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Vážení čtenáři, 

letos poprvé dostáváte do rukou první výroční zprávu za rok 2019, kde jsou shrnuty veškeré naše 

aktivity spolku Jedlička 2019 z.s. 

Rok 2019 byl ve směs hledáním nejideálnějších organizačních struktur, hlavně uvnitř spolku tak, aby 

se náš nově založený spolek pevně usadil a stál na pevné noze. Náš hlavní cíl v uplynulém roce 2019 

byl založit spolek a oslovit co nejvíce lidí kolem nás, pro uskutečnění našich aktuálních plánů. V tomto 

směru se rovněž posílily hlavně vzdělávací a kontrolní činnosti v oblasti kvality činnosti s prácí s dětmi 

a tvorbě nových projektů pro rok 2020/2021. Největší problém však pociťujeme hlavně v obrovském 

nárůstu administrativy, která nás zbytečně zdržuje od naší práce a tvorby nových projektů pro další 

ročníky.  

 

V této oblasti je to pro nás absolutně nové odvětví, které se musíme naučit. Bohužel, oproti například 

podnikatelském nebo státním sektoru jsme ve velké nevýhodě a nemáme možnost poskytovat 

benefity našim členům, za dobře odvedenou práci, což mě jako předsedu organizace trápí. V tomto 

ohledu bych byl velice rád za jistou změnu v této problematice. Najít více schopných kolegů, kteří 

nám budou pomáhat, se stává větším a větším problémem. Dalším tabu jsou pro nás například 

dotace pro naše nové projekty, ve kterých se zatím ztrácíme a žádáme každou pomoc o vytvoření 

žádostí pro naše projekty či podporu ve volnočasových aktivitách.  

Tato nepříznivá situace je pro budoucnost našich služeb velice složitá a může vést ke snížení kvality 

našich služeb. Proto jsem se rozhodl vybudovat v roce 2020 fond organizace, do kterého budeme 

moci dobrovolně vkládat libovolné prostředky, o kterých budeme společně rozhodovat a správně 

s nimi nakládat, například „Charitativní akce, aktivity, výhody členů a podobně.  

 

Myslím, že tato volba je správná a budeme moci do budoucna nabídnout například všem 

zaměstnancům „členům“ benefity. Přes veškeré překážky lze konstatovat, že rok 2019 byl úspěšným. 

Po 5leté práci konečně fungujeme jako spolek. Měli jsme možnost hrdě ohlédnout se za vším, co 

jsme jako malý tým dokázali a čím všem jsme si jako celý tým prošli. Pro náš celý projekt to byl 

pohled poučný, ale i užitečný a plný radosti. Jsem hrdý na to, co jsme jako parta přátel, z malé 

vesničky na okraji Chomutovska, dokázali. Děkuji všem za perfektní nasazení a dobře odvedenou 

práci v roce 2019 a těším se na další spolupráci v roce 2020.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Startovač aneb nápad proměněn v realitu? 

Momentálně jsme zapsaný spolek od 06.08.2019 a naší vizí je stále tvořit úsměvy na rtech. Naším 

cílem je vytvářet volnočasové aktivity, sportovní události, výtvarné kroužky, dětské dny, ale i dny 

určené osobám staršího věku. Touto cestou se chceme věnovat i veřejnosti, pro kterou chceme v 

budoucnu vytvářet volnočasové moderní aktivity.  

Celý nápad vznikl v roce 2014, kdy náš tým poprvé navštívil Dětský domov v Chomutově. Základním a 

hlavním cílem party přátel bylo pravidelně a aktivně navštěvovat děti. Jsem velice rád, že náš tým 

dokázal dlouhou dobu pracovat bez jakékoliv podpory a jsem velice spokojený proto, že jsme 

společně vydrželi být neustále kreativní a aktivní ve všem, co jsme si zvolili „dělat a vytvářet pro 

druhé“. Do roku 2019 bylo našim cílem pouze navštěvovat děti a vytvářet volnočasové aktivity.  

Od roku 2020 plánujeme naše první projekty a budeme velice vděční za jakoukoliv podporu. Náš plán 

také směřuje ke starším občanům, na které se často zapomíná. V rozpisu akcí plánujeme také 

moderní sportovní události všeho druhu včetně kroužků, bez věkového omezení.  

Náš další cíl je vybudovat sklady, které bychom chtěli zaplnit užitečnou výbavou, například pro 

sociálně slabé nebo problematické rodiny (startovací balíčky). Naším velkým motem je vybudovat 

také vlastní centrum pro mládež, které by bylo přístupné veřejnosti pro zlepšení situace, například na 

sídlištích nebo v rizikových částech pro zlepšení v oblasti vzdělání a volnočasových aktivit. 

       Nápad realizován v roce 2014 (Júlia) 

Júlia „Jelikož mé děti jsou už dospělé a zůstala jsem v uvozovkách sama, začal se mi někde v hloubce 

tvořit nápad. Nápad, který se později stal skutečností!  V minulosti jsem pro mého malého, nyní už 

dospělého syna, vytvářela dětské dny věnované jemu a všem dětem v celém okolí. Za okny jsem cítila 

blížící se Vánoční svátky, o kterých jsem měla být sama.  

V této situaci mě napadlo neslavit vánoční svátky, ale nakoupit dárky a vytvořit vánoční atmosféru 

plnou úsměvu v nejbližším dětském domově. Tam, kde to malé děti potřebují více než já sama. Když 

jsem tento nápad sdělila přátelům, rozhodli se mě v tomto nápadu podpořit a od roku 2014 

pravidelně navštěvujeme dětičky, kterým se snažíme vytvářet úsměvy na rtech. Jelikož celá naše 

parta jsou blázni pro všechnu legraci, rozhodla jsem se pro pojmenování našeho týmu JEDLIČKÁRNA.“ 

Od vzniku nápadu se každé tři měsíce scházela parta přátel, která vkládala do kasy vlastní finance, za 

které se nakupovaly dary, potřebný materiál a podobně. Společně jsme budovali projekty a akce tak, 

aby měly smysl a byly zábavné, jelikož bez legrace to není ono.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Velikonoce 2019 – Za pomoc děkujeme Danušce a Hance 

Děti z obou táborů přivítaly Velikonoce. 

„Současné děti – a ty z města už nemají tolik příležitostí se s některými tradicemi setkat, a tak je 

důležité, abychom se jim pokusili ukazovat, co bylo před mnoha lety, hlavně na venkově, běžnou 

součástí lidí. Jedná se přitom o nejvýznamnější křesťanský svátek a zvyky s ním spojené. Do této akce 

se zapojila Dana Stříbrská a Hana Frantová. Děti měly možnost se dozvědět o historii svátku trochu 

více. Nesmí chybět ani tvorba dekorací, malování, den plný hudby a zábava nikdy nesmí jít stranou. 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

DANA STŘÍBRSKÁ 

 

„Vášeň k lidské mysli se mi stala životním naplněním, koníčkem i profesí. Své 

vědomosti a praktické zkušenosti si stále prohlubuji vzděláváním. Ve své 

soukromé praxi se dlouhodobě zaměřuji na oblasti zabývající se vztahem 

lidské ENERGETIKY a jejím vlivem na psychické, fyzické a sociální zdraví 

jedince a kvalitu jeho života, kompletně na všech úrovních celé jeho bytosti.  

 

Miluji život a jeho rozmanitost. 

Poskytuji individuální i skupinové terapie – Cesta duchovní odezvy EHPS – 

psychosomatické poradenství na energetické úrovni, s energetickou 

nápravou nebo v kombinaci s BiOrelease tělovou terapií a regenerační a 

rekondiční masáže. Mé služby jsou vhodným doplňkem k lékařské péči. 

Vhodné jsou pro klienty, upřednostňující holistický pohled na život a zdraví 

člověka.  

 

Ráda spolupracuji i s lékaři, vědou a dalšími specialisty. 

Ve volných chvílích se věnuji výtvarnému umění. Vlastně maluji a výtvarně tvořím od malička. Je to 

úžasná relaxace, o kterou se s vámi ráda dělím. V rámci relaxačních činností vyučuji od roku 2006 kurzy 

kreslení, malování, imaginativní techniky a kurzy Arte – terapie v energetické hlubinné terapii 

sebepoznání EHPS a mnohé další.“ 

 

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato již 38. akce v řadě, kterou jsme nakonec pojali v duchu kreativního odpoledne, se po dlouhé 

přípravě nakonec skvěle vyvedla a děti si ji opravdu moc užily. 

 

Naše pozvání do Klokánku v Kovářské přijaly dvě úžasné ženy. Dana Stříbrská a Maruška McLaughlin, 

které chtěly naučit a také naučily děti, ale i nás členy spolku, jak se maluje pravou mozkovou 

hemisférou. Spojili jsme tedy zábavu a učení. Dana nám řekla, že malovat umí každý, jen si toho člověk 

není vědom. Hlavně Vás to musí bavit. A když se něco nepovede? No a co! Kdo nic nedělá nic nezkazí, 

když to nebude dokonalé to přeci nevadí, nikdo nejsme dokonalí. Malování je opravdu zábava a zároveň 

učení, jak zacházet s barvami a nanášet je na plátno tak, aby vznikl obraz.  

 

Každý dostal své malířské plátno a spoustu barev, které přivezla dětem Danuška a mohlo se začít. 

Všechny děti se sešly v jedné místnosti, kde začaly tvořit, zároveň jsme si povídali, zpívali a hodně jsme 

se s dětičkami nasmáli. 

Kdo chtěl mohl malovat podle předlohy, kdo ne maloval, co ho napadlo nebo to, co se mu líbí. Inspirace 

je všude kolem nás, stačí se jen rozhlédnout a vnímat okolí. Takže vznikaly obrázky jako domečky, 

rozkvetlé zahrady, andělé atd… dokonce někdo maloval i více obrázků, protože se prostě nemohl 

rozhodnout, který namaluje. Kdo měl hotovo, tak si mohl nechat namalovat na obličej, které obstarala 

zase Maruška. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÝ DEN S DOPROVODEM HASIČŮ 

Letošní ročník 4.dětského dne se konal na Chomutovsku a na Kovářské.  

Tentokrát si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se zachovat, například při autonehodě. Pro oba 

zmiňované tábory bylo připraveno v celku pestré dopoledne a odpoledne, o které se postarali 

dobrovolní hasiči ze Strupčic a Hasičský sbor z Kovářské. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet různá 

stanoviště a svou šikovnost.  

Do programu byla také zapojena základní znalost z oblasti řešení mimořádných událostí. Hasičský 

sbor z Kovářské si také připravil hodinovou přednášku o resuscitaci, kterou si každý mohl vyzkoušet 

na vlastní kůži. V přednášce se mohly také děti dozvědět, jak se chovat, například při autonehodě. Jak 

pomoci poraněnému a jak se všeobecně zachovat při této situaci. Naším cílem bylo naučit děti 

reagovat v krizových situacích a zdokonalit se v oblasti požární ochrany a při nutné první pomoci.  

Dobrovolníci se mohli obléknout do hasičského úboru a vyzkoušet si tak práci hasičů. Nebyl by to 

dětský den hasičů, kdyby zde chybělo hasičské auto. Děti se mohly na závěr přesunout k oblíbenému 

autu a vyzkoušet si veškerou techniku za doprovodu specialistů. Po pořádné práci nesmí chybět 

pořádné občerstvení. Druhá fáze dne byla v duchu zábavy, soutěží, živé hudby, opékání špekáčků a 

dobré nálady.  

Pro děti bylo připraveno celkem 12 disciplín, za které byly odměněny dárkem a body, které se pečlivě 

zapisovali do karet soutěžících. Za dokončenou soutěžní trasu byl každý pečlivě odměněn speciálním 

dárkovým balíčkem. Ani samotné špekáčky se nestaly pochoutkou dne. Kupodivu se v oblíbenosti stal 

kvalitní párek v rohlíku s hořčicí a kečupem, který se dohromady udělal 175x 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

TOMÁŠ BARTÁK ODSTARTOVAL NOVÝ SPOLEK JEDLIČKA 2019 Z.S. 

Tomáš Barták pravidelně navštěvuje Dětský domov v Chomutově a za pomoc 

jsme velice rádi. Děkujeme.     „Dovolte, abychom se Vám představili. Několik let 

uvádíme své zábavné pořady a spolupracujeme v oblasti zábavy s pořadateli po 

celé České republice, Slovensku a Německu. Pořady a programy, které vytváříme, 

jsou autorské a osobité. Snad proto je o ně tak veliký zájem. Naše divadlo je 

schopno hrát v divadlech, tělocvičnách, kinech, knihovnách, třídách, ale i na 

náměstích, hřištích, koupalištích, hradech a zámcích. A to vše díky svému 

technickému vybavení. Určitě si vyberete z neustále obnovované nabídky pro 

děti i dospělé. Rádi vytvoříme program, přímo pro vaši potřebu. Na našich 

internetových stránkách najdete fotografie, videa, ceník, katalog, reference, 

dopisy diváků a pořadatelů, se kterými spolupracujeme.“ 

 

Na stolním kalendáři společně sledujeme datum 5.12.2014, kdy poprvé náš tým přátel vstupuje 

prvním krokem do neznáma. Naším hlavním cílem bylo/je tvořit úsměvy všem dětem, které nemají 

štěstí jako my.  

Motivovat je, být pravou rukou, obohacovat je jakoukoliv dobrou formou, která by všem pomohla 

v blízké době, například v rozhodovaní, motivaci, disciplíně, tvořivosti, trpělivosti a nadšení. Prvním 

krokem do tohoto „Světa“ společně s námi vstoupila hudební skupina SORTIMENT, která navštívila 

poprvé Dětský domov v Chomutově, kde se konalo naše první setkání. 14. září 2019 se konalo 

oficiální založení spolku právě s dětmi v dětském domově, kam jsme jako parta přátel vstoupili jako 

první.  

Pro děti byla zde připravena akce v podání Party Time, kdy jsme se všichni sešli a užívali si společně 

trávený čas. Velkou ctí se ujal pozvání náš dlouholetý přítel p. Tomáš Barták, který si připravil pro děti 

hodinový program plný zábavy, zpěvu, tance a úžasné nálady.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme Svou Hvězdu  

Talentová soutěž je akcí, kterou náš spolek pořádá od roku 2017.  

V roce 2019 se jednalo o druhý ročník. Soutěž je určena dětem a mládeži, kteří zažívají obtížné životní 

situace. Je určena také pro děti z dětských domovů a klokánků. Touto soutěží chceme reagovat na 

potřeby dětí, mládeže a snažíme se rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Hlavní myšlenkou naší 

Hvězdy je standardizovat vzdělávání v oblasti hudby, zpěvu a také tance.  

Touto formou se také snažíme posilovat volnočasové aktivity, nebo poukázat, jak trávit smysluplněji 

svůj volný čas a zamezit tak míru rizika rozvoje rizikového chování. V roce 2017 byla naše soutěž 

pouze pro mládež z fondu ohrožených dětí.  

V Roce 2019 se do akce také přidal Dětský domov Chomutov a tím dostala naše akce větší šmrnc, což 

začalo mít velký vliv jak na média, tak i pro motivaci nových a dalších soutěžících v ročníku 2020. 

Naším „motem“ je, aby se do naší soutěže zapojilo co nejvíce mladých dětí, a proto chceme ve třetím 

ročníku otevřít cesty i pro veřejnost.  

Naším cílem je tedy inspirovat a motivovat co nejvíce dětí a poukázat na důležitosti našeho projektu. 

Celý soutěžní den byl rozvržen do dvou sekcí. Jedná se o castingové kola, do kterých se zapojil Dětský 

domov a Fond ohrožených dětí. Druhá fáze bylo Velké finále, které se konalo v blízkosti Krušných hor 

na Měděnci.  

Chceme také pomoci všem, kteří projdou castingem. Mládež motivujeme a učíme je, jak eliminovat 

trému nebo jsme pomáhali zdokonalovat jejich vystoupení dle libosti. Soutěž byla rozdělena do 

několika kategorií, o kterých se rozhodlo až po přihlášce všech účastníků. Veškeré kategorie se poté 

rozdělily do dvou věkových kategorií a to: Do 15. let a nad 15. let  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalisty čekala dlouhá cesta až na Měděnec. 

 

V tomto roce se již jednalo o první ročník talentové soutěže pod křídly spolku Jedlička 2019 z.s. V letech 

2017 byla soutěž pořádaná pro děti, které jsou v zařízení fond ohrožených dětí ve věkovém rozmezí 6–

18 let. 

 

V roce 2019 náš tým poprvé oslovil 2 organizace s ohroženými dětmi. Jednalo se o fond ohrožených 

dětí a dětský domov. Celkem jsme oslovily 200 dětí, které po přihlášení do soutěže musely projít 

výběrovým castingem a dostaly tak šanci, dostat se do velkého finále, které se poprvé oficiálně konalo 

v blízkosti Krušných hor na Měděnci, ve spolupráci s restaurací Fénix.  

 

Hlavní cíl a náplň soutěže Hledáme Svou Hvězdu je zlepšení situace ve směru motivace, schopnosti, 

sebedůvěry a podpory ve zdokonalení svého nadání. Náš cíl byl také ve směru zábavy, spolupráce a 

kontaktu mezi dětmi.  Zároveň byla naše snaha ukázat a podpořit děti v rozhodování a posílení činností 

ve svém volném čase. Respektive ukázat dětem, jak využít svůj volný čas v účasti talentové soutěži. 

 

Pro soutěžící byl připraven celkem 2měsíční program, v podání přípravy a castingu. Ve velkém finále se 

střetlo celkem 42 dětí ve 22 vystoupení, která byla doprovázena hostem Víťou Koliandrem, který je 

zpěvákem hudební skupiny SORTIMENT. V porotě usedli přátelé a lidé, kteří nám jakýmkoliv způsobem 

pomohli.  

 

Pozvání přijala například lektorka a malířka Dana Stříbrská a Lucie Roučová. Další pozvání přijali porotci 

ve věku účinkujících. Jakub Krutský a Matylda Roučová. Děti poté měly také podporu vizážistky Marušky 

McLaughlin a k dispozici byla také kadeřnice Vendulka Balogová. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 2019 se na Chomutovsku slavil jinak! 

 

Letos dostal náš tým velmi těžký úkol. Vytvořit 2 krásné akce na dvou místech a ve stejný den. Letos 

se Jedlička rozhodla pro první skupinu na Chomutovsku, vytvořit akci v hudebním duchu.  

 

Děti měly za úkol vytvořit a připravit se na Chomutovskou Miss a pro druhou skupinu čekala Talentová 

soutěž Hledáme Svou Hvězdu v menším podání. O vše nejpodstatnější se postarala naše kolegyně 

Hana Frantová. Mezi hlavní porotu usedly poprvé samotné děti, aby vše bylo zajímavější. Nesmíme 

zapomenout ani na samotné ceny.  

 

Celkem se rozdalo více jak 60 velkých balíků. Velkou součástí naší soutěže byly také speciální diplomy 

a pamětní kniha všech zúčastněných. 

 

Halloween 2019 Blízko Krušných hor 

Na Druhé stráně blízko Krušných hor čekalo děti velké překvapení ve stylu Lampionového průvodu, 

plného zpěvu a legrace. To vše bylo završeno překrásnými kostýmy slavných příšer.  

Děti se vydávají tedy na hodinový průvod překrásnou vesničkou. Naší cestou nás také provázelo 

mnoho sledujících občanů, kteří nám mávali a tleskali.  

Náš průvod vedl také ke známé zřícenině v místní Kovářské. Celý průvod nás provázela úžasná 

atmosféra plná zpěvu. Na konci naší cesty si každý zazpíval a rozdalo se mnoho zajímavých dárků a 

cen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍKEND PLNÝ PŘÁNÍ A KRÁSNÝCH OBRAZŮ 

Tento víkend se opět konalo setkání v dětském domově a ve fondu ohrožených dětí.  

Tentokrát si Dana Stříbrská a Marushka McLaughlin pro všechny zúčastněné připravily program 

kreslení tužkou. Kreslení je dovednost, která se dá naučit. Kresbu tužkou lze považovat za základní 

výtvarnou techniku, je lehce opravitelná a snadno se s ní pracuje.  

Techniku zvládne i opravdu malé dítě a přídavkem kreslení rozvíjí svou představivost. Nakrouhali 

jsme tuhu té nejměkčí tužky 8B, děti použily své prstíky a nanášely ji na papír, učily se grafitem a 

gumováním vytvářet jednoduché tahy, které se dají využít pro kresbu kožíšků zvířátek, ale také pro 

vlásky nebo stínování. Kreslily králíky, medvídky, koně, pejsky i andílky s těmi nejdelšími vlásky.  

Kresba je dialog mezi představivostí a tím, co člověk kreslí. Nakreslíte čáru, ta vzápětí přejde v linii a 

linie před vámi začne odehrávat příběh, váš vlastní obraz. Představivost rozvíjí schopnost 

zobrazování, pro život velmi cenná dovednost. Byl to příjemný, smysluplný víkend, plný krásných 

obrázků, a hlavně těch nejkrásnějších úsměvů.  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naší pravidelnou a velmi oblíbenou akcí u dětí je Mikulášská nadílka. Letos poprvé 

navštívíme Azylový dům v Chomutově a splníme tím další cíl, který si tým dal za úkol z 

kraje roku 2019. Je nutné, abychom zvětšovali obzory a navštěvovali více zařízení v 

celém okolí. Jsme velice rádi, že se nám povedlo spojit se s Azylovým domem a 

navštívit naše nové kamarády.  

Chomutovsko – Již po páté se vydala parta přátel na Mikulášskou cestu plnou překvapení, lásky, 

zábavy, dárečků a dobré nálady. Díky vaší velké podpoře zamíří náš čert poprvé do Azylového domu v 

Chomutově. Letos náš tým navštíví 100 dětí. 

První zastávka našeho Mikuláše se odehrávala na Kovářské, kde na nás už po cestě čekalo velké 

překvapení, v podání sněhové nadílky, díky které měla Mikulášská cesta tu správnou atmosféru. 

Nesmíme zapomenout na našeho hosta, který se jako vždy postaral o hudební doprovod. Jako vždy na 

své místo usedla zpěvačka Hana Frantová, díky které si mohly děti vyzkoušet například Karaoke. 

Letos poprvé vstupujeme do neznáma. Druhá zastávka nás totiž čeká v Chomutovském azylovém 

domě, kde na nás čekalo mnoho úsměvů, radosti a krásného přijetí mezi skupinu dětí, která 

netrpělivě vyhlížela příchod Mikuláše za okny.  

V azylovém domě se náš Čertík nenudil. Děti si připravily mnoho obrázků, básniček a také písniček v 

českém i anglickém jazyce. I zde nebylo žádné dítě ošizeno. Pro každého bylo dostatek sladkostí a 

nesmějí chybět speciální Mikulášské balíčky. Na závěr si mohly děti napsat vzkaz Ježíškovi. Poslední a 

závěrečná zastávka našeho týmu se konala jako vždy v Dětském domově Chomutov. Tato zastávka byla 

nabitá energií, protože o celý doprovod této akce se postarala hudební skupina SORTIMENT, která si 

připravila nabitý program.   



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Letos proběhla další sbírka libovolných prostředků pro uskutečnění našeho dalšího cíle v roce 2019.  

 

Náš další cíl byl vytvořit překrásné Vánoce v azylovém domě. Již na Mikulášské nadílce si děti psaly 

přáníčka a dopisy pro Ježíška. Náš čertík Bertík všechny dopisy uschoval a předal Ježíškovi.  

Naším cílem bylo opravdu splnit dětičkám jejich sny, samozřejmě v rámci našich možností. Náš úkol 

vyšel na 100 %. Každé přáníčko bylo vyslyšeno no a co si děti nejvíce přály?  

 

Hodně populární se staly kočárky, panenky, puzzle, knížky, rodinné hry a podobně. V roce 2020 je náš 

cíl vytvořit Vánoce, v co největším počtu zařízení. Naším motem je také pomoci mimo svátky. Chtěli 

bychom se zapojit například do projektu pomoci dětičkám ve školním věku a pomoci slabším rodinám 

zajistit potřebné pomůcky.  

 

Tato problematika se každým rokem zvětšuje, proto je zapotřebí těmto dětem pomoci, pro jejich 

zpříjemnění a třeba i zlepšení ve směru školství. 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchaříček je talentovou soutěží, která má dětem poukázat na zdravou výživu ve 

studené kuchyni. Celá soutěž bude rozdělena do několik před kolových soutěží, kde se 

vyberou finalisté postupující do velkého finále, které by se mělo konat v blízkosti 

Krušných hor. Na děti se například těší specialistka na zdravou výživu a mnoho 

zajímavých hostů. Nesmí chybět ani porota, která bude na vše pečlivě dohlížet. 

  



 

 

 

 

 

Pomáhejme společně dětem například ze sociálně slabších                       

rodin. Vytvořme společně základní startovací balíček 

školních potřeb, které předáme školám. Každým rokem 

stoupají ceny školních potřeb, na které mnoho rodin 

nemá dostatek finančních prostředků. Děti se poté stávají 

terčem posměchů a v nejhorších případek šikany. 

Pomozme těmto rodinám a školám zamezit + eliminovat 

tento problém, který se podle statistik každý rok zvětšuje. 

Chcete-li se zapojit do našeho projektu neváhejte nás 

kontaktovat a podpořte s Jedličkou tento projekt       

 

       

       

       

       

       

       

       

       

     



 

  



 

  



 


