
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

Děkujeme,
že nám pomáháte pomáhat.

+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



 Vážení přátelé, 

právě jste otevřeli v pořadí již osmou výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Velvet Smile. Na 

následujících stránkách vám představím naši práci za rok 2021.  

Větší část roku byla ještě ve znamení restrikcí spojených s onemocněním covid-19. Stále jsme se 

nemohli vrátit k dříve pravidelně organizovaným společenským a kulturním charitativním akcím. Ke konci roku 

nastala naštěstí opět možnost, k radosti dětí i rodičů, se po delší době vrátit k pořádání canisterapie a 

hipoterapie.    

Stejně jako tři předešlé roky jsem se rozhodla zůstat u „svého“ úvodního slova. Jsem stále pevně 

přesvědčena, 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 
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POSLÁNÍ A ÚČEL VELVET SMILE 

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

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

nemoci, postižení, úrazu nebo je v souvislosti s nimi zapříčinila složitá sociální situace.  

 

 

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 

• Podpora jednotlivců, dětí či mladých dospělých, s různým onemocněním či postižením.  

 

• 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. Společně nacházíme nové cesty a způsoby, jak 

pomoci dětem, které naši podporu opravdu potřebují a ocení.  

 

VÁNOCE S MĚSTSKOU POLICIÍ BRNO 

K velké radosti dětí i Velvet Smile pokračovala spolupráce se strážníky Městské policie Brno i v roce 

2021. 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 sedmým 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 nejen v naší 

organizaci, ale i mezi zaměstnanci policie následně dělají fotografie dětí u vánočního stromečku, které posílají 

rodiče jako poděkování.  

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

ale zejména na její prospěch a smysluplnost, je stále narůstající počet dětí a zaměstnanců Městské policie, kteří 

chtějí pomáhat!                     

V roce 2021 se radovalo ze splněného přání více než šedesát dětí! Vřelé poděkování patří všem zaměstnancům 

Městské policie Brno, kteří nad rámec svých pracovních povinností pomáhají a v době vánočního shonu dokáží 

myslet nejen na sebe, ale také na nemocné a postižené děti.  

 

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, které se týkají pomoci lidem v tíživé životní situaci. Posluchači se také dozví informace o 

činnosti konkrétní charitativní organizace, která pomoc aktuálně poskytuje.    

 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. V roce 2021 naše organizace v rámci projektu „Krokodýl, rádio, které 

pomáhá“ pomohla dvěma dětem, Verunce a Tomáškovi, s jejichž rodinami zůstává Velvet Smile v kontaktu i 

nadále cestou dalších nabízených aktivit. 

 

ZOO BRNO 

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

která začala stejně jako spolupráce s Městskou policií Brno takřka souběžně se založením naší charity. Velvet 

Smile uspořádala do roku 2021 šestkrát 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 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. Druhá akce začala jako akce komorního rázu, na níž se setkávají výhradně 

rodiny, jimž pomáháme. V roce 2021 se s ohledem na epidemickou situaci nemohl již podruhé v řadě 

uskutečnit Dětský den s úsměvem. Na Štědrý den jsme však již s dětmi po roční odmlce opět za zvířátky vyrazili 

a moc jsme si to užili.   

 

 



 

 

SONBERSKÉ (NE)VINNÉ KULTURNÍ LÉTO 2021 

V neděli 22. srpna se ve vinařství Sonberk konal večer s hercem Jaroslavem Duškem. Vyprávění 

oblíbeného herce, které hudebně doprovázelo hudební uskupení Dáša Ubrová TRIO, navštívilo více než tři sta 

diváků.  

Jednalo se už o čtvrtý rok, kdy svým vystoupením na jižní Moravě známý český herec veřejně podpořil 

organizaci Velvet Smile. V úvodu svého vystoupení krátce a mile představil práci charity divákům. Pokračování 

této milé spolupráce si velmi vážíme a věříme v její trvání.  

Ze vstupného věnovalo vinařství Sonberk na činnost Velvet Smile částku 11 204 Kč. Děkujeme. 

 

 



 

 

KONCERT PRO SLYŠÍCÍ I NESLYŠÍCÍ   

… takto zněl název charitativní akce, která se konala v úterý 7. září 2021 v krásných prostorách secesní 

Vily Löw-Beer v Brně. Dáša Ubrová spolu s Vojtěchem Svatošem, Pavlem Šmídem a skupinou Hands Dance 

zorganizovali jedinečný koncert, jehož součástí byla dražba obrázků, které namalovaly zdravotně znevýhodněné 

děti a vyjádřily v nich, jak vnímaly hudební klip k písni Kronika Dáši Ubrové a k písni Kdyby Barbory Polákové. 

 Úvodním slovem přispěla herečka Kateřina Jebavá a licitátorem byl JUDr. Zdeněk Joukl. Návštěvníci 

koncertu mohli také ochutnat dobroty z dílny Café Momenta a vína, které darovala společnost Létající vinař. 

Atmosféru svým fotoaparátem zvěčnil Tino Kratochvil. Příjemná akce konaná ve prospěch dětem, kterým 

Velvet Smile pomáhá, přinesla 27 000,- Kč.  

 

 



 

 

PROJÍŽĎKA PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ   

 Slunečné nedělní odpoledne 12. září svým nádherným baboletním počasím přímo vyzývalo k výletu a 

bylo perfektním dnem pro celkem 52 námořníků, tedy přesně 45 dětí a rodinných příslušníků a 7 členů posádky 

Velvet Smile, aby se nalodili na loď Morava a vypluli na hodinový výlet po brněnské přehradě.  

Pronájem lodi sponzorky laskavě uhradila společnost Gaute, s.r.o., pro niž to historicky nebyla první podpora 

Velvet Smile. A my jsem za ni velmi vděčni.  

Na palubě se podávala zmrzlina od La Speranza a muffinky od Lenky Divinové. Do pohody všechny ladila hudba, 

kterou pouštěl DJ Schafff a na rozlučenou děti dostaly dárečky od zaměstnankyň Dámské krejčovny Městského 

divadla Brno. Skvělé fotky pořídil Tino Kratochvil. Bylo to super a třeba zase za rok „Ahoj!“  

 



 

 

1. VÁNOČNÍ PEČENÍ S ÚSMĚVEM  

 Neděle 12. prosince 2021 byla dnem, kdy se nápad a přání přetavilo do skutečnosti. Velvet Smile 

společně se Sarema Brno, centrem, které poskytuje intenzivní a komplexní neurorehabilitační program, 

uskutečnily pro své klienty a jejich rodiny první ročník vánočního pečení. Zásadní pomoc v tomto projektu měl  

brněnský hotel Avanti, jenž poskytl nejen prostor pro vykrajování a zdobení perníčků a výrobu vánočních 

přáníček, ale zejména profesionální trouby, kde se perníčky pekly. Pro děti byl terapeutkami 

z neurorehabilitačního centra připraven i snoezelen koutek k relaxaci a hře. A byť stále v době nejisté 

epidemické situace, jednoznačně se pečení setkalo s velkým ohlasem. Nejenže přišlo hodně dětí s rodiči a 

sourozenci, ale díky příjemné atmosféře, koledám a vůni perníčků jsme všichni strávili krásný předvánoční čas. 

Věříme, že máme dobře našlápnuto k nové tradici …   

 

 



 

 

PROJEKTY POMOCI VELVET SMILE 

MAMINKO, USMĚJ SE! 

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

Projekt v sobě snoubí různorodé aktivity a služby. Určen je zejména maminkám a těm členům rodiny, kdo 

dlouhodobě pečují o nemocné dítě doma nebo s ním tráví čas u nemocničního lůžka a rovněž maminkám, 

obětem domácího násilí. Projekt „Maminko, usměj se!“ zapojuje všechny členy rodiny nemocných a 

postižených dětí s jasným cílem - pomoci společnými zážitky usnadnit rodinám návrat do běžného života. 

Snahou je vytvořit dlouhodobý funkční program a najít spolupracující partnery k těm stávajícím. 

V minulých letech se nám velmi hezky pracovalo s kadeřnickým studiem 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. Bohužel dva roky trvající špatná 

epidemická situace a s ní následně spojená zhoršená situace ekonomická mnoha živnostníků zapříčinily dočasné 

přerušení některých programů, které skvěle fungovaly. Upřímně věříme, že je vše pouze dočasné a v dalším 

roce postupně na tradici navážeme.  

V roce 2021 jsme tento náš projekt rozšířili o „Vánoční pečení s úsměvem“. Jedná se o akci, v níž 

bychom rádi zcela jistě chtěli pokračovat i v dalších letech. Naprosto splňuje původní myšlenky „Maminko, 

usměj se!“, tedy spojuje rodinu a dává všem zažít krásné společné chvíle, o jejichž prožitky se budou moci 

vzájemně podělit. 

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

den s úsměvem“ a „Canisterapie a hipoterapie“.  

V minulých výročních zprávách jsme psali o zahájení canisterapie a také hipoterapie. I přes již 

několikrát zmíněný stav spojený s onemocněním covid-19 se i v roce 2021 podařilo setkat se párkrát 

v Řícmanicích a s pejsky i koníky rehabilitovat. Doba, kterou děti tráví s pejsky a koníky je velmi oblíbená a 

opravdu velmi prospěšná. Pokroky u dětí jsou zjevné a obě terapie jsou rodinami dětí vyhledávány.  

Projektem „Maminko, usměj se!“ si přejeme podat pomocnou ruku a poskytnout nový rozměr života 

maminkám a blízkým nemocných dětí, kteří pomoc a nové barvy života, uvítají a ocení. 

 

MAGDALENIUM z.s. 

 Další oblastí činnosti naší Velvet Smile je podpora obětem domácího násilí. Spolupráce s Magdalenium 

z.s. úspěšně trvá již několik let a věříme, že bude pokračovat a společně pomůžeme dalším maminkám a dětem 

v návratu do běžného života. Kromě materiálních darů, poskytujeme do azylových domů a stacionářů dětské a 

dámské oblečení. Mnohé z maminek a dětí se aktivně zapojují se do aktivit projektu „Maminko, usměj se!“.    



 

 

 



 

 

Projekty pomoci nemocným a postiženým dětem nebo obětem domácího násilí se 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 oblíbenosti 

projektu 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. 

 

VĚZTE, ŽE KAŽDÉ JMÉNO NESE ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A KAŽDÉ Z TĚCHTO DĚTÍ JE ÚŽASNÉ …   

 

Barbora B.  

• dívenka ze Znojemska,   

• tři roky,  

• Westův syndrom,  

• finanční příspěvek na speciální cvičení.    

 

Charlotte G.  

• dívenka z Královehradeckého kraje,   

• šest let,  

• dětská mozková obrna a psychomotorická retardace,  

• finanční příspěvek na hiporehabilitaci.    

 

Michal Ř.   

•  chlapec z Břeclavska,   

• dvanáct let, 

• Aspergerův syndrom a mentální retardace,    

• finanční příspěvek na hygienické pomůcky.   

 

Adéla Ch.  

• dívka z Brněnska,  

• pět let,  

• pervazivní vývojová porucha s autistickými rysy, opožděný psychomotorický vývoj,  

• finanční příspěvek na zdravotní pomůcku a speciální lékařské vyšetření.   



 

 

Jasmine Cora K.    

• dívka z Brněnska,     

• dvanáct let,  

• dětský nízkofunkční autismus, opožděný vývoj řeči, ADHD, 

• finanční příspěvek na doplatek speciálních cvičení na rehabilitačním pobytu.    

 

Vlastimil Š. 

• chlapec z Brněnska,  

• jedenáct let,  

• dětská mozková obrna – vyšší typ a mentální retardace, 

• finanční příspěvek na hygienické pomůcky a doplňky.   

 

Marek N.  

• chlapec ze Středních Čech,  

• deset let,  

• Aspergerův syndrom,  

• finanční příspěvek na konzultace APLA a na speciální tábor pro děti s autismem.  

 

Albert K.  

• chlapec z Třebíčška,  

• jedenáct let,   

• dětský autismus a mentální retardace,    

• finanční příspěvek na pobyt pro děti s autismem a zdravotní pomůcku.    

 

Adéla P. 

• dívenka z Vyškovska, 

• tři roky, 

• spastická kvadruplegická mozková obrna, 

• finanční příspěvek na pomůcku pro terapii neurologických onemocnění lokální vibrací.    

 

 

 



 

 

Nikola H. 

• dívka z Brněnska,  

• osmnáct let,   

• oběť domácího násilí,  

• finanční příspěvek pravidelné tréninky jízdy na koni.  

   

Petra H.  

• dívka z Benešovska,   

• sedm let,  

• porucha autistického spektra,  

• finanční příspěvek na odborné konzultace v rodině s APLA.    

 

 



 

 

Človíček (Little One), z.s.  

• charitativní organizace z Brna,  

• finanční příspěvek na senzorikou pomůcku.   

 

Štěpán V. 

• chlapec ze Středních Čech,  

• dvanáct let,  

• centrální svalová hypotonie, psychomotorická retardace a genetické onemocnění, 

• finanční příspěvek na neurorehabilitaci.  

 

Viktorie R. 

• holčička ze Znojemska,  

• pět let,   

• dyskinetická mozková obrna,   

• finanční příspěvek na rehabilitační autosedačku.    

 

Adéla P. 

• dívenka z Vyškovska, 

• tři roky, 

• spastická kvadruplegická mozková obrna, 

• finanční příspěvek na pomůcku pro terapii neurologických onemocnění lokální vibrací.    

 

Milan B. 

• chlapec z Ostravska,  

• šestnáct let,  

• Aspergerův syndrom,  

• finanční příspěvek na úhradu Klubu náctiletých – speciální aktivity pro děti s autismem.     

 

Nikol H.   

• dívenka z Ostravska,    

• šest let,  

• atypický autismus, epilepsie, mentální retardace,  



 

 

• finanční příspěvek na speciální kočárek.    

Tomáš F.  

• chlapec z Ostravska,   

• dva roky,   

• spinální svalová atrofie,   

• finanční příspěvek na neurorehabilitaci.     

 

Anna J. 

• dívka ze Středočeského kraje,    

• osm let,   

• dětská mozková obrna a psychomotorická retardace, 

• finanční příspěvek na neurorehabilitační pobyt. 

 



 

 

Martin D.  

• chlapec z Táborska,   

• čtyři roky,     

• genetická vada, opožděný vývoj, susp. autismus,      

• finanční příspěvek na víkendový pobyt pro děti s autismem. 

 

Josef S.  

• chlapec z Vyškovska,   

• pět let,     

• Westův syndrom, psychomotorická retardace, hypotonie,      

• finanční příspěvek na hiporehabilitace.    

 

Kryštof N.   

• chlapec z Táborska,   

• čtyři roky,     

• dyspraxie a opožděný vývoj řeči,      

• finanční příspěvek na víkendový pobyt pro děti s autismem. 

 

Tommy B.   

• chlapec z Olomoucka,   

• devět let,     

• závažná vývojová malformace mozku, zpoždění psychomotorického vývoje. 

• finanční příspěvek na rehabilitace.    

 

Nikolas J.   

• chlapec z Třebíčska,   

• sedm let,  

• kortikální dystrofie pravé hemisféry, opožděný psychomotorický vývoj,  

• finanční příspěvek na výrobu speciální postýlky.    

 

 

 

 



 

 

Emma K. 

• dívenka z Brněnska, 

• sedm let,   

• peroxisomální porucha a deformita kotníku a nohy pod ním,   

• finanční příspěvek na speciální ortézy firmy Pohlig.  

 

 

Další děti, které jsme pod křídly Velvet Smile přivítali v minulých 

letech, se pravidelně účastní profesionálně vedené canisterapie a 

hipoterapie, které naše organizace pravidelně pořádá.  



 

 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ VELVET SMILE, O.P.S. 

 

1. PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ V ROCE 2021 

 

a) VEŘEJNÁ SBÍRKA 

VI. průběžné vyúčtování veřejné sbírky k 15. 12. 2021 

 PŘÍJMY SBÍRKY: 16. 12. 2020 – 15. 12. 2021 Kč 

Příjmy od přispěvatelů na zvláštní bankovní účet 169 313 

Příjmy pokladničkami  0 

Příjmy prodejem předmětů                                               

13 345 

Příjmy z prodeje vstupenek  0 

Příjmy dárcovskými SMS zprávami * 9 787 

Úroky z vkladů na zvláštním bankovním účtu  0 

Hrubý výtěžek sbírky celkem (součet) 192 445 

 

NÁKLADY SBÍRKY: 16. 12. 2020 – 15. 12. 2021 v Kč 

Náklady spojené s konáním sbírky  3 630  

Čistý výtěžek sbírky (hrubý výtěžek mínus náklady) 188 815 

Použito na účel sbírky  110 409 

  

Zůstatek čistého výtěžku sbírky v Kč 

Na zvláštním bankovním účtu k datu vyúčtování 450 184, 72 

Pokladna  0 

CELKEM 450 184, 72 

 
 
b) FYZICKÉ OSOBY* 

V roce 2021 přijala Velvet Smile od individuálních dárců finanční dary v celkové sumě 276 891 Kč. Tato částka 

neobsahuje dary z prodeje předmětů nebo DMS či darujme.cz.  

 



c) PRÁVNICKÉ OSOBY* 

Elkov elektro, a.s.  25 000 Kč 

EMS, s.r.o   25 000Kč 

Sonberk, a.s.   11 204 Kč 

Grandhotel Service, s.r.o.  10 000 Kč 

*(uvedeni pouze ti, kteří souhlasili s uveřejněním) 

 

2. VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ Z AKCÍ ORGANIZOVANÝCH JINÝMI SUBJEKTY 

Koncert pro slyšící i neslyšící – Vila Löw – Beer     27 000 Kč 

 

3. VÝŠE POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2021 

Michal Ř. – hygienické pomůcky        7 200 Kč 

Josef S. – hiporehabilitace         3 500 Kč 

Nikola H. – příspěvek výuka jízdy na koni     17 500 Kč 

Petra H. – konzultace APLA        4 344 Kč 

Vlastimil Š. – hygienické potřeby        3 000 Kč 

Viktorie R. – speciální autosedačka        6 000 Kč  

Charlotte G. – hiporehabilitace      10 000 Kč 

Tomáš F. - obleček Theratogs       12 000 Kč 

Barbora B. – Feldenkraisova metoda       9 000 Kč 

Človíček /Little One/, z. s.         6 130 Kč 

Milan B. – Klub náctiletých /ADAM – autistické děti a my, z.s./    1 800 Kč 

Nikol H. – speciálně upravený kočárek       3 000 Kč 

Albert K. – pobyt pro autistické děti a rehabilitační pomůcka     7 000 Kč 

Adéla P. – Novafon         8 000 Kč 

Adéla Ch. – speciální lékařské vyšetření a zátěžová přikrývka     9 000 Kč 

Štěpán V. – neurorehabilitace      12 000 Kč 

Marek N. – konzultace APLA a pobyt pro autistické děti     5 000 Kč 

Martin D. – pobyt pro autistické děti        2 500 Kč 

Nicolas J. – speciálně vyrobená postýlka       7 500 Kč 

Kryštof N. - pobyt pro autistické děti        6 000 Kč 

Jasmine Cora K. – rehabilitace         5 000 Kč 

Emma K. – ortézy Pohlig          15 000 Kč 

Anna J. – neurorehabilitace       15 000 Kč 

Matyáš M. – tablet pro speciální výukové aplikace        4 171 Kč   

Tommy B. – neurorehabilitace       14 400 Kč 

Vánoční dárky pro děti          4 878 Kč 

___________________________________________________________________________ 

CELKEM                    198 923 Kč 



 

      

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 



 

      

 

 



 

      

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 



 

      

 



 

      

 

 

 

 

 



 

      

 



 

      

 

PODĚKOVÁNÍ 

Za spolupráci a podporu: 

Jiří Rauš, Jarda Dušek, Marcela Heideová, Klára Radinová, Ivan Martinek, Lenka Divinová, Jitka Hloušková, 

Dagmar Ubrová,  Radana Tichá, Anna Hergeselová, Tino Kratochvil, Petra Lorencová, Táňa Kmenta, Café 

Momenta, Dušan Přikryl,  Gregor Mareček, Kamila Podzimková, Michal Vaňáč, Zoo Brno, Jakub Ghanem, 

Městská policie Brno, Eva Sedláčková, Pavla Vodičková Cvanová, Olga Vojkůvková, Adéla Kadlecová, Petr 

Hloušek, Vinařství Sonberk, Lenka Lišková – Dětská jezdecká škola v Řícmanicích, Dáša Fialová,  Petra 

Papančevová, Jiří Wiener, rádio Krokodýl, Jasmine – Thajské masáže a lázně Brno, Městské divadlo Brno,  

Barbora Poláková, Lenka Piknová, Jiřina Veselá, Jitka Valášková, Hana Valíčková, JUDr. Zdeněk Joukl, Tomáš 

Příkrý, Milena Němcová, Hands Dance, Kateřina Jebavá, Vlaďka Mázová a Létající vinař …  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: 

Elkov elektro, a.s., Sonberk, a.s., EMS, s.r.o., Gaute, a.s., Thomas a Věra Blyth, Martin Štěpánek, Pavel Birner, 

Jakub Zbranek, Jiří Petrus, Marie Feitlová, Marek Petržílek, Eva Cirnfusová, Oldřich Gabriel, Pavla Pazourková, 

Monika Brindzáková, Ondřej Fiala, Vojtěch Kresta, Lukáš Vlček, Petr Gazdík, Pavel Vaněk, Rastislav Gajdoš, Lucie 

Němcová, Eva Jedličková, Monika Světnicová, Novotní z Nového Města na Moravě a další, jež si nepřáli 

uveřejnit své jméno. 

 

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 DMS - dárcovské sms. 

 

 

 

 


