamu ŠuTri Prachatice; 
inline – David Novák, profesionální inline bruslař a člen Tempish Inline Teamu; plavání – Helena Mužíčková; 
běh – Victoria, patronka Velvet Smile; horské kolo – Kateřina Průšová, modelka a Miss ČR 2002.
 Díky a uznání všem organizátorům v čele s Janem Plachým a závodníkům, zejména těm „našim“, že 
ze sebe vydali pro jméno „Velvet Smile“ své maximum. Na akci naši práci oficiálně podpořili i další významní 
sportovci: Eva Vrabcová Nývltová, Adéla Černá a Tomáš Kraus. V průběhu dvoudenního nabitého programu 
došlo také k seznámení se stejně zapálenými lidmi, kteří v charitativní práci vidí smysl a plány budoucí spolu-
práce na sebe nedaly dlouho čekat.
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PROJEKTY POMOCI VELVET SMILE

 SIMPLE STEPS
 Simple Steps je multimediální výukový balíček vzdělávacího programu pro rodiče a terapeuty, který 
je zaměřený na chování a možnosti jeho změny u dětí (a nejen u nich) s poruchou autistického spektra (PAS). 
Zmíněný „balíček“ obsahuje informační brožuru a DVD, zároveň placený přístup k dalším online materiálům. 
Hlavním cílem Simple Steps je pomoc rodičům lépe porozumět autismu, chování dítěte a rozpoznání, jak 
může být chování modifikováno použitím postupů a principů aplikované behaviorální analýzy (ABA). Simple 
Steps seznamuje rodiče a terapeuty se základy ABA a pomocí praktických video ukázek srozumitelně vysvět-
luje problematiku. Na tomto rozsáhlém projektu se podílí a financují jej Všeobecná zdravotní pojišťovna, Mi-
nisterstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví,  Masarykova univerzita a další menší instituce. 
 Velvet Smile zajistila profesionální přípravu překladu a dabingu výukových videí programu Simple 
Steps. Dabing, jemuž propůjčili hlas profesionální herci Lenka Janíková, Michal Isteník a Tomáš Sagher byl 
realizován v nejmodernějším nahrávacím studiu v Brně, v Divadle na Orlí.  
 Věříme, že stojíme na prahu jedinečného a historického projektu, jehož význam bude pro práci s dětmi 
i dospělými trpícími poruchou autistického spektra enormní.
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MAGDALENIUM z.s.
 Jednou z hlavních oblastí činnosti obecně prospěšné společnosti Velvet Smile je podpora a pomoc 
obětem domácího násilí. Spolupráce s Magdalenium z.s. pokračovala i v roce 2016 a díky nastavené dobré 
spolupráci věříme, že bude pokračovat i nadále.   

 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V AZYLOVÉM DOMĚ
 Již druhým rokem se díky štědrosti paní Pavly Pazourkové mohly děti, oběti domácího násilí  z azylo-
vého domu Magdalenium z.s., těšit z bohaté mikulkášské nadílky. Balíčky plné sladkostí, které dětem nadělil 
Mikuláš se svými pomocníky, vykouzlily na malých tvářích velký úsměv.

PROAUT, SPOLEK NA PODPORU OSOB S AUTISMEM
 Začátkem roku 2015 nastartovala Velvet Smile, o.p.s. dlouhodobou spolupráci se spolkem Proaut. Jed-
ná se o spolek, který pomáhá osobám s autismem. Byl založen na jaře 2012 jako občanské sdružení z iniciativy 
pedagogů vzdělávajících děti a žáky s autismem na ZŠ Štolcova v Brně. 
 S úžasnými dětmi, jejich pedagogy a rodiči zůstáváme stále v těsném kontaktu. Stejně jako loni, byl 
i  rok 2016 ve znamení účasti hudebního uskupení Au-band, dětí a učitelů ZŠ Štolcova v Brně, v programu 
dětského dne v Zoo Brno. Postupně se začínají s individuálními žádostmi o podporu na  Velvet Smile obracet 
také rodiny autistických dětí. Neopomenutelnou součástí spolupráce je  účast rodin i učitelů v projektu Velvet 
Smile „Maminko, usměj se!“.
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KLOKÁNEK V BRNĚ
 Velvet Smile pokračuje ve spolupráci a podpoře zařízení Fondu ohrožených dětí, Klokánku, který pro-
vozuje svoji činnost v Brně. Naším cílem je usnadnit život dětem v brněnském Klokánku i dospělým, tetám, 
které o ně dvacet čtyři hodin denně starostlivě pečují. Naše snaha neopadla ani v roce 2016. V únoru proběhla 
milá návštěva patronky a ředitelky Velvet Smile, které si spolu s dětmi užily pěkné dopoledne ve znamení her 
a povídání. Zmíněná podpora pokračuje cestou projektu „Maminko, usměj se!“. Zrelaxovat a načerpat novou 
energii si bezesporu zaslouží i „tety“, jež dlouhodobě pečují o svěřené děti. Za uplynulý rok několik tet využilo 
služeb exkluzivního brněnského kadeřnictví, masérských služeb i služeb kosmetického salonu. V rámci zmíně-
ného projektu bychom rádi zapojili děti Klokánku i do plánovaných výletů a exkurzí. 

 Radostí pro nás byl dopis od ředitelky br-
něnského Klokánku paní Marcely Bublové: „Chtěla 
bych Vám jménem našich tet co nejsrdečněji podě-
kovat. Díky naší dlouhodobé spolupráci, náš Kloká-
nek dobře znáte a víte, jak to u nás chodí…Teta je tou 
nejdůležitější osobou, která u nás na Klokánku o děti 
pečuje.  Většinou se na bytě stará o 4 děti po dobu 
jednoho týdne.  Mnohdy je to velice náročné.  Díky 
Vašemu projektu“ Maminko usměj se“ se našim 
tetám dostalo úžasné péče (kosmetika, kadeřnic-
tví, masáže) při které, si tak zaslouženě odpočinuly 
a nabily baterii do dalších dnů. Pro mnohé z nich to 
bylo v životě „poprvé“, kdy zažily takovou péči jako 
je thajská masáž, kosmetika s  líčením, či kadeřník 
s poradenstvím a vizážistou. Přála bych Vám vidět ty 
rozzářené oči a usměvavé tváře při jejich návratu do 
Klokánku Děkujeme Vám i všem Vašim partnerům, 
kteří se na této úžasné akci podílejí. Vaší pomoci 
a podpory si velice vážíme, moc pro nás znamená“.

MAMINKO, USMĚJ SE!
 Ve výroční zprávě z roku 2015 byl podrobně popsán projekt „Maminko, usměj se!“, jedinečný v českém 
prostředí. Rok 2016 dopřál projektu tvář, nový vizuál a informační leták. Projekt zahrnuje několik rozličných 
aktivit a služeb a je v prvé řadě určen zejména maminkám - obětem domácího násilí a těm, které dlouhodobě 
pečují o nemocné dítě doma nebo s ním tráví čas u nemocničního lůžka. Projekt „Maminko, usměj se!“ zapo-
juje také další členy rodin nemocných a postižených dětí, a to s cílem pomoci společnými zážitky usnadnit 
rodinám návrat do běžného života.
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 Snahou Velvet Smile je najít partnery a vytvořit dlouhodobý program, jenž umožní pravidelné využívá-
ní různých aktivit a služeb. Ke stávajícím partnerům, kterými jsou kadeřnický salon Lazebnictví v Brně, Salon 
Hela, Šárka Martináková – taneční skupina Raks Sultana, Zoo Brno a Městská policie Brno, se přidala oficiálně 
fotografka Věra Zlevorová – BabyPhoto, s níž byl v říjnu 2016 zahájen projekt „Pomoc Velvet Smile objektivem 
Věry Zlevorové“. Vznikají krásné fotografie dětí a rodin, jimž pomáháme. Dalším novým významným partne-
rem projektu jsou od června 2016 Jasmine – thajské masáže & spa v Brně. Jaká byla první reakce maminky 
Pavly, oběti domácího násilí? „Moc a moc děkuji za parádní zážitek z tradiční thajské masáže. Tato masáž mi byla 
dopřána poprvé v životě a bylo to naprosto super. V tomto luxusním podniku jsem byla velmi mile přivítána, takže 
jsem si připadala jako princezna, jež má po dlouhé době hodinu jen pro sebe.“
 Velkým „projektem uvnitř projektu“ je Štědrodenní návštěva v Zoo Brno – Krmení s úsměvem. Více o 
této akci bude napsáno v oddílu „Partneři a propagační akce Velvet Smile“.
 Projektem „Maminko, usměj se!“ si Velvet Smile přeje podat pomocnou ruku a poskytnout nový roz-
měr života maminkám a blízkým nemocných dětí, jež pomoc a nové barvy života, uvítají.

Fotografie z proměny z Lazebnictví v Brně. Slečna Klára, které Velvet Smile pomáhá.
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Projekty pomoci, podpory nemocným a postiženým dětem nebo obětem domácího násilí často prolínají 
z jednoho roku do druhého. Smyslem práce Velvet Smile není jednorázová pomoc, ale pokud se s rodinami 
dohodneme, pomáháme dlouhodobě, a to zejména cestou projektu „Maminko, usměj se!“. V rámci výroční 
zprávy je samozřejmě prvořadé seznámí veřejnosti s novými dětmi a rodinami, které se s námi v daném roce 
spojily a krátce připomenout projekty předešlé.

Jasmínka T.
Podrobný příběh Jasmínky, kterou spolu s její sestřičku v lednu 2014 srazilo na přechodu v Brně auto, jste si 
přečetli v loňské výroční zprávě. Jasmínka je velká bojovnice a díky příkladné péči své maminky a blízkých 
dělá velké pokroky. Svou statečností a úsměvem rozdává energii a pozitivní vidění lidem ve svém okolí. 
Jasmínce na základě žádosti její maminky hradíme pravidelně každý měsíc speciální balení plen. Maminka 
holčičky se účastní odlehčovacích služeb projektu „Maminko, usměj se!“. 

Eliška K.
Eliška je čtyřletá holčička, která prospívala jako každé běžné zdravé dítě. V raném věku byla dívence diagnos-
tikována dětská mozková obrna. V současné době má Eliška značné zdravotní komplikace. Strava jí musí být 
podávána přes výživovou sondu PEG přímo do žaludku. 
Dívenka žije sama s maminkou, pro níž není nikterak jednoduchá ani jejich sociální situace. Příběh Elišky byl 
součástí projektu pomoci rádia Krokodýl. Na základě žádosti maminky Velvet Smile pomáhá dlouhodobou 
úhradou speciálních doplňků stravy Nutridrink Multi Fibre. Maminka i Eliška byly přizvány taktéž do projektu 
„Maminko, usměj se!“.

Matěj K.
Matěj je chlapec z Brna, který prodělal závažné zdravotní komplikace po operaci krčních mandlí. Po zdánlivě 
banálním chirurgickém zákroku opakovaně silně krvácel. Krev se dostala chlapci do plic, nemohl dlouho dý-
chat, což způsobilo značné poškození mozku. V současné době je přes pět let v tzv. bdělém kómatu. Rodiče 
se o Matěje, který potřebuje nepřetržitý 24hodinový dohled, starají v domácí péči. Nejvyšší náklady jsou na 
ošetřovatelskou péči a dále na Matějovy hygienické pomůcky. Zdravotní pojišťovna proplácí jen část nutných 
nákladů. Velvet Smile podpořila rodinu úhradou léků a dalšího zdravotnického materiálu. Dočerpat novou 
energii Matějovi rodiče mohou díky participování v projektu „Maminko, usměj se‘!“.
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Ondřej M.
 Ondra je šestnáctiletý chlapec z Olomoucka, který je lékaři sledován pro atypický psychomotorický vý-
voj s dominantním postižením rozumových schopností. Ondrova dětská mozková obrna se rovněž významně 
podepsala na jeho pohybovém aparátu, je pro něj obtížná i chůze. 
Pro ulehčení jeho pohybu a také z důvodu rehabilitace byla oslovena Velvet Smile se žádostí o koupi tan-
demového kola se speciální úpravou, neboť stávající již Ondřej „přerostl“. Sportovní vybavení není hrazeno 
z veřejného zdravotního pojištění, a proto jsme velmi rádi pomohli. Na daru se podílel soukromý dárce a zbylá 
část byla pokryta z charitativní akce „Tančím pro úsměv“.

Vojtěch F.
Třináctiletý Vojtěch z Ostravska, kterému byla po narození diagnostikována vrozená psychomotorická retar-
dace daná genetickou vadou, tzv. chromozomální aberací. Vojta je spolu s mladším zdravým bratrem v péči 
maminky, která zůstala se syny sama. Jelikož je péče o takto postižené dítě nepřetržitá a extrémně náročná, 
rozhodla se maminka jednou až dvakrát do měsíce využívat pro Vojtíka úlevové služby Slezské diagonie v Os-
travě. V tomto čase, kdy je o jejího syna odborně pečováno, se může plně věnovat svému druhému synovi a 
načerpat tolik potřebnou energii do dalších dnů.
 Velvet Smile ráda vyhověla žádosti maminky a po dobu tří měsíců hradila služby Slezské diagonie 
v Ostravě.
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Vojtěch K.
 Před Vánocemi 2015 kontaktovali Velvet Smile rodiče dvanáctiletého Vojty z Královéhradecka. Rodina si 
prošla útrapami, které se nevyhnuly ani jejich dětem. Vojta je postižen deficitem růstového hormonu, psychomoto-
rickou retardací, atypickou formou autismu a vrozenou vadou nohou. Chlapec nemluví a takřka nechodí. Prognóza 
na zlepšení funkce nohou je velmi špatná. Rodina se navíc nachází v neutěšené sociální situaci. Po dlouhé době 
došlo k vrácení dětí z ústavní péče zpět do rodiny. Řešení kauzy na úrovni organizací a institucí stále probíhá. Velvet 
Smile je v kontaktu nejen s rodinou Vojty, ale také jeho lékařem, právničkou a sociálním pracovníkem rodiny. 
 Dlouhodobá pomoc rodině je z naší strany poskytována formou měsíčních úhrad dopravy pro imobil-
ní osoby, nákupem ošacení a hygienické potřeby pro děti. Třem Vojtovým sourozencům Velvet Smile uhradil 
také táborový pobyt, což dětem velmi pomohlo zejména v oblasti sociálních interakcí. 

Matyáš M.
 Bezmála čtyřletý Matyáš, který bydlí nedaleko Brna, je diagnostikován nízkofunkčním autismem, těž-
kou mozkovou retardací, vývojovou dysfází s ADHD s agresivitou. Chlapcova maminka je samoživitelka a kro-
mě postiženého syna vychovává ještě dvouletou dceru. Matyáše maminka vozí každý den do speciální školky. 
Velmi špatně mluví a komunikuje s okolím. Je to tedy právě rozvoj komunikačních dovedností, na nichž je 
nutno s Matyášem pracovat, a to jak podle pedagogů, tak i jeho odborné lékařky. S maminkou chlapce jsme 
se dohodli na dlouhodobější pomoci a podpoře rodiny. 
 V tomto roce jsme pomoc zahájili nákupem komunikačních pomůcek, komunikační knihy a kartiček, s je-
jichž pomocí by mělo také dojít k dalšímu rozvoji řeči a slovní zásoby. Do budoucna bude Velvet Smile usilovat o 
zapojení rodiny do projektu „Maminko, usměj se!“, který by mohl pomoci v navázaní nových sociálních interakcí.

Eliška S.
 Eliška je čtyřletá holčička, která bojuje s těžkým zdravotním postižením. Její nemoc se nazývá spinální 
svalová atrofie. Jedná se o vrozené onemocnění, při němž dochází k úbytku svalstva, a tedy schopnosti po-
hybovat se. Dívenka je v domácí péči. Rodiče vychovávají ještě syna. Jednou z vážných a častých komplikací 
je dechová nedostatečnost. Z důvodu této komplikace je Eliška závislá na plicní ventilaci, což jí umožňuje 
dýchání. Rodičům se podařilo pořídit Elišce komunikátor, který významně pomůže zlepšit kvalitu jejího živo-
ta. K tomuto přístroji je nutné napojení na notebook, pomocí něhož by byl komunikátor ovládán Eliščiným 
zrakem. (Komunikátor je založen na speciálním snímání očí, čímž je ovládán kurzor na displeji/monitoru). 
 Velvet Smile byl rodinou požádán o notebook a monitor. Dále jsme rádi, že se celá rodina zapojuje do projektu 
„Maminko, usměj se!“. bojuje s těžkým zdravotním postižením (spinální svalovou atrofií, SMA). Celá rodina bojuje stateč-
ně s ní. Letošní léto strávila Eliška v dětské nemocnici, a teď je závislá na plicní ventilaci, která jí usnadňuje dýchání. Od září je 
konečně doma, je z ní krásná slečna, a s bráškou, mamkou a taťkou se snaží „zaběhnout“ a užívat si babí léto pohromadě. 
Rozhodli jsme se Elišce, Evičce, Štěpánkovi a Kulovi pomoct - stejně jako spousta dalších kamarádů. Běh je-
jich domácnosti bude teď vyžadovat plno věcí, o kterých normálně nemáme ani představu. A protože nejsme 
specializovaní zdravotníci (abychom jim něco rozumného poradili ), rozhodli jsme se pomoci aspoň finanč-
ně – prostředky na nákup nutného materiálu a vybavení, které Elišce pomohou užívat si životabojuje s těžkým 
zdravotním postižením (spinální svalovou atrofií, SMA). Celá rodina bojuje statečně s ní. Letošní léto strávi-
la Eliška v dětské nemocnici, a teď je závislá na plicní ventilaci, která jí usnadňuje dýchání. Od září je konečně 
doma, je z ní krásná slečna, a s bráškou, mamkou a taťkou se snaží „zaběhnout“ a užívat si babí léto pohromadě. 
Rozhodli jsme se Elišce, Evičce, Štěpánkovi a Kulovi pomoct - stejně jako spousta dalších kamarádů. Běh jejich do-
mácnosti bude teď vyžadovat plno věcí, o kterých normálně nemáme ani představu. A protože nejsme specializovaní 
zdravotníci (abychom jim něco rozumného poradili ), rozhodli jsme se pomoci aspoň finančně – prostředky na nákup 
nutného materiálu a vybavení, které Elišce pomohou užívat si života
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Anna J.
 Anička je pětiletá holčička z Ostravy, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Navíc je zatížena i epilepsií. 
Domácí péče o Aničku zahrnuje kromě jiného také pravidelná cvičení a rehabilitace. Rodině se osvědčila rov-
něž  hippoterapie a canisterapie. Postupem doby a značnou snahou rodiny a odborníků došlo k částečnému 
zlepšení mozkové činnosti. Nicméně je samotná péče nákladná. Maminka Aničky požádala Velvet Smile o 
úhradu rehabilitačních pomůcek, které nechala pro dceru po dohodě s lékaři vyrobit na míru.  Speciální reha-
bilitační klín a válec pomohou dívence v držení trupu a jako opora. Aniččiny pokroky maminka dokumentuje 
fotografiemi, které nám čas od času zašle. S rodinou zůstáváme v kontaktu i nadále.

Patrícia B.
 Mladá dvacetitříletá žena, která má soudním rozhodnutím ustanoveného opatrovníka, je příjemcem 
invalidního důchodu na mobilitu a příspěvek na péči. Tento v  celé výši náleží poskytovateli péče. Patricie 
trpí těžkou mozkovou obrnou a lehkou mentální retardací. Ve specializovaném zařízení, kde žije, má sníže-
nou úhradu, ale fakultativní služby jsou finančně náročnější (např. rehabilitace, doprava). Na úhradu osobních 
věcí, dalších služeb a Patriciiných koníčků nezbývá takřka nic. Pečovatel Patrície požádal Velvet Smile o roční 
finanční pomoc, jenž by byl použit zejména na aktivity související s dalším rozvojem mladé ženy; ošacení, 
hobby, úhrada části rehabilitace apod.
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Petr V.
 Dvouletý Petřík trpí fenylketonurií. Jedná se o dědičné metabolické onemocnění spočívající v poruše 
přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin. Onemocnění je poměrně vzácné. Léčba fenylketonurie spo-
čívá ve striktní dietě chudé na fenylalanin, a to zejména v dětském věku, kdy hrozí nevratné poškození mozku 
a jeho funkce. Neléčené onemocnění způsobuje rozvoj mentální retardace, dochází k epileptickým záchva-
tům. 
 Petříkova rodina žije v Mohelně, není sociálně silná, a proto jsme se rozhodli na dlouhodobé pomoci 
formou nákupu speciálních potravin. Velvet Smile se s chlapcem setkala díky spolupráci na projektu pomoci 
rádia Krokodýl. S Petříkem a jeho blízkými aktivně spolupracujeme i v rámci projektu „Maminko, usměj se!“.

Nikola H.
 Osmiletá Nikolka je holčička z jižních Čech, která trpí těžkou formou dětské mozkové obrny. Nedokáže 
se sama pohybovat a dle slov maminky „je uvězněna ve vlastním těle“. Rodiče s Nikolkou absolvovali speci-
ální rehabilitace, které prokazují zlepšení motorického vývoje holčičky. Nicméně rehabilitační pobyty nejsou 
opakovaně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Slovy maminky: „S příchodem Nikči jsme změnili pohled na svět a 
snažíme se radovat z maličkostí a přítomnosti. Každý den bez nářku a bolesti je pro nás velkým svátkem.“
 Rodiče Velvet Smile oslovili se žádostí o úhradu návštěv u specialisty – fyzioterapeuta. Jelikož se reha-
bilitační metoda ukázala, i dle slov lékaře dívenky jako účinná, rádi úsilí Nikoly a rodiny podpoříme, a to i do 
budoucna.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S.

1. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2016
a) Veřejná sbírka
II. průběžné vyúčtování veřejné sbírky k 15. 12. 2016

PŘÍJMY SBÍRKY: 16. 12. 2015 – 15. 12. 2016 Kč

Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet  34855

Příjmy pokladničkami  460

Příjmy prodejem předmětů  6758

Příjmy z prodeje vstupenek  0

Příjmy dárcovskými SMS zprávami  285

Úroky z vkladů na zvláštním bankovním účtu  0

Hrubý výtěžek sbírky celkem (součet)   42358

NÁKLADY SBÍRKY: 16. 12. 2015 – 15. 12. v Kč

Náklady spojené s konáním sbírky (bank. poplatky)  0

Čistý výtěžek sbírky (hrubý výtěžek mínus náklady)  42358

Použito na účel sbírky  19540

Zůstatek čistého výtěžku sbírky v Kč

Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování  46074

b) Fyzické osoby*
Michaela Němcová 14 000 Kč
Marianna Tvarůžková 10 000 Kč
Pavel Slováček   5 000 Kč
Kateřina Mojdlová   3 000 Kč
Věra Kadlecová   2 500 Kč
Martin Štěpánek   2 500 Kč
Jan a Marie Mičkovi   2 000 Kč 

Lukáš Hořejší 2 000 Kč
Martin Hanák 1 500 Kč
Petra Lorencová 1 000 Kč
Pernicovi, Šlapanice  1 000 Kč
Miroslav Němec 1 000 Kč
Bc. Jana Rudyková   700 Kč
Rastislav Gajdoš     500 Kč

 (uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním)
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c) Právnické osoby
Neaton, s.r.o.   48 000 Kč 
Teplárny Brno, a.s.  20 000 Kč
Elkov elektro, a.s.  15 000 Kč
Haná – Intertrans, spol. s.r.o, 10 000 Kč
Jedotour, s.r.o.   10 000 Kč
KVP Gastro, a.s.  10 000 Kč
    (uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním)

2.  PŘEHLED PŘIJATÝCH DARŮ V ROCE 2016 – mimo darů finančních
Petr Hloušek – výroba promo spotu Velvet Smile 8 000 Kč

3.  VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2015
Ondřej M. – tandemové kolo     12 424 Kč
Petřík V. – speciální potraviny       7 116 Kč
Eliška S. – notebook a monitor    26 828 Kč
Vojtěch F. - odlehčovací služby – Slezská diakonie 13 040 Kč
Eliška K. - doplňky stravy       2 955 Kč
Vojtěch K. – doprava imobilních osob   33 750 Kč 
Letní tábor – resocializace     10 800 Kč  
Matěj K. – léky a zdrav. materiál    14 338 Kč
Jasmínka T. – hygienické pomůcky      3 771 Kč
Matyáš M. – komunikační pomůcky     2 098 Kč
Anička J. - rehabilitační pomůcky      8 684 Kč
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

společnosti  

Velvet Smile o.p.s. 

za rok 2016 

Společnost je evidována v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, 

v oddíle O, vložka 1358. Zapsána byla 26. února 2014 pod názvem Velvet Smile o.p.s., sídlo Praha 10 - Strašnice, 

Útulná 1521/9, PSČ 100 00.  

 

Předmětem činnosti je podpora zařízení zdravotnické péče, nemocnic, dětských domovů, ústavů sociální péče a 

neziskových organizací, které vznikly za podobným účelem a svojí činností se zaměřují na péči a pomoc dětem i 

dospělým v nich dočasně či dlouhodobě umístěných, pokrytí základních potřeb rodin, dětí a mladých dospělých 

trpících různým typem onemocnění, různým stupněm fyzického anebo mentálního postižení, kteří jsou 

ošetřováni v domácí péči, podpora obětí domácího násilí, podpora projektů či žádostí jednotlivců, jež se k 

uváděným bodům svým charakterem vztahují 

 
 
Statutárním orgánem je ředitelka MgA. Věra Kadlecová. 

 

Společnost neměla v roce 2016 žádné zaměstnance. 

Společnost v uplynulém roce neevidovala žádný nakoupený hmotný dlouhodobý majetek. Společnost 

v uplynulém roce neevidovala žádný hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností. 

Společnost nemá v evidenci žádné cenné papíry a není majetkově účastna na jiných společnostech. 

Společnost v uplynulém roce neevidovala žádné zásoby ani žádná zvířata. 

Společnost není majitelem hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem. 

Společnost neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. 

Společnost neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

Společnost ke dni sestavení účetní závěrky nemá v evidenci žádné závazky kryté podle zástavního práva. 

Společnost neeviduje žádné závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. 

 

Praha, dne 30. června 2017 

       MgA. Věra Kadlecová 
                ředitelka 
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PODĚKOVÁNÍ

Oldřich Horák - za to, že je naším grafikem, Václav Švaňhal - za to, že je naším fotografem, Lenka Piknová 
a Kristýna Dvořáková - za to, že nám poskytují právní rady, Jiří Rauš - za zpracování účetnictví, Olga 
Křenková – za energie, štědrost a volný čas, který Velvet Smile věnuje, Kateřina Pavelková - za energie, 
štědrost a volný čas, který Velvet Smile věnuje, Iva Křivánková - za energie, štědrost a volný čas, který 
Velvet Smile věnuje, Petra Lorencová – za energie, štědrost a volný čas, který Velvet Smile věnuje, Dušan 
Přikryl – za podporu společnosti Gaute, Marianna Tvarůžková – za velkou přízeň, Marcela Heideová - za 
tiskařské služby, podporu a přízeň, Michaela Havlíková – za sladkou podporu a přízeň, Monika Brindzák-
ová - za spolupráci se Zoo Brno, Michal Vaňáč - za spolupráci se Zoo Brno, Jakub Ghanem – za spolupráci s 
Městskou policií Brno, Petr Hloušek – za výrobu spotu Velvet Smile, Pavel Boldiš – za možnost spolupráce 
s autistickými dětmi, Petra Papančevová – za spolupráci s rádiem Krokodýl, Jiří Wiener - za spolupráci s 
rádiem Krokodýl, manželé Juříčkovi (Lazebnictví v Brně) – za podporu projektu Maminko, usměj se!, Elena 
Růžičková - za podporu projektu Maminko, usměj se!, Věra Zlevorová - za podporu projektu Maminko, 
usměj se!, Veronika Klimešová – za podporu a přízeň, Petr Lupač - za tiskařské služby, Hana Kmentová 
– za podporu Kreativního světa, Petr Frolek – za podporu a Skákací boty Brno, Šárka Martináková – za 
podporu, výrobu šperků a tanec, Michaela Němcová – za podporu a inzerci, Pavla Pazourková – za přízeň 
a sladké dary, Jan Plachý – za podporu a Gigathlon, Jan Hron, David Novák, Kateřina Průšová a Helena 
Mužíčková – za reprezentaci náš Gigathlon tým, Jiřina Veselá, Tomáš Příkrý, Veronika Klimešová, Martin 
Staníček, Kateřina Mojdlová, Lenka Janíková, Michal Isteník, Tomáš Sagher, Pavel Kunčar… 

Velké díky patří rovněž NAŠIM RODINÁM A PŘÁTELŮM, jež nás podporují a věří naší práci.
Děkujeme VŠEM, které jsme při výčtu jmen neúmyslně opomněli.

Za finanční podporu a věcné dary:
Michaela Němcová a přátelé, Marianna Tvarůžková, Pavel Slováček, Kateřina Mojdlová, Martin Štěpánek , Jan 
a Marie Mičkovi, Lukáš Hořejší, Martin Hanák, Petra Lorencová, Pernicovi, Miroslav Němec, Bc. Jana Rudyko-
vá, Rastislav Gajdoš; Neaton, s.r.o., Teplárny Brno, a.s., Elkov elektro, a.s., Haná – Intertrans, spol. s.r.o, Jedo-
tour, s.r.o., KVP Gastro, a.s.

Naše díky patří i všem, kteří nás finančně podpořili cestou dárcovské SMS.


