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 Vážení přátelé, 

právě jste otevřeli již šestou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile. Představím 

vám naši práci za rok 2019. Stejně jako dva roky předešlé jsem se rozhodla zůstat u „svého“ úvodního slova. 

Jsem stále pevně přesvědčena, že dokud budou moje pocity stejné, nemá cenu cokoliv měnit.  

Jednu změnu jsem si však pro vás připravila. Týká se struktury popisu projektů pomoci. Budou krátkou 

informací uvedeny samozřejmě všechny děti, jimž jsme pomohli v roce 2019, s podrobnějším životním 

příběhem vás seznámím jen u některých z nich.   

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 
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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. 

 

VÁNOCE S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO 

Spolupráce se strážníky Městské policie Brno pokračuje, a to k velké radosti Velvet Smile a zejména 

dětí.  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. Již pátým rokem se plní tajná přání a sny dětí, které jsou v „péči“ Velvet Smile, a 

to díky štědrosti strážnic, strážníků a civilních zaměstnanců Městské police Brno. Radost naší organizaci i mezi 

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

poděkování. Vánoční spolupráce měla svůj opět mediální přesah. Další faktor, který ukazuje nejen na oblibu 

akce samotné, ale zejména na její prospěch a smysluplnost je stále narůstající počet nejen dětí, ale také 

zaměstnanců Městské policie, kteří chtějí pomáhat! A kolika dětem se v roce 2019 pod stromečkem splnilo 

přání? Čtyřiceti pěti! 

Osobní poděkování všem, kdo nad rámec svých pracovních povinností pomáhá a v době vánočního 

shonu dokáže myslet nejen na sebe, ale také na nemocné a postižené děti, mohla vyjádřit ředitelka Velvet 

Smile na oficiální akci Městské policie Brno Strážník roku. Jedná se o akci, již se pravidelně účastní i čelní 

představitelé města Brna.  

 

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 šestým rokem v brněnské 

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



 

      

 

vypravujeme i o Vánocích 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.  Letos v říjnu jsme začali realizovat 

canisterapii a prostory k ní nám poskytla zoo. Vše funguje skvěle. Děkujeme! 

 

ŠTĚDRODENNÍ KRMENÍ 

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

zvířátek zorganizovala ředitelka Velvet Smile na Štědrý den roku 2015. Čtyři předešlá štědrodenní dopoledne 

byla velmi povedená a čekání na kouzelnou noc v roce 2019 se ani v nejmenším nelišilo. Tradice, která baví a 

přináší všem účastnícím se rodinám opakovaně příjemný společný zážitek. Svědčí o tom fakt, že se na krmení 

děti se svými blízkými vrací. Krásný zážitek v jednom z nejhezčích dnů prožilo dvacet sedm osob, dětí, jimž 

pomáháme a jejich nejbližších. Počasí nám přálo a při slunné a mrazivé procházce zoologickou zahradou jsem s 

chovateli vybrali krmení kontaktních zvířat, které si děti mohly také pohladit. Navštívili jsme chovy koziček, 

oveček a lam. Procházku i krmení zvířátek zvládly a užily si i děti, které jsou odkázány na invalidní vozík. A to je 

náš cíl, bourat hranice.  

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. 



 

      

 

DĚTSKÝ DEN S ÚSMĚVEM 

  Pátý „Dětský den s úsměvem“ se v brněnské zoo konal v sobotu 1. černa 2019. Stejně jako v předešlých 

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

děti, byly tentokrát situovány do horní části zoologické zahrady. Tím byla podtržena kompaktnost akce. K velké 

radosti všech návštěvníků se podařilo dohodnout účast rádia Krokodýl, a to na celou dobu dětského dne. 

Hudba a moderátor skvěle bavili několik tisícovek návštěvníků. 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, Městská policie Brno, Ondřej Thor s přáteli, VUS Ondráš, Dáša Ubrová, Martina Gerber 

Zdražilová, Ludmila Sapáková s dcerou, Radim Šebek, dobrovolníci Zoo Brno, Premiera Sweet, Divadlo 

Marvánek, rádio Krokodýl, Iva Křivánková, Petra Lorencová, Pavel Boldiš, Ivana Holubová, Kreativní svět, 

Michaela Havlíková, rodina Piknova, Michal Janotka, Kamila Podzimková, Sonnetor, Fudokan karate Brno, Eva 

Ventrubová, Rádio Krokodýl, Michal Janotka, Skákací boty Brno, Carmen Flora, Premiera Sweet a Au-band.  

 Rozrůstající se 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 19 200 Kč. Jen tak dál! 

 

 



 

      

 

1. CHARITATIVNÍ BAZÁREK S ÚSMĚVEM  

V neděli 9. června se ve venkovních prostorách Městského divadla Brno uskutečnil historicky první 

Charitativní bazárek s úsměvem, a to v rámci Barevného odpoledne pro Velvet Smile. Díky vstřícnosti vedení 

divadla se akce stala součástí mezinárodního festivalu Dokořán pro hudební divadlo. Během slunného 

odpoledne, kterým provedl Jiří Wiener a rádio Krokodýl se nejen nakupovalo, ale také hrálo divadlo pro 

nejmenší s Divadlem Facka a ve dvou blocích zazpívali známé muzikálové písně sólisté Městského divadla Brno. 

Daniel Rymeš, Markéta Pešková, Lukáš Vlček, Sára Milfajtová, Eliška Skálová a Marco Salvadori.   

Díky všem, kdo jste přispěli do bazárku věcmi a vám, kteří jste si něco pěkného na bazárku koupili. 

Naše společná snaha přinesla 16 150 Kč, kterými jsme pomohli těžce nemocné Adélce. Za pomoc s organizací 

bazárku patří díky Pavle Vodičkové Cvanové, Dáše Ubrové, Martině Pehalové, Olze Vojkůvkové a Magdaleně 

Matulové.   

O akci napsala článek novinářka Markéta Malá, jež práci Velvet Smile dlouhodobě podporuje a fandí 

nám. Pod fotografií je uveřejněn přepis článku a odkaz.  

 

POSTIŽENÉ ADÉLKA MILUJE KONĚ: BAZAR PRO NI PŘINESL 16 TISÍC, MŮŽE JET ZASE CVIČIT 

Adélce (13) život od narození přináší mnoho nástrah. V rámci festivalu Dokořán se konal v neděli dobročinný 

bazar, jehož výtěžek bude věnován právě této dívce a dalším nemocným dětem, o které se stará organizace  



 

      

 

Velvet Smile. Bazar se letos konal během známého festivalu vůbec poprvé a výtěžek dosáhl 16 tisíc korun. 

Adélka trpí těžkou zrakovou vadou, opožděným vývojem řeči, ADHD (porucha pozornosti) a centrální hypotonií, 

která se projevuje ochablým svalstvem a špatným držením hlavy. Pohyb dívce dělá velké potíže. „Adélce život od 

narození přináší mnoho těžkostí a komplikací,“ říká ředitelka Velvet Smile Věra Kadlecová. 

Adélčina záliba – koně 

Těžce nemocnou dívku moc baví jízda na koních. „Rodiče o Adélku vzorně pečují a účastní se s ní pravidelně 

jedenkrát až dvakrát ročně týdenního intenzivního hiporehabilitačního pobytu. Většina vybraných peněz 

z dobročinného bazaru bude putovat právě na tuto terapii,“ prozrazuje ředitelka. 

Koně dívce pomáhají jak fyzicky, tak i psychicky. „Dochází k posílení svalstva trupu a celého těla, což je při 

Adélčině hypotonii velmi přínosné. Navíc to Adélku moc baví, miluje koně a po celou dobu pobytu je v kontaktu s 

dětmi a dospělými, což je také pozitivní,“ vysvětluje Kadlecová. 

Bazar se vydařil 

Bazar nakonec přinesl více než 16 tisíc korun a Adélka se tak může těšit na vysněný léčebný pobyt s 

koňmi. Doprovodným programem charitativního bazaru byl koncert herců Městského divadla Brno, kteří zapěli 

písně ze známých muzikálů. Divadlo Facka představilo zábavný „Cirkus necirkus“.  

„Do městského divadla chodíme pravidelně. Charitativní akce byla krásně propojena s jednotlivými 

představeními, bylo to moc příjemné,“ řekla Jitka Oherová z Babic. 

Pokud chcete Adélce nebo jiným nemocným dětem pomoci i vy, číslo transparentního účtu je: 2600660829/2010 

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brnane/609326/postizena-adelka-miluje-kone-bazar-pro-ni-prinesl-

16-tisic-muze-jet-zase-cvicit.html   

  

LUŽÁNECKÝ GULÁŠ FEST 

 V sobotu 1. června 2019 v brněnském Lužáneckém parku „zavoněl“ Guláš Fest, jehož jsme se stali opět 

charitativním partnerem. Je to akce, kde potřebným dětem pomáhá doslova každý milovník guláše, který 

přijde. V tomto ročníku guláš pomáhal Vojtíkovi. Chlapec žijící s rodiči u Brna trpí vážným postižením mozku. 

Rodičům se díky milovníkům guláše dostane finanční podpory na koupi motomedu, přístroje, který je určen k 

denně prováděnému pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku a pomůže Vojtíkovi posílit 

svaly nohou i rukou.  Velvet Smile byl podpořen částkou 12 051 Kč. Děkujeme organizátorům, zejména panu 

Gregoru Marečkovi za dlouhodobou spolupráci a soutěžním týmům za pomoc. A za rok všichni zase na guláš!  

 

SPOLUPRÁCE S KADEŘNICTVÍM TÁŇA KMENTA 

 Salóny Táňa Kmenta, které sídlí v Brně si zákaznice a zákazníci mohou užívat od roku 1997. Od počátku 

spolupráce v roce 2017 Velvet Smile ve vyhlášeném kadeřnictví využívá možnosti prodeje ručně vyráběných 

náramků a dalších propagačních předmětů organizace. Ačkoliv se nejedná o významné finanční částky, rozšiřuje 

se rovněž povědomí o charitativní práci a podpora mezi zákaznicemi a zaměstnankyněmi kadeřnictví je značná.  

https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brnane/609326/postizena-adelka-miluje-kone-bazar-pro-ni-prinesl-16-tisic-muze-jet-zase-cvicit.html
https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brnane/609326/postizena-adelka-miluje-kone-bazar-pro-ni-prinesl-16-tisic-muze-jet-zase-cvicit.html


 

      

 

SONBERSKÉ (NE)VINNÉ KULTURNÍ LÉTO 2019 

 První srpnový pátek, konkrétně 2. srpna 2019 takřka čtyř stovka diváků zaplnila vymezenou kapacitu 

prostor vinařství, aby si užila nejen krásné prostředí, ale zejména jeden z komponovaných kulturních večerů, 

které Vinařství Sonberk pořádá. Hlavním hostem večera známý herec Jaroslav Dušek a o hudební doprovod se 

postaralo Dáša Ubrová Trio.   

V loňském roce Velvet Smile pan Dušek podpořil veřejně poprvé a krátce představil práci organizace 

divákům. Pokračování této milé spolupráci si velmi vážíme a věříme v její trvání. Vinařství Sonberk následně 

věnovalo na činnost Velvet Smile část z vybraného vstupného, což činilo hezkých 11 000 Kč. S vinařstvím jsme 

se dohodli na pokračování započaté spolupráce.  

 

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, konkrétně se jednalo o částku 20 000 Kč, byla 

věnována naší organizaci a pomůže patnáctileté Leonce, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Dívce byl 

zakoupen notebook, který ji pomáhá nejen při učení, ale také při komunikaci s rodiči, kteří jsou neslyšící.  

 



 

      

 

 

 

VELVET SMILE CHARITY POP UP BAZAR 

 V pražské kavárně Za zrcadlem, jejíž 

majitelem je známý kadeřník Michal Zapoměl, se v 

pátek 8. prosince se konal velmi úspěšný bazar, 

který s pomocníky zorganizovala Victoria Velvet, 

patronka organizace.  

Na podporu naší organizace se podařilo 

prodejem oblečení a módních doplňků vybrat 

skvělých 59 700 Kč. Za poskytnutí prostor patří 

velké díky panu Michalu Zapomělovi.  

Bazar se uskutečnil i v minulých letech. 

Držíme si palce v jeho minimálně stejně úspěšné 

pokračování.   

 

 

 

 

 

PLANET POKER TURNÉ  

 Další významnou akcí, která se za účasti 

patronky Velvet Smile konala a společnost Maxi 

Tip finančním příspěvkem 60 000 Kč podpořila 

projekty pomoci nemocných a postižených dětí, 

se konala v pátek 15. listopadu v Casino Magic. 

Jednalo se o Planet Poker Turné, která vzniká ve 

spolupráci s Maxi Tip. Zahrál si i Leoš Mareš, 

s nímž se Victoria pracovně potkávala v rádiu 

Evropa 2.  

Děkujeme za milou spolupráci a důvěru 

v naši práci od takto významných „jmen“. 

Těšíme se na další kooperaci. 

  

 



 

      

 

KRONIKA – VIDEOKLIP PRO SLYŠÍCÍ I NESKYŠÍCÍ A OBRÁZKOVÝ PROJEKT 

Unikátní tvůrčí počin propojující svět slyšících a neslyšících fanoušků hudby. Videoklip písně Kronika 

dává možnost vnímat hudbu nejen obrazem a vibracemi, ale i jinak ztvárněnou emocí. Jakou? Hudba je zde 

předávána prostřednictvím mimiky a znakové řeči. Existuje totiž široká paleta možností, jak lze vnímat hudbu, 

sami sebe a okolní svět.  

Nápad vytvořit jedinečný videoklip a následně i jeho propojení s výtvarným vnímáním dětí vznikl 

v hlavě Dáši Ubrové, zpěvačky, výtvarnice a rovněž dlouhodobé spolupracovnice Velvet Smile.  

 „Videoklip bude společně s prosbou o namalování obrázku rozeslán do speciálních škol a zařízení, která jsou 

zaměřená na vady sluchu a také dětem, kterým pomáhá charitativní organizace Velvet Smile. Zpětná vazba, jež 

se dostane tvůrcům prostřednictvím obrázků nemocných a postižených dětí, vypoví příběh klipu jejich pohledem 

a rozkryje nejen jeho působení na slyšící, ale zejména jeho vnímání a přenesené sdělení mezi lidmi s poruchami 

sluchu,“ říká k celému počinu tvůrkyně a zpěvačka Dáša Ubrová.  

Obrázky byly vystaveny na listopadovém koncertu Barbory Polákové v Sono Music Clubu v Brně. 

Následně byly prezentovány na sociálních sítích a proběhla online dražba na www.verejnedrazby.cz, díky 

Gaute, a.s.  

Prodej několika obrázků a online dražba v roce 2019 přinesly necelých 12 000 Kč. Na jaro následujícího 

roku, tedy 2020 je naplánována dražba v Löw Beerově vile v Brně. Výtěžek bude poté poukázán naší organizaci.   

 



 

      

 

 

Podporu „obrázkového“ projektu vyslovil také nejen v České republice populární zpěvák Mikolas Josef. 

Setkání s ním v předvečer jeho koncertu v Brně bylo velmi příjemné. Podpory obou známých osobností 

Mikolase Josefa i Barbory Polákové si velmi vážíme a děkujeme.  

 

OSLAVY VÝROČÍ GYMNÁZIA ELGARTOVA V BRNĚ 

V dubnu se konaly velkolepé oslavy jubilea významného brněnského gymnázia Elgartova, které slavilo 

100 let od jeho založení. Studenti mysleli při organizaci také na pomoc potřebným a sami si vybrali k podpoře 

organizaci Velvet Smile.  

Prodejem drobných propagačních předmětů během slav bylo přispěno charitativním projektům 

částkou 3 686 Kč. Děkujeme. 

 

 



 

      

 

PROJEKTY POMOCI VELVET SMILE 

MAMINKO, USMĚJ SE! 

O projektu „Maminko, usměj se!“ se k veřejnosti dostávají informace pravidelně již celou „pětiletku“. 

Projekt zahrnuje různorodé 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 je vytvořit dlouhodobý funkční program a najít spolupracující partnery k těm stávajícím, 

kterými jsou kadeřnické salony, Salon Hela, Šárka Martináková – taneční skupina Raks Sultana, Zoo Brno a 

Městská policie Brno, Věra Zlevorová – BabyPhoto (projekt „Pomoc Velvet Smile objektivem Věry Zlevorové“ - 

vznikají krásné fotografie dětí a rodin, jimž pomáháme). 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 viz „Partneři a propagační akce Velvet Smile“.  

V říjnu roku 2019 se podařilo zahájit dlouho připravovanou canisterapii. Canisterapeutkou je paní 

Radana Tichá, která má několikaleté zkušenosti a se svými dvěma labradorkami navštěvuje rovněž Oddělení 

dětské psychiatrie FN Brno. Canisterapie se koná vždy jednou v měsíci a účastní se jí vždy kolem deseti dětí. 



 

      

 

Nejčastěji jde o děti s diagnózou dětské mozkové obrny, autismu a kombinovaného postižení. Příjemné 

prostory s bezbariérovým přístupem a bez nároku na odměnu poskytlo Zoo Brno. Další vize tohoto 

„terapeutického“ projektu jsou jeho rozšíření o hipoterapii. Věřím, že se nám podaří vhodné koně a proškolený 

personál co nejdříve najít. Tajným přáním je rovněž možnost tuto terapii poskytovat stále vyššímu počtu dětí. 

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. 

 

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. 

Kromě materiálních darů jednotlivcům, poskytujeme do azylových domů a také na stacionáře dětské a dámské 

oblečení. Mnohé z maminek zůstávají s Velvet Smile v kontaktu a zapojují se do aktivit projektu „Maminko, 

usměj se!“.    

 

ČLOVÍCEK, z. s.  

  Jednou z hlavních činností, které se Človíček (One Little), z. s. věnuje, jsou zážitkové integrační aktivity 

pro děti s autismem. Velvet Smile byla ředitelkou spolku požádána o podporu ozdravně-terapeutického pobytu 

u moře pro skupinu dvaceti dětí s poruchou autistického spektra. Jsme rádi, že i díky našemu příspěvku se 

pobyt podařilo zrealizovat a děti si výlet užily a rovněž posílily svoji komunikaci a „pracovali“ na svém 

začleňování do nového prostředí. 



 

      

 

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!“. O jeho velké oblíbenosti svědčí 

fakt, že většina rodin, jimž pomáháme se zapojuje. 

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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘÍBĚH PRVNÍ  

Příběh první napsala sama dívka, které pomáháme. Ráda by lidem ve svém okolí a zejména svým 

vrstevníkům představila svůj život a myšlenky.   

Velvet Smile Leonce zakoupil notebook, který ji pomáhá komunikovat s neslyšícími rodiči a rovněž rodičům ve 

styku s lékaři, úřady a blízkými. Leonka je i se svou rodinou aktivně zapojena do projektu „Maminko, usměj se!“ 

O Vánocích měla Leonka velkou radost, že se jí splnil sen a bude si moci vyzkoušet jízdu na monoski. 

Tady je její příběh…. Leona P. 

Jmenuji se Leonka a je mi 16 let. Jsem od narození postižená dětskou mozkovou obrnou (DMO), což je 

onemocnění, které je na celý život. Já nevím, jaký je život vás všech zdravých dětí, jaká je vaše škola, jak se učíte, 

bavíte s kamarády, co všechno můžete dělat, sportovat a tak dále. Moc ráda bych to vše jako vy prožívala, ale asi 

to nikdy ani nepoznám. Vy zase netušíte, jaký je život náš. Život lidí s různým zdravotním postižením, kterých je 

na této zemi mnoho. Proto bych vám ráda něco řekla o sobě, o svém životě. Narodila jsem se předčasně a lékaři 

mi po narození diagnostikovali DMO. Tím se úplně změnil nejen můj budoucí život, ale i život celé rodiny. Začal 

nám každodenní a celoživotní boj o každý kousek mého pohybu. Nejprve mě máma musela pomocí různých 

technik a masáží naučit polykat jídlo a pití. Následovalo pravidelné docházení do centra Corpus, kde cvičím 

Vojtovou metodou. Máma se učí cvičit a my pak každodenně cvičíme doma. Pravidelně, celá léta, každý den. 

Díky tomuto cvičení jsem se po delší době naučila sedět jako pejsek. Měla jsem také problémy s očima, takže 

nám bylo doporučeno Středisko rané péče, kde nám půjčovali speciální hračky na rozvoj očního kontaktu a 

motoriky. Mám totiž postižené i ruce. Začali jsme docházet na oční, potom do střediska TAMTAM, kde si se 

mnou hráli, trénovali motoriku apod. Pomáhali tu také mámě. Oba moji rodiče jsou od narození neslyšící a toto 

středisko pomáhá hlavně neslyšícím. Byla to velká pomoc, protože rodiče neslyšeli, když jsem plakala nebo něco 

potřebovala. Já jsem zase nevěděla, jak jim to říct. V té době mi hodně pomáhal můj starší slyšící bratr, se 

kterým jsem bydlela v jednom pokoji.  

Jak jsem rostla, začala jsem chodit do speciální školky pro postižené děti. Tady jsem udělala další 

posun, postavila jsem se na čtyři. V tomto období nás vyhledala paní z organizace Maltézská pomoc, o.p.s. To už 

mi bylo 7 roků. Tato organizace nám dodnes pomáhá, a to bez nároku na odměnu nám zajišťují asistentky, které 



 

      

 

si se mnou hrály, chodily na procházky a učili jsme se se mnou. Byly to moje kamarádky, byly moc hodné. Pomoc 

jsme využívali často, i když už jsem byla starší. Když se mnou byla asistentka, mohla si mamka odpočinout, 

vybavit věci na úřadech nebo nakoupit. Jinak všechen čas potřebovala na péči o mě. Mám ji moc 

moc ráda a také jí moc děkuji. Celé rodině děkuji, protože všichni se snaží usnadnit mi život, jak jen to jde.  



 

      

 

 

Když přišel čas nastoupit do školy, dostala jsem první vozík. Brzy na to mě čekala velmi nepříjemná 

událost, na kterou jen tak nezapomenu. Operace v nemocnici v Brně na obou nohách; pod koleny mi lékaři 

prodlužovali šlachy. Po operaci jsem měla nohy po celé délce zasádrované a vyztužené do písmene "V" tak, 

abych je nemohla dát k sobě. Po pár dnech jsem začala brečet, protože jsem v nohách cítila velkou bolest. 

Nevěděli jsme, co se děje a lékař na mě křičel a ptal se proč. Nedokázala jsem mu na to odpovědět. Nikdo nic 

neřešil. Nevěděli jsme, co se děje a lékař na mě křičel a ptal se proč brečím. Nedokázala jsem mu na to 

odpovědět. Nikdo nic neřešil. Bolestí jsem nemohla spát.  Asi po čtyřech týdnech nás s mámou pustili domů. 

Bolest stále trvala, ale v nemocnici stále nic neřešili. Já sem dva měsíce nemohla spát. Když mi v Brně sundávali 

z nohou sádry zase jsem brečela bolestí. Teprve tehdy zjistili důvod. Doktoři mi nohy špatně zasádrovali a mě po 

celou dobu sádra tlačila na levé patě. Měla jsem na ní sedřenou a nateklou kůži. Bolelo to. 

Dodnes si tu hrůzu pamatuji. Byl to pro mě i pro celou rodinu velmi stresující zážitek. Trápilo nás, že 

jsou postižení lidé často velmi bezmocní. Zdraví a vzdělaní lidé nás nedokáží pochopit, nedokáží s námi 

komunikovat a porozumět. Tak jsem si začala říkat: "proč zrovna já!“ Když mi bylo devět, začala jsem přemýšlet 

o tom, že nemá smysl se litovat, že se to tak prostě někomu v životě stane a nic se nedá změnit. Ve škole i na 

ulici vidím hodně lidí, kteří jsou na tom podobně jako já, někteří ještě mnohem hůř.  Rozhodla jsem se proto 

pomáhat. Poprvé jsem přemýšlela, že pomůžu mámě. Rodiče jsou neslyšící, tak se učím mluvit s mamkou tak, 

aby mohla odezírat. Domlouváme se hodně pomocí počítače a mobilu. V pokoji mám kameru a rodiče vibrační 

zařízení. Snažíme se, jak to jde. Musíme. Nic jiného nám nezbývá. Hrozně moc si vážíme všech hodných a 

obětavých lidí v různých nadacích a organizacích, kteří nám velmi pomáhají získat speciální pomůcky a 

finančními sbírkami mi umožňují rehabilitaci v centru Jitrocel.  

V současné době jsem trochu smutná z toho, že mám málo kamarádů. Je obtížné se potkat s kamarády 

třeba ze školy. Jsme vždy odkázáni na asistenty nebo někoho, kdo nás někam zaveze, třeba do cukrárny, do kina 

nebo do parku. Život nemůže být jen o tom, že vám někdo pomůže do koupelny, dá vám najíst nebo vás dá spát. 

Proto mám obrovskou radost, když jsem poznala moc fajn paní Kadlecovou z nadace Velvet Smile v Brně, která 

mi umožňuje zúčastnit se canisterapie (s pejsky) a hipoterapie (terapie s koňmi). Je to pro mě vždycky obrovský 

zážitek. Takových zážitků mám v životě málo, takže si to vždy moc užívám. Velvet Smile se podařilo sehnat 

sponzora, který mi daroval formou poukazu jízdy na monoski. Je to lyžování na sněhu na speciální jedné lyži, na 

které se sedí a s kterou řídí zkušený lyžař. Mohla jsem vyzkoušet, jaké je to být na svahu na sněhu a užít si jízdu 

tak, jak si to užívají ostatní zdravé děti. To bylo moc fajn, opravdu super. 

   Teď už je mi šestnáct. Ráda bych měla nějaké kamarády, chtěla bych dělat sama to, co bych zrovna dělat 

chtěla. Třeba i obyčejné věci, které obyčejný život přináší. Proto bych vám teď chtěla říct, abyste si uvědomili, 

jakou velkou cenu má zdraví, a jaký velký dar jste dostali. Je třeba vážit si života a možnosti prožít si i obyčejný 

život bez zdravotního omezení. Život je strašně křehký a je škoda si ho nevážit. 

 



 

      

 

PŘÍBĚH DRUHÝ  

Příběh druhý napsala maminka malého Michalka, avšak takovým slohem jako by jej psal přímo 

chlapec. Velvet Smile pomohl rodině finanční podporou, jelikož náklady spojené s hygienickými potřebami a 

zdravotnickým materiálem značně převyšují příspěvky zdravotní pojišťovny. Radost rodině i Míšovi udělal jistě i 

dárek o zaměstnanců Městské policie Brno – světýlka. 

Zde je Míšův životní příběh… 

Jmenuji se Michal a narodil jsem se v květnu 2016 s váhou 1980 gramů a mírou 45 cm, tedy jen jako 

lehce hypotrofický a nedonošený klučina. Pár dní po narození jsem si pobyl v inkubátoru jen pro teplo, bez 

kyslíku. Byl jsem krátce krmený permanentní gastrickou sondou přímo do žaludku. Jelikož mi rychle začalo 

„šmakovat“, byl jsem krmený lahví umělou výživou. Odcházel jsem domů z porodnice, jako "zdravé" miminko, 

jen o něco drobnější. Bydlím se svými rodiči v menší obci u Moravského Krumlova. Maminka pracuje jako 

zdravotní sestřička a tatínek jako vedoucí specializovaného servisu.   

Od září 2016 jsem začal mít zdravotní problémy, projevovaly se výrazným zvracením, které se 

stupňovalo. Dávil jsem se, měl jsem silný kašel a ztrácel jsem na váze. V listopadu 2016 mi byl diagnostikován 

masivní gastroezofageální reflux. Léčba pouze symptomatická, tedy byly léčeny jen příznaky.  

 

 



 

      

 

Operaci žaludku mi lékaři nechtěli provést s tím, že se stav do roka života upraví. 

V únoru 2017 jsem doma vdechl při krmení mléko. Maminka mě do 10 minut zresuscitovala ještě před 

příjezdem záchranky. Lékařka mě zaintubovala a byl jsem s těžkou bronchopneumonií převezen do Dětské 

nemocnice v Brně. Tam mi byla kvůli dalším komplikacím zavedena tracheostomie (tzv. TSK); to je kanyla v krku, 

která sloužící k zajištění volných cest dýchacích. V dubnu 2017 jsem podstoupil operaci žaludku. Byla mi 

zavedena gastrostomie, což je katetr do žaludku sloužící k příjmu potravy (tzv. PEG). Koncem dubna jsem byl 

konečně propuštěn z nemocnice domů, bohužel s TSK, ale ještě se spontánní dechovou aktivitou a PEGEM. 

V červenci 2017 jsem byl opět přijatý do nemocnice v Brně pro virovou bronchopneumonii s jaterním selháním. 

Následně bylo zjištěno i postižení mozku. Po tomto onemocnění jsem byl propuštěný domů nejen s TSK a 

PEGEM, ale musím být napojený 24 hodin na domácí umělou plicní ventilaci.   

Po motorické stránce jsem bohužel na úrovni malého tříměsíčního miminka. Nesedím, sotva krátce 

udržím hračku v ruce, když mi ji do ní maminka nebo tatínek vloží. Z lékařského doporučení již ani pravidelně 

necvičím s maminkou Vojtovu metodu, aby mi nebyl vyvolán epileptický záchvat anebo zvracení.  

Mám velice rád muziku, čtení pohádek a světýlka a hlavně mého krtečka. Po příčině mých obtíží lékaři 

stále pátrají a zvažují, zda nejde o některé z mnoha stovek vzácných, ale závažných metabolických onemocnění.  

Letos v lednu 2019 jsme celá tříčlenná rodina absolvovali vyšetření v Praze ve VFN v Centru 

metabolických vad. Prozatím vychází mitochondriální onemocnění, více nespecifikované. Byli jsme zařazeni do 

odborné studie a předpokládaný výsledek snad bude znám v roce 2020. 

Při třítýdenní hospitalizaci brněnské dětské nemocnici v únoru 2019 se můj zdravotní stav velmi 

zhoršil. Péče o je nyní velmi náročná a musí být nepřetržitá. Má maminka s tatínkem mě odmítli umístit do 

léčebny dlouhodobě chronicky nemocných, a tak jsem v březnu 2019 byl propuštěn do domácí mobilní 

paliativní péče, kterou sledují odborní lékaři.  

Péče o mne je opravdu velice fyzicky, psychicky i finančně náročná, ale stále jsou kolem nás lidé, 

organizace či nadace, kterým nejsme lhostejní, a podají nám pomocnou ruku. Naštěstí mám kolem sebe nejen 

milující rodiče, ale i prarodiče, kteří se mnou denně bojují, pomáhají nám, a proto si vážíme každého dne, který 

je nám ještě společně dopřán… Děkujeme všem. Míša a rodiče  

 

To jsou dva příběhy, které napsal život. Napsali ho ti, kteří mají ve svém osudu napsán nelehký 

životní úděl. Jsou to dva příběhy, dva různé pohledy.  

Pohled pečující maminky a pohled dospívající nemocné dívky. Obě jsou obdivuhodné ženy a žijí svůj 

život, jak nejlépe umí, a tak jak jim to sám život dovolí. 

 Dále se seznámíte v krátkosti s dalšími dětmi, kterým Velvet Smile pomáhá. Za každým odkazem se 

skrývá silný životní příběh nejen samotného dítěte, ale celé jeho rodiny.  

 

 



 

      

 

PŘÍBĚH DRUHÝ, TŘETÍ, ČTVRTÝ, PÁTÝ, ŠESTÝ ………  

 

Nicolas V. 

• chlapec z Plzeňska,  

• tři roky,  

• symptomatologická epilepsie a dětská mozková obrna, 

• finanční příspěvek na neurorehabilitaci.  

 

Vlastimil Š. 

• chlapec z Brněnska,  

• devět let,  

• dětská mozková obrna – vyšší typ a mentální retardace, 

• finanční příspěvek na hygienické pomůcky a doplňky.   

 

Adéla K.  

• dívka z Brněnska,  

• čtrnáct let,  

• kombinované mentální postižení, pohybové a zrakové; narušený vývoj řeči,  

• úhrada týdenní pobytové hiporehabilitace.   

 

Petr J. 

•  chlapec z Vyškovska,  

• pět let,  

• autismus a vývojová dysfázie,  

• příspěvek na rehabilitační pobyt pro zdravotně znevýhodněné děti. 

 

Šimon P. 

• chlapec z Blanenska, 

• devět let,   

• Pierre – Robinův syndrom a mentální retardace,  

• příspěvek na koupi Apple Ipad pro zlepšení motorických funkcí a komunikace. 

 

 

 



 

      

 

 

Viktorie R. 

•  dívka ze Znojemska,  

• tři roky,   

• dyskinetická mozková obrna,   

• finanční příspěvek na neurorehabilitaci a logoterapii.    

 

Vojtěch Sch. 

• chlapec z Brněnska,   

• dvanáct let,    

• centrální hypotonický syndrom s psychomotorickou retardací,    

• finanční příspěvek na neurorehabilitaci a na koupi rehabilitační pomůcky, motomedu.     

 

Nikola H. 

•  dívka z jižních Čech,   

• dvanáct let,   

• dětská mozková obrna,    

• finanční příspěvek na speciální rehabilitace a fyzioterapie.     

 

Michal Ř. 

• chlapec z jižní Moravy, 

• deset let,   

• Aspergerův syndrom,    

• finanční příspěvek na hygienické pomůcky a doplňky.   

 

Petra H. 

• dívka ze středních Čech,  

• pět let, 

• porucha autistického spektra,   

• odborné konzultace APLA, z. ú.   

 

 

 

 



 

      

 

Petr V. 

• chlapec z jižní Moravy, 

• pět let,   

• fenylketonurie,    

• finanční příspěvek na speciální potraviny.  

 

Sára T. 

•  dívka ze Slovenska,  

• šest let, 

• Ageneze corpus callosum,   

• finanční příspěvek na pobyt na klinice zabývající se ergoterapií. 

 

Michaela R. 

• dívka z Jičínska, 

• jeden rok,  

• rozštěp páteře a pes equinovarus, 

• finanční příspěvek na koupi kočárku, autosedačky a přebalovacího pultu.  

  



 

      

 

Kristýna P.  

•  dívka ze Zlínska,  

• dvacet let, 

• dětská mozková obrna a mentální retardace,   

• finanční příspěvek na udržovací complex therapy.   

 

Jakub B. 

• chlapec z Vysočiny,  

• šest let, 

• porucha autistického spektra a ADHD,   

• odborné konzultace APLA, z.ú.   

 

Nela F. 

• dívka z Brněnska, 

• pět let, 

• těžká porucha sluchu, 

• finanční příspěvek na baterie do kochleárního implantátu. 

 

Anna J. 

• dívka z Ostravska, 

• deset let, 

• dětská mozková obrna a epilepsie, 

• finanční příspěvek na pobyt v hiporehabilitačním centru. 



 

      

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S. 

 

1. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2019 

 

a) VEŘEJNÁ SBÍRKA 

V. průběžné vyúčtování veřejné sbírky k 15. 12. 2019 

 

 PŘÍJMY SBÍRKY: 16. 12. 2018 – 15. 12. 2019 Kč 

Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet 157 752 

Příjmy pokladničkami  0 

Příjmy prodejem předmětů 20 334 

Příjmy z prodeje vstupenek  0 

Příjmy dárcovskými SMS zprávami * 6 818 

Úroky z vkladů na zvláštním bankovním účtu  0 

Hrubý výtěžek sbírky celkem (součet) 184 904 
 

 

NÁKLADY SBÍRKY: 16. 12. 2018 – 15. 12. 2019 v Kč 

Náklady spojené s konáním sbírky  0  

Čistý výtěžek sbírky (hrubý výtěžek mínus náklady) 79 487 

Použito na účel sbírky  105 417 

 
 
 
 
 
 

Zůstatek čistého výtěžku sbírky v Kč 

Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování 274 868, 26  

Pokladna  0 

CELKEM 274 868, 26 

 

 

 
 
 
 



 

      

 

 
b) FYZICKÉ OSOBY* 

Eva Cirnfusová     5 000 Kč 

Martin Štěpánek     4 000 Kč 

Barbora Pišanová     3 470 Kč 

Jiří Bravenec     3 000 Kč 

Oldřich Gabriel     3 000 Kč 

Michal Král     3 000 Kč 

Pavla Pazourková    2 400 Kč 

Vladimír Pernica     2 000 Kč 

Monika Brindzáková    1 200 Kč 

Kristýna Dvořáková    1 000 Kč 

Andrea Skibbe       1 000 Kč 

Vojtěch Kresta        720 Kč 

Ondřej Fiala        600 Kč 

Andrea Paciocco        500 Kč 

Lucia Jelínková        500 Kč 

Sabina Kozohorská         50 Kč 

 

c) PRÁVNICKÉ OSOBY* 

Anonymní dárce (dodavatel skla) 70 000 Kč 

Maxi – tip, a.s.   60 000 Kč 

Anonymní dárce (bonbonerie) 30 000 Kč 

Elkov elektro, a.s.  25 000 Kč 

Teplárny Brno, a.s.  20 000 Kč 

Electric Medical Service, s.r.o. 25 000 Kč 

Truvia, s.r.o.    20 000 Kč 

Sazka, a.s   15 000 Kč 

Sonberk, a.s.   11 000 Kč 

BAM gastro, spol. s r.o.  12 051 Kč 

*(uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním) 

 

2. VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ Z AKCÍ ORGNIZOVANÝCH JINÝMI SUBJEKTY 

1. charitativní bazárek – Brno      16 150 Kč 

Velvet Smile Charity Pop Up Bazar – Praha     59 700 Kč 

Charita Gala Prague       15 000 Kč 

Lužánecký Guláš Fest – Brno       viz výše – BAM gastro,spol. s r.o. 

Dětský den s úsměvem – Brno       19 200 Kč  

Kadeřnický salon Táňa Kmenta – prodej předmětů – Brno      1 134 Kč 

Come Together – Brno        13 445 Kč 

Letní kino na Dvoře MdB – Brno       viz výše – Truvia, s.r.o. 

Oslavy 100 let Gymnázia Elgartova – Brno        3 686 Kč 

  

3. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2019 

Michal J. – hygienické potřeby      10 000 Kč 

Nicolas V. – neurorehabilitace      12 000 Kč 

Vlastimil Š. – hygienické potřeby a lékárna       1 638 Kč 

Leona P. – notebook       13 569 Kč 



 

      

 

Adéla K. – hiporehabilitace      12 500 Kč 

Petr J. –  rehabilitační pobyt pro zdravotně znevýhodněné děti    5 000 Kč 

Šimon P. - příspěvek na koupi Apple Ipad       6 800 Kč 

Michaela R. – příspěvek na koupi autosedačky, přebal. pultu   16 349 Kč 

Vojtěch Sch. – rehabilitační pobyt, příspěvek na motomed   40 000 Kč  

Nikola H. – příspěvek na jezdecké tréninky     21 000 Kč 

Nela F. – baterie do kochleárního aparátu       8 980 Kč 

Petra H. – konzultace APLA      15 000 Kč 

Petr V. – speciální potraviny        4 504 Kč 

Kristýna P. – pravidelné rehabilitace     21 750 Kč  

Michal Ř. –hygienické pomůcky      24 000 Kč 

Sára T. – rehabilitace SenzaErgo      12 133 Kč 

Jakub B. – konzultace APLA        9 200 Kč 

Anička J. – hiporehabilitace      12 500 Kč 

Viktorie R. - neurorehabilitace a logoterapie    20 000 Kč 

Človíček, z.s.        15 000 Kč 

projekt canisterapie            793 Kč 

CELKEM                     282 716 Kč 

 

  

 



 

      

 



 

      

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 



 

      

 



 

      

 



 

      

 



 

      

 

 



 

      

 

 



 

      

 

PODĚKOVÁNÍ 

Za spolupráci a podporu: 

Jiří Rauš, Jarda Dušek, Michal Janotka, Marcela Heideová  Jitka Hloušková, Dagmar Ubrová, Václav Švaňhal, 

Markéta Malá, Radana Tichá, Tino Kratochvil, Olga Křenková, Kateřina Pavelková, Iva Křivánková, Petra 

Lorencová, kadeřnický salon Táňa Kmenta, Dušan Přikryl, zaměstnanci společnosti Gaute, Michaela Havlíková, 

Premiera Sweet, Gregor Mareček, Kamila Podzimková, Ivana Nyitrayová, Eva Ventrubová, ZZS JMK, Michal 

Vaňáč, Zoo Brno, Jakub Ghanem, Městská policie Brno, Eva Sedláčková, Pavla Vodičková Cvanová, Ludmila 

Sapáková, Petr Hloušek, Vinařství Sonberk, Dáša Fialová, Pavel Boldiš, Petra Papančevová, Jiří Wiener, rádio 

Krokodýl,  Martin Štěpán a kolektiv Jasmine – Thajské masáže a lázně Brno, Martin Staníček, Oddíl Fudokan 

karate Brno, Michal Zapoměl, 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, Jaroslava Lánová, Líšeňský spolek Marvánek, Barbora Poláková, Lenka Piknová, Jiřina Veselá, 

Hana Valíčková, Tomáš Příkrý, Milena Němcová …  a všichni hodní lidé. 

 

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: 

Teplárny Brno, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Electric Medical Service, s.r.o., Elkov elektro, a.s., 

Sonberk, a.s., Brixton-gastro, s.r.o., BAM gastro, spol. s r.o., Sazka, a.s., Truvia, s.r.o., Maxi-tip, a.s., Martin 

Štěpánek, Jiří Bravenec, Oldřich Gabriel, Michal Král, Pernicovi, Eva Cirnfusová, Pavla Pazourková, Monika 

Brindzáková, Ondřej Fiala, Vojtěch Kresta, Andrea Paciocco, Andrea Skibbe, Lucia Jelínková, Sabina Kozohorská, 

Kristýna Dvořáková, Barbora Pišanová, Petra Lorencová.  

 

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. 

 

 


