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 Vážení přátelé, 

předkládám vám již pátou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile. Představím vám 

naši práci za uplynulý rok 2018. Dlouho jsem přemýšlela o svém úvodním slovu, nakonec jsem se rozhodla, že 

dokud budou moje pocity stejné, nemá cenu cokoliv měnit.  

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 pomáháme. Jednu pěknou povzbudivou zprávu mi poslala 

paní Milena N.: „Díky za Vaši neskutečnou energii a práci, kterou pomáháte tam, kde je společnost 

z nejrůznějších důvodů lhostejná.“ 

 Děkuji vám, kteří jste stále s námi a věříte nám. Upřímně si toho vážím a věřte, že dělám 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, 

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 

Hlavním smyslem existence a cílem činnosti Velvet Smile, o.p.s. je poskytovat účinnou pomoc, jež 

přispěje ke zkvalitnění života dětí, mladých dospělých a jejich rodin v tíživých životních situacích, které nastaly z 

důvodu 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. Veřejná sbírka dál 

pokračuje. Bylo zažádáno na Fórum dárců o povolení zřízení DMS. Od 1. prosince 2016 je možno užívat i tohoto 

způsobu podpory. 

 

 



 

      

 

PARTNEŘI A PROPAGAČNÍ AKCE VELVET SMILE 

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO  

Spolupráce Velvet Smile a Městské policie Brno se datuje od samotných začátku existence neziskové 

organizace. Postupem doby se vzájemná součinnost prohlubuje a neustále nacházíme nové cesty a způsoby, jak 

pomoci dětem, které naši podporu opravdu potřebují a zaslouží. 

 

PROJÍŽĎKA NA ČLUNU „JONY“ MĚSTSKÉ POLICIE BRNO 

Neděle 9. září 2018 patřila Jonatánovi a jednomu splněnému slibu. Ten dostal před necelým rokem od 

ředitele Městské policie Brno během křtu záchranářského člunu poříční stráže, který pracuje na brněnské 

přehradě a nese jméno Jony. Na člun usedla kromě Jonyho, jeho táty a pana primátora také ředitelka Velvet 

Smile. Krásnou projížďku po přehradě si všichni užili. Novináři ji zdokumentovali a poslali o ní zprávu do světa.  

Jednalo se o další významnou akci zapojení Velvet Smile do „většího“ projektu Městské policie Brno. 

 



 

      

 

VÁNOCE S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO 

Spolupráce se strážníky Městské policie Brno pokračovala k radosti všech také v roce 2018. Cílem 

společného snažení není pouze poskytnutí alternativy občanům města Brna při hledání pomoci v tíživých 

životních situacích spojených s nemocí či postižením jejich dětí, ale zejména aktivní přístup k pomoci a 

rozdávání radosti potřebným. Čtvrtý rok splněných vánočních přání vykouzlil úsměv na rtech stále vyrůstajícímu 

počtu dětí. Velkou radost z dárečků pod stromečkem, a to díky štědrosti strážnic, strážníků a civilních 

zaměstnanců Městské police Brno, měly nemocné děti, které jsou v „péči“ Velvet Smile. Radost naší organizaci i 

mezi zaměstnanci policie následně udělaly fotografie dětí u vánočního stromečku, které poslali rodiče jako 

poděkování. Vánoční spolupráce měla svůj mediální přesah stejně jako v roce předešlém.  

 

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 nadále pokračuje. S týdenní pravidelností jsou o víkendu 

zveřejňovány příběhy posluchačů rádia, které se týkají pomoci lidem v tíživé životní situaci. Posluchači rovněž 

získávají informace o činnosti poskytovatele pomoci.   

 Společnými silami a snahou pomoci jsme již podpořili mnoho nemocných a postižených dětí a jejich 

rodin. Dalším významným dopadem je propagace činnosti Velvet Smile, o níž se dozvídá opakovaně celá 

posluchačská obec rádia Krokodýl. 

 

ZOO BRNO 

 K oboustranné spokojenosti trvá velmi příjemná a prospěšná spolupráce mezi Velvet Smile a Zoo Brno, 

která začala takřka souběžně se založením naší charity. Velvet Smile pořádá již pátým rokem v brněnské 

zoologické zahradě dvě své významné akce. V čase oslav Dne dětí se koná „Dětský den s úsměvem“. Za zvířátky 

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 určena nejen pro rodiny a děti, které Velvet Smile podporuje, ale 

rovněž pro širokou veřejnost. Nabízí se tím i jedinečná možnost prezentovat práci naší organizace 

návštěvníkům, a to formou osvěty a prodejem propagačních předmětů. Druhá akce začala jako akce komorního 

rázu, na níž se setkávají výhradně rodiny, jimž pomáháme. S přibývajícími počty opakování se postupně vytrácí, 

v dobrém smyslu slovu, ono komorní pojetí a počty dětí a dospělých se navyšuje.   



 

      

 

ŠTĚDRODENNÍ KRMENÍ 

Štědrodenní krmení je součástí širšího projektu „Maminko, usměj se!“ První krmení zvířátek 

zorganizovala ředitelka Velvet Smile na Štědrý den roku 2015. Stejně jako tři předchozí ročníky, byl i ten v roce 

2018 velmi povedený. Je více než jisté, že tradice je na světě a my ji musíme udržovat. Opakovaně se potvrdilo, 

že se jedná o akci, která pomáhá a rodinám poskytuje společný zážitek. Krásný zážitek v jednom z nejhezčích 

dnů prožilo třicet dva osob, dětí, jimž pomáháme a jejich nejbližších. S chovateli jsme opět vybrali krmení 

kontaktních zvířat, které si děti mohly také pohladit. Navštívili jsme chovy koziček, oveček a lam. Pro všechny to 

byla výjimečná příležitost strávit se zvířátky sváteční dopoledne.  

Vánoční cukroví, tradiční zoo bramborový salát, dobrý čaj a dárečky dětem navodily příjemnou vánoční  

atmosféru. Všichni se při loučení již těšili na další vánoční krmení. O této krásné akci se dozvěděli diváci 

Dobrého rána s Českou televizí z 20. prosince 2018.   



 

      

 

DĚTSKÝ DEN S ÚSMĚVEM 

  Čtvrtý „Dětský den s úsměvem“ se v brněnské zoo konal v sobotu 9. černa 2018. Stejně jako 

v předešlých ročnících bylo hlavní snahou udržet charakter a rozsah akce. Hry, stánky a další zajímavé aktivity, 

nejen pro děti, byly rozptýleny po celé ploše zoologické zahrady. Počasí nám přálo a o spokojené návštěvníky 

nebyla nouze. Pro děti jsme zajistili bohatý program plný sportovních aktivit, pěveckých a tanečních vystoupení. 

Velvet Smile spojila síly a zrealizovala krásný den společně s našimi příznivci. Děkujeme všem účinkujícím a 

vám, kdo jste pomáhali. Gaute, Zoo Brno, Petr Frolek, Dušan Přikryl, BabyPhoto, Městská policie Brno, Divadlo 

Marvánek, Olga Křenková, Kateřina Pavelková, Pavel Boldiš, Ivana Holubová, Kreativní svět, Michaela Havlíková, 

Martina Gerber Zdražilová, Michal Janotka, Kamila Podzimková, Sonnetor, Fudokan karate Brno, Eva 

Ventrubová, Rádio Krokodýl, Martin Sláma, Marie Cardová, Skákací boty Brno, Centrum tance, Carmen Flora, 

Premiera Sweet a Au-band.  

 Stále se rozrůstající řady dobrovolníků, kterým se práce Velvet Smile líbí a pomáhají nám uskutečnit 

naše cíle, jsou pro nás velkou oporou a radostí. Jaký byl výtěžek za rok 2018? Děkujeme za 16 709 Kč. Jen tak 

dál! 

 



 

      

 

COME TOGETHER pro Velvet Smile 

 Raks Sultana je orientální taneční skupina, která působí pod Centrem tance v Brně.  

Její existence dosáhla v roce 2018 již deseti let a oslavy probíhaly, jak jinak než tancem. Akce Come Together se 

konala 17. března 2018 v Dělnickém domě v Brně a výtěžek ze vstupného byl věnován naší Velvet Smile. 

S principálkou skupiny Šárkou Martiňákovou bylo dohodnuto, že ze získaných finančních prostředků podpoříme 

malého Nikolase, který má diagnostikovánu kortikální dysplazii pravé mozkové hemisféry, a jeho maminku, 

která se na Velvet Smile obrátila se žádostí o pomoc. Obsahem žádosti byla koupě speciální na míru vyrobené 

postýlky. Výtěžek činil 12700 Kč. Postýlka byla zakoupena a Nikolasovi slouží dobře. 

 

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA 2018 

 První dubnová sobota roku 2018 byla v Praze ve znamení běžecké akce na více než 21 km, neboť 

společnost RunCzech pořádala Sportisimo 1/2maraton. Mezi tisícovkami běžců na startu byly i dvě dámy, které 

své startovné 1 000 Kč věnovaly přímo naší organizaci Velvet Smile. Kromě nich celou trať absolvovala i 

patronka Velvet Smile. Reprezentovala nás skvěle, protože doběhla s dobrým časem a rovněž se zasloužila o 

podporu městské části Praha 1. Symbolickým šekem byla organizaci Velvet Smile před odstartováním 

půlmaratonu přislíbena podpora ve výši 20 000 Kč. Děkujeme!  

 

LUŽÁNECKÝ GULÁŠ FEST 

 V sobotu 12. května 2018 v brněnském Lužáneckém parku „zavoněl“ Guláš Fest, jehož jsme se stali 

opět i po roce charitativním partnerem. Je to akce, kde potřebným dětem pomáhá doslova každý milovník 

guláše, který přijde. V tomto ročníku guláš pomáhal malé Julince. Dívenka trpí velmi vzácnou neurogenetickou 

poruchou zvanou Angelmanův syndrom. Tento se vyznačuje těžkým stupněm mentálního postižení, absencí 

řeči, motorickými problémy, záchvaty smíchu a poruchami pozornosti.  

Velvet Smile byl podpořen částkou 10 115 Kč. Děkujeme organizátorům a soutěžním týmům za 

podporu a pomoc. Poděkování patří hlavnímu organizátorovi akce panu Gregoru Marečkovi za dlouhodobou 

podporu. A za rok všichni zase na guláš! 

 

 



 

      

 

SONBERSKÉ (NE)VINNÉ KULTURNÍ LÉTO 2018 

 První červencová sobota 2018 naplnila diváckou kapacitu, kterou připravilo vinařství pro návštěvníky 

komponovaného večera, kde byl hlavním hostem večera známý herec Jaroslav Dušek a o hudební doprovod se 

postarala Dáša Ubrová se svou kapelou.   

Velkou poctou pro Velvet Smile bylo, když ji pan Dušek veřejně podpořil a představil práci organizace 

hostům kulturního včera. Vinařství Sonberk následně věnovalo na činnost Velvet Smile část ze vstupného, což 

činilo pěkných 10 000 Kč. Současně jsme se s vedením vinařství dohodli na pokračování započaté spolupráce.  

 

 

 



 

      

 

DIPLOMATIC SPOUSES´ASSOCIATION PRAGUE 

 Dne 16. května 2018 převzala patronka Velvet Smile, zpěvačka Victoria Velvet, z rukou zástupce DSA 

pana Joonkyo Suh šek na částku 65 000 Kč. Pro zástupkyni Velvet Smile bylo ctí zúčastnit se tohoto příjemného 

setkání, jež ukázalo a zejména potvrdilo dobré jméno naší charitativní organizace. Děkujeme DSA za podporu 

mimopražských projektů pomoci, které si vážíme. Speciální a velké díky patří paní Tamary Agiashvily, která naši 

činnost vždy podporovala. 

 

 

 

KŘEST CD DÁŠI UBROVÉ 

 Jedenáctého října 2018 se v Sono Centrum Brno konal koncert Dáši Ubrové a jejích hostů. Součástí 

akce byl i křest Dášina nového CD. Charitativním partnerem akce byla Velvet Smile, a proto se jí dostalo i krátké 

prezentace návštěvníkům koncertu. Z každého CD prodaného na místě se na účet organizace dostalo 1 300 Kč.  

 



 

      

 

DOBRÉ RÁNO S ČESKOU TELEVIZÍ 

 Pozvání ředitelky Velvet Smile k účinkování v předvánočním celorepublikovém vysílání Dobrého rána 

s Českou televizí bylo významnou akcí k prezentaci práce neziskové organizace. Vysílalo se 20. prosince 2018. 

Tři několika minutové vstupy daly dostatečně velkou příležitost k prezentaci Velvet Smile televizním divákům. 

Dalšími hosty pořadu byli paralympionik Jiří Ježek a také Stanislav Bíza, zakladatel levandulové farmy Levandia. 

Příjemné setkání s těmito zajímavými a obdivuhodnými lidmi byla velmi milá a obohacující zkušenost. Věříme, 

že to nebyla poslední velká mediální prezentace Velvet Smile.  

 



 

      

 

LETNÍ KINO NA DVOŘE MDB 

 Velvet Smile byla již potřetí charitativním partnerem letního kina v Brně, které nese název „Letní kino 

na Dvoře Městského divadla Brno“. Po dobu dvou měsíců letních prázdnin se každý večer promítá film, kdy 

průměrná návštěvnost kina je sto padesát diváků. S pořadatelem kina společností Brixton-gastro došlo 

k navázání partnerství a dohodě, že před každým začátkem filmu bude promítán oficiální videospot Velvet 

Smile. Letní kino se těšilo zájmu diváků. Část ze vstupného byl věnován naší organizaci, a to přímo jako hmotný 

dar. Jednalo se o ipad s pouzdrem v hodnotě 11 490 Kč a byl určen pro slečnu Elišku, které naše organizace 

pomáhá. Je to čtrnáctiletá dívka, která žije s nízkofunkčním autismem a těžkým mentálním postižením.  

O pomoc pro ni požádala její rodina.   

Navázané partnerství s Brixton-gastro pokračuje i do budoucích filmových ročníků.   

 

SPOLUPRÁCE S KADEŘNICTVÍM TÁŇA KMENTA 

 Salóny Táňa Kmenta sídlí v Brně. Osobní přístup, profesionalitu a módní trendy si jejich zákaznice a 

zákazníci mohou užívat od roku 1997. Od počátku spolupráce v roce 2017 Velvet Smile v tomto vyhlášeném 

kadeřnictví využívá možnosti prodeje ručně vyráběných náramků a dalších propagačních předmětů organizace. 

Ačkoliv se nejedná o nijak významné finanční částky, rozšiřuje se rovněž povědomí o práci Velvet Smile a 

podpora mezi zákaznicemi a zaměstnankyněmi kadeřnictví je značná.  

 

CHARITATIVNÍ BAZAR OBLEČENÍ aneb MAMAVICI BAZAR 

 Patronka Velvet Smile zpěvačka Victoria Velvet již po několikáté pořádala v Praze charitativní bazar 

oblečení, jehož výtěžek byl určen právě na činnost Velvet Smile.  

Transparentní účet organizace se navýšil o 24 007 Kč. Děkujeme všem, kteří se bazaru zúčastnili a 

pomohli pomáhat nemocným a postiženým dětem. 

 



 

      

 

PROJEKTY POMOCI VELVET SMILE 

 

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. úspěšně navázala na předešlé roky. Věříme, že bude 

pokračovat i nadále a společně pomůžeme dalším maminkám a dětem v obtížném návratu do běžného života.    

  

KLOKÁNEK V BRNĚ 

Velvet Smile od svého vzniku rovněž spolupracuje a podporuje zařízení Fondu ohrožených dětí, 

Klokánek, které sídlí 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 2018. Na jaře proběhla 

milá návštěva patronky a ředitelky Velvet Smile, které si spolu s dětmi užily pěkné dopoledne ve znamení her a 

povídání. Podpora pokračuje cestou projektu „Maminko, usměj se!“. Zrelaxovat a načerpat novou energii si 

bezesporu zaslouží i dospělí, jež dlouhodobě pečují o svěřené děti. V průběhu roku 2018 využily klokánkovské 

tety několikrát služeb exkluzivního brněnského kadeřnictví a masérských služeb. V rámci zmíněného projektu 

bychom rádi více zapojili děti Klokánku i do plánovaných výletů a exkurzí.  

 



 

      

 

MAMINKO, USMĚJ SE! 

O projektu „Maminko, usměj se!“ se k veřejnosti dostávají informace pravidelně již čtyři roky. Projekt 

zahrnuje rozličné aktivity a služby. Určen je 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!“ zapojuje rovněž další členy rodin nemocných a postižených dětí, a to s cílem pomoci společnými zážitky 

usnadnit rodinám návrat do běžného života. 

Snahou Velvet Smile je vytvořit dlouhodobý funkční program a najít spolupracující partnery k těm 

stávajícím, kterými jsou kadeřnický salon Lazebnictví Juříčkovi, Salon Hela, Šárka Martináková – taneční skupina 

Raks Sultana, Zoo Brno a Městská policie Brno, Věra Zlevorová – BabyPhoto (projekt „Pomoc Velvet Smile 

objektivem Věry Zlevorové“ v rámci kterého vznikají krásné fotografie dětí a rodin, jimž pomáháme). Další hojně 

využívanou a skvěle fungující službou jsou thai masáže v Jasmine – thajské masáže & spa v Brně.  

Velkým projektem uvnitř projektu je „Štědrodenní návštěva v Zoo Brno – Krmení s úsměvem“ a „Dětský 

den s úsměvem“. Více napsáno v oddílu „Partneři a propagační akce Velvet Smile“. Další samostatné 

dlouhodobé projekty připravujeme do budoucna. 

Projektem „Maminko, usměj se!“ si Velvet Smile přeje podat pomocnou ruku a poskytnout nový 

rozměr života maminkám a blízkým nemocných dětí, jež pomoc a nové barvy života, uvítají. 

 

 

MUZIKÁL PRO DĚTI – SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ  

Dva týdny před Vánocemi se díky vstřícnosti Městského divadla Brno mohlo několik rodin dětí, kterým 

pomáháme, přijít pobavit a na báječný hravý muzikál Sněhurka a sedm trpaslíků. Zážitek z divadla plného 

písniček byl umocněný ještě setkáním s herci a prohlídkou zákulisí a jeviště během pauzy. Setkání a 

fotografování s trpaslíky si děti náramně užily. Oboje v nich zanechalo jistě milou vzpomínku. Věříme, že se 

v budoucnu na pěkná divadelní představení podívají i další děti Velvet Smile. Děkujeme! 



 

      

 

Projekty pomoci nemocným a postiženým dětem nebo obětem domácího násilí často prolínají 

z jednoho roku do druhého. Smyslem práce Velvet Smile není pomoc jednorázová, ale pokud se s rodinami 

dohodneme, pomáháme dlouhodobě, a to zejména cestou projektu „Maminko, usměj se!“.  

Pro výroční zprávu je důležité seznámit veřejnost s novými dětmi a rodinami, které se s námi v daném 

roce spojily a požádaly Velvet Smile o pomoc a podporu. Nicméně připomenout děti a rodiny, kde se 

jednorázová podpora rozvinula do dlouhodobé a naplnila tak smysl činnosti naší organizace, je rovněž zásadní. 

 

Nikolas J. 

Nikolas žije na Třebíčsku a jsou mu čtyři roky. Bydlí sám s maminkou a jejich ekonomická situace není 

jednoduchá. V jeho prvním roce života mu byla zjištěna kortikální dysplazie pravé mozkové hemisféry, epilepsie 

a hypotonie končetin. Nikolas je opožděný ve svém psychomotorickém vývoji, nechodí, dokáže se pouze 

s oporou postavit. Maminka syna musí obstarávat při všech každodenních úkonech.  

Velvet Smile byla požádána o finanční pomoc při výrobě a koupi speciální postýlky, která by 

dispozicemi a doplňky vyhovovala bezpečnosti a pohodlí Nikolase. Na koupi byl použit příspěvek z charitativní 

taneční akce Come Together, která se konala v Brně v březnu 2018. 

 

Terezka K. 

Roční Terezka žije ve Středočeském kraji. Je to roční holčička, u níž byly diagnostikovány opožděný 

psychomotorický vývoj, mozková obrna a mikrocefalie. Terezka vývojově neprospívá. Maminka se na nás 

obrátila s prosbou o pomoc při koupi opěrné polohovací podložky Squiggles Baby. Podložka podporuje vývoj a 

koordinaci svalů. Terezce byla tato pomůcka doporučena její neuroložkou k dopomoci k lepšímu držení trupu, 

procvičování funkcí končetin a celkovému zlepšení motoriky. 

 

Natálie K.  

Téměř šestiletá Natálka pochází z Hané. Spolu se svou maminkou byla v péči organizace Magdalenium, 

jež pomáhá ženám, které se setkaly s fyzickým, psychickým či sexuálním násilím. Maminka je samoživitelka a je 

ve velmi tíživé socioekonomické situaci. Pomoc Velvet Smile spočívala a spočívá v aktivní účasti v projektu 

„Maminko, usměj se!“. Paní E. trpí sama zdravotními problémy s pohybovým aparátem, a tak je pravidelnou 

klientkou relaxačních thajských masáží, které ji od bolesti vždy uleví. Kromě této „měkké“ pomoci naše 

organizace pomohla koupí chladničky s mrazákem do nového podnájmu, neboť finanční obnos i za základní 

spotřebiče do domácnosti je pro maminku Natálky finančně neúnosná.  



 

      

 

Julinka K. 

 Velmi vzácnou neurogenetickou poruchou zvanou Angelmanův syndrom trpí pětiletá dívenka 

z Prostějovska. Vzácná choroba se vyznačuje těžkým stupněm mentálního postižení, absencí řeči, motorickými 

problémy, záchvaty smíchu, poruchami pozornosti a dalšími. Pro postižené jsou charakteristické například 

blonďaté vlasy, výrazný úsměv a přehnaný sociální kontakt k cizím osobám. Julinka vyžaduje neustálý dohled. 

Nedokáže posoudit nebezpečí, neumí říci, když ji něco bolí nebo něco potřebuje. Naše organizace na žádost 

rodiny uhradila dívence jednu z mnoha rehabilitací, které podstupuje a které ji pozvolna pomáhají s motorikou. 

Jednalo se o neurorehabilitační cvičení ve speciálním oblečku TheraSuit. Postupné posouvání ve vývoji bude 

znamenat zlepšení kvality života Julinky i její rodiny.  

 

 



 

      

 

Jonáš K. 

S pomocí pro Jonáše se na Velvet Smile obrátil jeho otec. Rodina Jonáše žije na Ostravsku. Desetiletý 

chlapec je postižen jednak nízkofunkčním atypickým autismem a dále střední mozkovou retardací. Jonáš je 

celodenně odkázán na pomoc dospělé osoby při základních úkonech denní potřeby. Nedokáže se orientovat ve 

venkovním prostředí a taktéž nechápe běžné sociální situace. Kromě postižení syna se rodina musela vyrovnat 

s postižením maminky Jonáše, oboustrannou hluchotou. 

Jonáš se účastní aktivit pořádaných Jarošovým statkem u Studénky. Jedná se zejména o aktivity 

spojené se zvířátky. Jde o tzv. animoterapii, tedy terapii pomocí zvířat. Odborníky bylo již dávno dokázáno, že  

práce nebo pobyt se zvířaty pomáhá hendikepovaným lidem v jejich rehabilitaci, socializaci a následnému 

zlepšení integrace do každodenního života. Pomoc Velvet Smile směřovala k finanční podpoře Jonášovy 

animoterapie a k úhradě nákladů spojených se speciální asistentkou.  

 

Viktorka R. 

 Viktorka je dvouletá holčička z jižní Moravy, u níž byla v půl roce života zjištěna hluchota. Následně u ní 

lékaři diagnostikovali dyskinetickou mozkovou obrnu, tzv. atetózu. Charakteristické pro tento typ mozkové 

obrny jsou neovladatelné pohyby končetin, které vznikají v důsledku nerovnoměrného svalového napětí. 

Atetóza postihuje také řeč, jež je nesrozumitelná a doprovázena kroutivými pohyby obličejových svalů.  

 Viktorka bude i do budoucna odkázána na pomoc druhé osoby, a to právě kvůli mimovolným 

pohybům. Velvet Smile vyhověl žádosti rodičů a plně uhradil terapeutický stolek k sedacímu systému Squiggles 

Seat. Tento systém umožňuje dětem široké spektrum aktivit, od hraní si až k denním aktivitám u jídelního stolu. 

Svou konstrukcí vyhovuje všem požadavkům malých dětí se speciálními potřebami. Rovněž je připravený vyřešit 

všechny posturální potřeby, včetně stabilizace pánve, trupu, hlavy a nohou.  

 

Adrianek Š. 

 Pro malého roztomilého Adriana, který ještě nedosáhl ani jednoho roku, si jeho maminka přála nový 

kočárek. Požadavek byl jednoduchý – kočárek vhodný do města i do terénu. Maminka Adrianka je čerstvě 

plnoletá a bohužel se setkala s nepravým mužem, tatínkem chlapečka. Jeho brutální chování ji dohnalo na 

nějakou dobu až do azylového domu pro oběti domácího násilí. Nicméně má velkou naději na návrat do 

normálního života, protože je velmi schopná a má velkou oporu ve své mamince.  

 Mamince Adrianka jsme rádi vyhověli. Velvet Smile požádal o spolupráci společnost Fun Baby, jež 

věnovala nádherný kočárek, který Adriankovi moc sluší a jeho mamince zpříjemňuje každodenní procházky i 

nezbytné pochůzky. Účast na akcích projektu „Maminko, usměj se!“ také jistě rodině pomůže dalšímu 

postupnému „vracení do života“.   

 



 

      

 

Nella L. 

 Nella je od dětského věku léčena pro nádorové onemocnění ledvin a další přidružené diagnózy. Kvůli 

chronickému selhání ledvin je Nella v pravidelném dialyzačním programu. Hemodialýzu provádí po odborné 

edukaci doma, a to celkem šestkrát týdně po dobu takřka tří hodin. Nelle je dvacet let, je v invalidním důchodu 

a bydlí se svou maminkou ve Znojmě. Vzhledem k celkovému zdravotnímu stavu o ni musí matka celodenně 

pečovat, což jí znemožňuje chodit do práce. Tato situace dospěl k bodu, kdy jsou obě nyní odkázány na sociální 

dávky.  

 Nella se obrátila na Velvet Smile s prosbou o příspěvek na koupi nových matrací, které by odlehčily 

jejím bolavým zádům a podpořily dobrý spánek. Velvet Smile matrace zakoupil a Nella i její maminka si je 

nemohou vynachválit. 

 

Michal Ř. 

 Osmiletý Míša žije se svou rodinou na jižní Moravě. Jeho diagnóza je Aspergerův syndrom, který patří 

mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se problémy v komunikaci a sociálním chování. O Míšu se 

celodenně stará maminka a pomáhá mu s běžnými úkony. Chlapec trpí mnoha fobiemi. Mezi nimi jsou fobie 

z knoflíků a zipů, veřejné dopravy a mnoha dalších. Má panický strach, aby mu netekla krev. Míša má problémy 

s vyprazdňováním, a proto je odkázán na pleny.  

 Maminka se o Míšu nejen stará, ale spolupracuje i se školou a zajištuje domácí výuku. Právě z toho 

důvodu byla Velvet Smile požádána o zakoupení notebooku, který by s výukou a komunikací pomohl. 

Spolupráce s rodinou pokračovala a v současné době, ke konci roku, hradíme rodině měsíční náklady spojené 

s nákupem hygienických potřeb, plen a vlhčených utěrek. 

 

Eliška Kr. 

 Teprve dvouletá Eliška pochází ze středních Čech. Je pacientkou s centrálním hypotonickým 

syndromem Neurologické kliniky VFN v Praze. Holčička se nepohybuje a v pořádku není ani její zrak. Úroveň 

jejího vývoje je možno přirovnat na úroveň novorozence. 

O finanční podporu neurorehabilitace požádala rodina Elišky. Cílem rehabilitace byl posun ve vývoji 

motoriky tak, aby Eliška byla schopná držet hlavičku a sama se přetočit z jednoho boku na druhý. Dlouhodobým 

cílem neurorehabilitace je všestranný rozvoj a samostatná chůze. Ve Velvet Smile věříme, že jsme svým 

podílem a příspěvkem Elišce rovněž pomohli. 

 

Eliška Ko. 

 Čtrnáctiletá slečna Eliška žije v Kostelci nad Orlicí. Eliška je diagnostikována nízkofunkčním autismem a 

těžkým mentálním postižením. Narušenu má oblast komunikace, sebeobsluhy a vyžaduje stálý dohled. 

Vzhledem k náročnosti péče o dívku je nutný vysoce specifický přístup výchovný i vzdělávací. O pomoc pro svoji 



 

      

 

dceru požádala její maminka a oslovila naši organizaci se žádostí o koupi tabletu, na který budou nainstalovány 

speciální aplikace pro děti s autismem a umožní Elišce nácvik komunikace, rozvoj řeči a pomohou ji procvičovat 

udržení pozornosti. Příslušný tablet doporučilo Speciálně pedagogické centrum, kam Eliška dochází.  

Velvet Smile ráda pomohla a na koupi tabletu, ipadu se dohodla se společností Brixton-gastro, které 

má organizaci jako charitativního partnera v rámci provozování Letního kina na Dvoře Městského divadla Brno.  

 

Max Ch. 

 Maminka čtyřletého Maxe napsala Velvet Smile a požádala o „jakoukoliv finanční pomoc pro svého 

syna na úhradu neurorehabilitačního pobytu na klinice Axon v Praze“. Maxík se narodil jako zdravé miminko, ale 

po půl roce života se začaly hlásit první problémy. V sedmi měsících u něj lékaři objevili opožděný 

psychomotorický vývoj, následně byla diagnostikována centrální hypotonie a psychomotorická retardace. 

Chlapeček neleze, nechodí a ani nemluví. Byla stanovena speciální pedagogická a výchovná péče. Max je 

neustále sledován ve zdravotnických zařízeních a podstupuje vyšetření. Vzhledem k jeho stavu byla doporučena 

hipoterapie a další intenzivní rehabilitace. Rodiče s Maxem chodí plavat, na ergoterapii, na koníčky i na 

kraniosakrální masáže. Pobyt na klinice Axon se ukázal jako prospěšný a lékaři doporučený. Velvet Smile je 

ráda, že mohla rodině umožnit pokračování této rehabilitace. 

 

Petra H. 

Maminku Peťky na organizaci Velvet Smile odkázala pracovnice sdružení APLA Jižní Čechy. Petruška má 

čtyři roky a je autistka. Nemluví a potřebuje nepřetržitou pomoc s běžnými denními potřebami. Společnost 

APLA nabídla rodině konzultace, které by ji pomohly v rozvoji komunikace s dcerou, která nedokáže adekvátně 

vyjádřit své potřeby. Tuto neschopnost nahrazuje nevhodným chováním, pláčem či křikem. Naše organizace se 

rozhodla Petruščiny konzultace po dohodnutou dobu hradit. Konzultace probíhají formou návštěvy specialisty 

přímo v rodině a jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte v jednotlivých oblastech života – např. motorika, 

soběstačnost, socializace, řeč apod. V průběhu konzultací jsou jednotlivé dovednosti nacvičovány. Nácvik a 

osvojování činností probíhá samozřejmě i mezi konzultacemi pomocí zapůjčených pomůcek a následně jsou 

vyhodnocovány.  

 

Jonatán M. 

 Čtrnáctiletý chlapec z Brněnska, který má stanoveny diagnózy dětský autismus a středně těžká 

mentální retardace. Jony chodí do ZŠ pro děti s autismem v Brně a prospívá mu pobyt v přírodě, který jej 

uklidňuje a je šťastný. S rodinou Velvet Smile spolupracuje delší dobu. Letošní rok rodina využívala zejména 

aktivit spojených s projektem „Maminko, usměj se!“.  

 Pro Jonatána bylo zážitkem setkání s primátorem města Brna Petrem Vokřálem a ředitelem Městské 

policie Brno, kteří dostáli svému slovu a projeli se s Jonym na záchranářském člunu, jehož je chlapec kmotrem.   



 

      

 

Nikola H. 

 Nikolka je jedenáctiletá dívka z jižních Čech, která trpí těžkou formou dětské mozkové obrny. Nedokáže 

se sama pohybovat a podle slov maminky „je uvězněna ve vlastním těle“. Rodiče s Nikolkou absolvovali 

speciální rehabilitace, které prokazují zlepšení motorického vývoje holčičky. Její sestřička, dvojče je zdravá a 

velmi Nikolku podporuje.  Rodiče oslovili Velvet Smile a požádali o úhradu návštěv u specialisty fyzioterapeuta. 

Nikolka absolvuje pravidelná pobytová cvičení v Complex Therapy, která jejímu stavu velmi prospívají. Dívčiny 

pokroky dokladuje maminka fotografiemi z cvičení. Úsilí holčičky a její rodiny rádi podporujeme od konce roku 

2016 a budeme i v budoucnu. O Vánocích přijela Nikolka s rodinou do Brna a dopoledne Štědrého dne strávila 

s dalšími rodinami, kterým pomáhá Velvet Smile, v Zoo Brno při štědrodenním krmení.  

 

 

 



 

      

 

Petr V. 

 Letos čtyřletý Petřík byl diagnostikován fenylketonurií, dědičným metabolickým onemocněním, které 

spočívá v poruše přeměny aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin. Onemocnění patří k těm vzácnějším.  

Léčba fenylketonurie spočívá ve striktní dietě, která je chudá 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 záchvatům.  

 Petříkova rodina žije v Mohelně na Moravě. Na žádost rodičů chlapce byla dohodnuta dlouhodobá 

pomoc. Rodina čerpá podporu Velvet Smile, a to formou nákupu speciálních potravin. Charitativní organizace 

se s chlapcem a rodiči setkává na akcích, které pořádá. Petřík a jeho blízcí se totiž aktivně zapojují a účastní se 

akcí a nabízených služeb projektu „Maminko, usměj se!“. 

 

Sára T. 

 O tom, že jsou rehabilitace a rehabilitační pobyty pro většinu rodin nemocných či postižených dětí 

značnou finanční zátěží není pochyb. O částečnou podporu dvoutýdenního pobytu v ostravské klinice 

SenzaErgo si požádala i maminka pětileté Sáry. Již v průběhu těhotenství bylo u miminka zjištěno zvětšení 

mozkových komor. Holčička se narodila a bezprostředně byla určena diagnóza Ageneze corpus callosum. Jedná 

se o vrozenou vadu mozku, při které se nevyvine část mozku zvaná corpus callosum, která při normálním vývoji 

spojuje obě mozkové hemisféry a usnadňuje komunikaci mezi nimi. U Sárky se vada projevuje špatnou 

koordinací motoriky a rovněž mentální retardací. Pobyty v zařízení SenzaErgo mají na dívenku velmi dobrý vliv a 

rodiče zaznamenávají pozitivní posun. Sárce pomáhá bazální stimulace, která je zaměřená na vnímání jejího 

vlastního těla, pomáhá okolí s komunikací a má uklidňující účinky. Ergoterapeutky pracují i na samostatnosti 

v oblékání a jezení. Vzhledem k diagnóze je nezbytné vše opakovat znovu a znovu. Zásadní význam při terapii 

má hra, při nichž se Sárka učí a má ji jako návod „jak na to či ono“. Díky našim dárcům Velvet Smile i zde ráda 

podala pomocnou a smysluplnou ruku.    

    

Anna J. 

V letošním roce již devítiletá Anička žije se svojí rodinou v Ostravě. Dívenka trpí dětskou mozkovou 

obrnou a epilepsií. Domácí péče o Aničku zahrnuje kromě jiného pravidelná cvičení a rehabilitace. Rodině se 

osvědčila rovněž hipoterapie a canisterapie. Postupem doby a značnou péčí rodiny a odborníků došlo 

k částečnému zlepšení mozkové činnosti. S rodinou Aničky funguje také dlouhodobá spolupráce. V roce 2018 

Velvet Smile Aničce uhradil pobyt v centru Mirákl, který byl zaměřen na intenzivní hiporehabilitaci. Hipoterapie 

je fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho 

hřbetu v kroku. Ovlivňuje se hrubá i jemná motorika. Zásadní je, že kladně působí rovněž přírodní prostředí a 

pozitivně je laděna i psychika klienta při kontaktu s koněm.   

 



 

      

 

Kristýna P.  

Kristýnka není novou klientkou Velvet Smile. Pomáhat jsme slečně začali v roce 2017 a jsme 

přesvědčeni, že se bude jednat o dlouhodobou podporu, a to nejen vzhledem ke zdravotnímu stavu dívky, ale 

rovněž sociálnímu stavu rodiny. O pomoc pro Kristýnku zažádal pán, který se náhodně dozvěděl o jejím 

onemocnění a složité situaci rodiny. Kristýna je devatenáctiletá dívka ze Zlínska a trpí těžkou dětskou mozkovou 

obrnou, kvadruparézou a mentální retardací. Vzhledem k uvedeným diagnózám potřebuje Kristýnka 

nepřetržitou pomoc druhé osoby při všech úkonech každodenního života. Spolu s mladším bratrem žije a je 

vychovávána pouze maminkou, protože jim osud tragicky vzal před deseti lety otce. 

Kristýna dlouhodobě cvičila Vojtovu metodu a jezdila do lázní. V poslední letech se jako účinná a 

s dobrými výsledky ukázala rehabilitace v zařízení v Complex Therapy ve Zlíně. Právě na úhradě této 

fyzioterapie – pohybové terapii TheraSuit, která se musí opakovat v pravidelných blocích, se maminka dohodla 

s Velvet Smile. Rehabilitace je maminkou a terapeutkou pečlivě dokumentována a s fotografiemi seznamujeme 

i na sociálních sítích organizace.  

 



 

      

 

Jakub B. 

Tříletý Kubík žije jen se svojí maminkou na Vysočině. Stejně jako některé další děti, kterým pomáháme, 

je chlapec sám pouze s maminkou. Jejich ekonomická situace není nejstabilnější. Maminka Kubíka Velvet Smile 

oslovila v době, kdy její syn podstupoval lékařská a psychologická vyšetření. Jejich závěr potvrdil poruchu 

autistického spektra a ADHD. Zásadní pomocí k postižení Kubíka je úhrada konzultací organizace APLA. 

Konzultace probíhají jako návštěvy specialisty přímo v rodině a jsou zaměřeny na podporu vývoje dítěte v 

jednotlivých oblastech života – motorika, soběstačnost, socializace a řeč. V průběhu konzultací jsou jednotlivé 

dovednosti nacvičovány. Osvojování činností probíhá i mezi konzultacemi a následně jsou vyhodnocovány.  

 

Nela F. 

 Roztomilá Nelinka je čtyřletá holčička, která se svým bratrem a rodiči bydlí nedaleko Brna. Holčička se 

narodila s těžkou poruchou sluchu. Na jaře 2017 podstoupila oboustrannou kochleární implantaci. 

S implantátem se sžívá a bude díky němu částečně slyšet. Rodina využívá také znakovou řeč. Žádost rodiny 

směrem k Velvet Smile se týkala finanční pomoci s úhradou baterií nutných pro fungování implantátu. Podpora 

bude probíhat dlouhodobě. S rodinou spolupracujeme v rámci projektu „Maminko, usměj se!“. Nela s bráškou 

mají rádi zvířátka, a tak jsou zváni na akce do Zoo a na další akce organizované Velvet Smile.  



 

      

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S. 

 

1. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2018 

 

a) VEŘEJNÁ SBÍRKA 

IV. průběžné vyúčtování veřejné sbírky k 15. 12. 2018 

 
 

NÁKLADY SBÍRKY: 16. 12. 2017 – 15. 12. 2018 v Kč 

Náklady spojené s konáním sbírky  0  

Čistý výtěžek sbírky (hrubý výtěžek mínus náklady) 54 437,92 

Použito na účel sbírky  104 289 

Zůstatek čistého výtěžku sbírky v Kč 

Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování 195 381,26  

Pokladna  0 

CELKEM 195 381,26 

 
b) FYZICKÉ OSOBY* 

Anonymní dárce   20 000 Kč 

Eva Cirnfusová     5 000 Kč 

Dušan Přikryl     5 000 Kč 

Jiří Bravenec     3 000 Kč 

Oldřich Gabriel     3 000 Kč 

Lubomír Houdek     2 500 Kč 

Pavla Pazourková    2 400 Kč 

Jan Hron     1 817 Kč 

Dáša Ubrová     1 300 Kč 

Vladimír Pernica     1 000 Kč 

Evgeia Klochay     1 000 Kč 

Daniela Žáková     1 000 Kč 

 PŘÍJMY SBÍRKY: 16. 12. 2017 – 15. 12. 2018 Kč 

Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet 133 002,92 

Příjmy pokladničkami  0 

Příjmy prodejem předmětů 18 959 

Příjmy z prodeje vstupenek  0 

Příjmy dárcovskými SMS zprávami * 6 765 

Úroky z vkladů na zvláštním bankovním účtu  0 

Hrubý výtěžek sbírky celkem (součet) 158 726,92 



 

      

 

Vojtěch Kresta        720 Kč 

Andrea Paciocco        500 Kč 

Ondřej Fiala        400 Kč 

Romana Hübelová       350 Kč 

Jan Sádlík        350 Kč 

Michaela Bothová       300 Kč 

Ivo Patloka        300 Kč 

Jiří Vančík        300 Kč 

Petr Brhel        200 Kč 

Aneta Hamlíková        200 Kč 

Zdeněk Krška        200 Kč 

Jakub Jusufovič        190 Kč 

Ing. Iva Váňová        150 Kč 

Dagmar Šimáková       100 Kč 

Simona Buflová          35 Kč 

 

c) PRÁVNICKÉ OSOBY* 

Diplomatic Spouses´Association 65 000 Kč 

Elkov elektro, a.s.  24 000 Kč 

Teplárny Brno, a.s.  20 000 Kč 

Vodárenská akciová spol., a.s. 20 000 Kč 

McCarthys Irish Pub  15 000 Kč  

Neaton, s.r.o.   12 000 Kč 

Haná – Intertrans, spol. s r.o. 10 000 Kč 

Praha 1    10 000 Kč 

Sonberk, a.s.   10 000 Kč 

Zakarpatbud B.P., s.r.o.  10 000 Kč  

BAM gastro, spol. s r.o.  10 115 Kč 

ESB Rozvaděče, a.s.    5 000 Kč 

 

*(uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním) 

 

2. VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ Z AKCÍ ORGNIZOVANÝCH JINÝMI SUBJEKTY 

Charitativní dražba – Praha       19 777 Kč 

Lužánecký Guláš Fest – Brno       10 115 Kč 

Dětský den s úsměvem – Brno       16 709 Kč  

Kadeřnický salon Táňa Kmenta – prodej náramků – Brno      2 250 Kč 

Come Together – Brno        12 700 Kč 

Mama Vici Bazar – Praha        24 007 Kč 

Letní kino na Dvoře MdB – Brno       věcný dar – viz níže 

 

3. PŘEHLED PŘIJATÝCH HMTNÝCH DARŮ V ROCE 2018 

Electric Medical Service, s.r.o. propagační předměty Velvet Smile  27 267 Kč 

Fun Baby, s.r.o.   dětský kočárek Britax B-Agille Plus  cena neuvedena 

Brixton – gastro, s.r.o.  iPad 6 Apple, vč. pouzdra   12 589 Kč  

 



 

      

 

4. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2018 

Petřík V. – speciální potraviny      14 596 Kč 

Nela F. – baterie do kochleárního aparátu       9 140 Kč 

Kristýna P. – pravidelné rehabilitace     25 800 Kč  

Nikolas J. – speciální postýlka      10 000 Kč 

Max Ch. – terapie Kosmik       15 000 Kč 

Anička J. – hipoterapie         8 000 Kč 

Petra H. – konzultace APLA        3 270 Kč 

Eliška K. – iPad        11 490 Kč 

Sára T. – rehabilitace SenzaErgo      12 133 Kč 

Eliška K. – neurorehabilitace      20 000 Kč 

Michal Ř. – notebook a úhrada hygienických pomůcek   16 118 Kč 

Nikola H. – rehabilitace         6 500 Kč 

Viktorie R. – polohovací židlička       5 100 Kč 

Julie K. – terapie TheraSuit      19 000 Kč 

Nella L. – ložní matrace       12 000 Kč 

Natálie K. – lednice         8 989 Kč 

Tereza K. – opěrná podložka Squiggles Baby     13 752 Kč 

Jonáš K. – animoterapie a osobní asistentka     12 000 Kč 

Jakub B. – rozkládací pohovka a konzultace APLA    17 690 Kč 

CELKEM                     240 578 Kč 

 

  

 



 

      

 



 

      

 

 

 

 



 

      

 

 

  



 

      

 



 

      

 

 



 

      

 

 



 

      

 

PODĚKOVÁNÍ 

Za spolupráci a podporu: 

Jiří Rauš, Marcela Heideová  Jitka Hloušková, Václav Švaňhal, Tamar Agiashvili, Olga Křenková, Kateřina 

Pavelková, Iva Křivánková,  Petra Lorencová, kadeřnický salon Táňa Kmenta, Dušan Přikryl, zaměstnanci 

společnosti Gaute, Marianna Tvarůžková, Michaela Havlíková, Premiera Sweet, Gregor Mareček, Kamila 

Podzimková, Eva Ventrubová, ZZS JMK, Michal Vaňáč, Zoo Brno, Jakub Ghanem, Městská policie Brno, Petr 

Hloušek, Pavel Boldiš, Petra Papančevová, Jiří Wiener, rádio Krokodýl,  Lazebnictví Juříčkovi,  kolektiv Jasmine – 

Thajské masáže a lázně Brno, Martin Staníček, Oddíl Fudokan karate Brno, Elena Růžičková, Petr Vokřál, Věra 

Zlevorová, BabyPhoto, Městské divadlo Brno, Hana Kmentová, Kreativní svět, Petr Frolek, Skákací boty Brno,  

Šárka Martináková, Raks Sultana, Pavla Pazourková, Jan Hron, Iva Holubová, Carmen Flora, Jaromír Malý, 

Marcela Pavlíčková, Ondřej Thor, Inlineskating.cz, Líšeňský spolek Marvánek, Lenka Piknová, Jiřina Veselá, Hana 

Valíčková, Tomáš Příkrý, Milena Němcová …  a všem hodným lidem. 

 

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: 

Diplomatic Spouses´ Association, Teplárny Brno, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Electric Medical 

Service, s.r.o., Elkov elektro, a.s., Neaton, s.r.o., Haná – Intertrans, spol. s r.o., Sonberk, a.s., Zakarpatbud B.P., 

s.r.o., Brixton-gastro, s.r.o., BAM gastro, spol. s r.o., Fun Baby, s.r.o., ESB Rozvaděče, a.s., McCarthys Irish Pub; 

Jiří Bravenec, Oldřich Gabriel, Dušan Přikryl, Michal Janotka, Pernicovi, Eva Cirnfusová, Ondřej Fiala, Vojtěch 

Kresta, Daniela Žáková, Evgenia Klochay, Dagmar Ubrová, Lubomír Houdek, Dagmar Šimáková, Zdeněk Krška, 

Michaela Bothová, Ivo Patloka, Petr Brhel, Jiří Vančík, Romana Hübelová, Ing. Iva Váňová, Simona Buflová, 

Jakub Jusufovič, Jan Sádlík, Aneta Hamlíková, Andrea Paciocco, Praha 1   

 

Naše díky patří i všem, kteří nás finančně podpořili na společenských či sportovních akcích konaných ve 

prospěch Velvet Smile.  

 

Vřelé poděkování vám, kdo nás dlouhodobě podporujete cestou dárcovské sms. 

 

 


