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Milí přátelé a příznivci Zapsaného spolku Andělé bez křídel, 
dovolte mi shrnout a přiblížit činnost sdružení v roce 2015. 

NAŠE POSLÁNÍ
 Zapsaný spolek Andělé bez křídel vznikl 21. března 2013 a funguje primárně za účelem 
pomoci handicapovaným dětem a jejich rodinám. Vzniku sdružení předcházela dobrovolná 
činnost skupiny maminek na sociální síti facebook, a to ve veřejné skupině „Sbíráme víčka!!!“.

NAŠE CÍLE 
Vzájemně se poznávat, zprostředkovávat pomoc handicapovaným dětem se zapojením do 

běžného života, smysluplně trávit volný čas, vzdělávat se a využívat 
vlastních schopností a znalostí. Obohatit handicapované děti o nové 
kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry 
a tím vylepšovat jejich sociální adaptaci. Vytvářet společné sportovní, 
kulturní a jiné volnočasové činnosti. Finančně pomáhat dětem i 
rodinám, které těžkou životní situaci samy nezvládají. Koordinovat, 
propagovat a rozšiřovat poslání a činnost sdružení Andělé bez křídel.

NAŠE MINULOST I BUDOUCNOST 
Rok 2015 se od roku 2014 příliš nelišil. Činnost našeho sdružení 
pokračovala svým obvyklým tempem, které jsme nasadili už v roce 
2013 a rychlost jsme udržovali stále stejnou, ač ani nám osud 
nenadělil do vínku jen to dobré. Ale s tím špatným jsme se nějak 
popasovali a snažíme se pomáhat dál. Zjišťujeme však, že staré 
pořekadlo, nebo spíše moudro o tom, že „Každý dobrý skutek 
musí být po zásluze potrestán“ má opravdu něco do sebe. My se 
však nevzdáme a pro ty, kteří naši pomoc potřebují, tu budeme i v 
následujících letech. Podrobněji se o uplynulém roce dočtete na 
následujících stránkách. 

Všechny důležité informace o našem sdružení jsou samozřejmě uvedeny i na webových 
stránkách http://andelebezkridel.webnode.cz a na facebookovém profilu Andělé bez křídel o.s. 
a Andělé bez křídel z.s. (původně Sbíráme víčka !!!)  Naleznete tam  rovněž bohaté fotogalerie 
z akcí a dražeb. 

Jednatelka sdružení
Marie Jelínková



Konkrétní aktivity 
... co jsme dělali … 

Seminář reálné sebeobrany věnovaný Tomáškovi
Dne 24.1.2015 ve společenských prostorách OC Pivovar proběhl půldenní benefiční seminář reálné 
sebeobrany pod vedením Self Defense Division, z.s. na podporu tříletého Tomáška Novotného. Malý 
Tomášek se narodil bez močového měchýře, tlustého střeva, s rozštěpem páteře a poruchou pánevní 
kosti. Absolvoval již velké množství operací a další ho ještě čekají. Naštěstí je tento chlapec velký 
bojovník a my se ho rozhodli podpořit. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Andělé bez křídel o.s., z.s. a 
Centrum Pivovar Seminář podpořila také komunita Suicide Angels, což je skupina alternativně 
vypadajících lidí, kteří svým vzhledem a stylem života přitahují pozornost, čehož využívají pro 
charitativní aktivity. Dále nás pak jako mediální partneři akce podpořili Enter DC a Tiskárna PC Grafik 
. Díky výtěžku ze vstupného se podařilo vybrat 7000 Kč a ještě dalších 5000 Kč věnovaly právě dívky 
ze Suicide Angels, které tuto částku získaly prodejem charitativních kalendářů a triček. Celý výtěžek 
byl připsán rodině Novotných, kteří pro Tomáška pořídili zdravotní a další nezbytné pomůcky. 
Účastníci semináře měli možnost seznámit se s teorií sebeobrany jako takové, zásadami prevence 

rizikových situací a zúčastnit se nácviku stabilního 
postoje, základních chvatů, úderů a kopů. 

Instruktoři SDD, z.s. také překvapili ostatní 
návštěvníky obchodního centra zinsceno-
vaným přepadením a následujícími 
ukázkami bojových technik přímo v hale 
centra. 
Všem zúčastněným tímto děkujeme za 
štědré příspěvky a těšíme se na další setkání 
s vámi.

 Self Defense Division, z.s. 
Bc. Barbora Procházková 

Tisková mluvčí a instruktorka reálné sebeobrany
 

Poděkování: „Chceme všem zúčastněným 
moc a moc poděkovat za štědré příspěvky pro 
našeho Tomáška. Velké díky patří také Self 
Defense Division, z.s. a Suicide Angels za 
zakoupení LCD televize, který pomůže 
Tomíkovi zlepšit  několika hodinový 
a dlouhodobý pobyt na lůžku. Ještě jednou 
děkujeme všem a vážíme si Vaši pomoci.”                                               
                                  Maminka Tomáška Petra Novotná

3.

Akci podpořili:



4.

Maturitní ples pro Tomíka
Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, p. o.

7. března 2015
Maturanti třídy S4A spojili uspořádání svého maturitního plesu zároveň se sbírkou na nemocného 
Tomáška. Na nákup kompenzačních pomůcek se jim nakonec podařilo získat přes 22 tisíc korun!
"Maturitní ples S4A oboru sociální činnost byl tak trochu jiný. Jistě jste zaznamenali, že tato třída před 
plesem vyhlásila veřejnou sbírku pro nemocného Tomáška. Do zapečetěné pokladničky studenti 
nějaké peníze vybrali díky spolužákům a učitelům i před plesem, ale většina pak přibyla ze šerpování, z 
dražby a od jednotlivých návštěvníků plesu. Bylo toho tolik, že pokladnička nestačila!
Celkem se vybralo 13 200 Kč, k tomu přibude ještě 9 000 Kč od Nadace Via, u které studenti S4A získali 
grant na podporu této sbírky. Celkem se tedy  Tomáškova rodina může těšit na krásných 22 300 korun!
Všem, kteří se na tom podíleli, děkuji a jsem ráda, že z našeho i jinak velmi podařeného plesu si 
odnáším i pocit hrdosti na své studenty.”

Radka Sirotková, třídní učitelka

Akce vynesla 22 300 Kč.
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Dražba věcí pro Lukáška
dražba se na sociální síti facebook uskutečnila: 16. února - 6. března 2015
Lukášek má od tří let diagnostikovaný autismus, MR, hypotonický syndron, 
poruchu imunity, atopický ekzém, špatnou termoregulaci, epi. ložiska, 

alergii na mléko, sóju, písek, trávu, vodové barvičky a na všechny 
modelovací hmoty a spoustu dalšího… Ale i tak je to zlatíčko a velký 
bojovník.
Chodí do školy (s asistentem) a moc ho to tam baví. Proto bychom mu 
rádi usnadnili život. Bohužel spousty věcí nehradí ani pojišťovna, ani 
stát a rodinný rozpočet nezvládne pokrýt veškeré potřeby a nečekané 
výdaje. Proto děkujeme všem, kteří se zajímají o Lukáškovu 
problematiku, šíří informace dál a chtějí jakkoliv pomoci.

Dražba vynesla 12 507 Kč.

.

Dražba věcí pro Dominika
dražba se na sociální síti facebook uskutečnila: 15.dubna -  3. května 2015
Dominik se od narození lišil od normálního vývoje, ale až ve třech letech kdy 
jsme přešli s dětmi k jinému pediatrovi, jsme se dozvěděli tvrdou 
pravdu............
Středně těžká mentální retardace s ADHD syndromem a poruchou chování -
návaly vzteku, s příznaky autistického dítěte. V přezkumném jednání je 
uznaný na 3 stupeň postižení.
Jelikož mu bude 10 a vývojově je cca na 4,6 roku, je to dost těžké, hlavně 
pro matku, která ho má v plné péči. Jediná doba kdy si odpočine je, když je 
Dominik ve škole. Neodpočine si ani jeho mladší bratr, kterému je 7 let a 
jehož Dominik bere jako hračku, která umí brečet a projevovat jiné city.

Dražba vynesla 8 557 Kč.
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Zahájení sezóny v ZOO a akce pro Čertíky kolech
18. dubna 2015

Hosty zábavného odpoledne v děčínské Zoo byli Čertíci na kolech – Noemi 
a Jaroušek. Jsou to děti, které přišly na svět o něco dříve, narodily se s dětskou 
mozkovou obrnou, mají tělesné postižení, ale 
neustálou rehabilitací a odhodláním se stále 
zlepšují.
„Společně s Čertíky jsme návštěvní-
kům ukázali, že život se dá užívat, i 
když zrovna sedíte na invalidním 
vozíku. Čertíci si vyzkoušeli 
všechny připravené aktivity a po-
zvali návštěvníky na překážkovou 
dráhu pro vozíčkáře. Byla to mož-
nost vyzkoušet si, jak náročný je 
pohyb vozíčkáře po ulici, na schodech a při překonávání překážek," vy-
světlila mluvčí děčínské Zoo Alena Houšková.
V rámci akce Startujeme! přichystali Andělé bez křídel výtvarnou dílničku, 
kde bylo možné se nejen seznámit s jejich prací, ale také otevřít svá srdce
a případně finančně přispět na handicapované děti. Celý výtěžek z akce 
putoval právě k Čertíkům na kolech, kteří šetřili na lázně.

Akce vynesla 930 Kč.

DĚTSKÉ ODPOLEDNE S KISS forever band a akce 
pro Dominika a naše II. výročí

1. května 2015
Zábavné odpoledne plné lásky. Děti si užily hry a soutěže, vystoupení klauna Mirečka, vyzkoušeli si práci hasičů, 
Self defense division prověřilo dětičky z pohybových hrátek, své umění předvedly mažoretky Glotiss, Medic 
Děčín ukázal, jak na 1. pomoc.

Akce vynesla 4 000 Kč.
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Pomoc pro lidi bez domova 
20. května 2015

Naše sdružení uspořádalo sběr ošacení pro lidi bez domova a navázalo tak dlouhodobější spolupráci s 
o. s. Křesťanským společenstvím Jonáš Děčín, které pro nás na oplátku pořádá sběr víček. Nakonec se 
ukázalo, že lidé bez domova toho potřebují daleko více než jen ošacení, tak jsme se pustili do sběr 
přikrývek, nádobí ale například i zavařovacích sklenic. 

Noc snů v zoo Děčín
5. června 2015

První červnový pátek patřil v děčínské zoo již po dvanácté handicapovaným a chronicky nemocným. 
Konala se tu již tradiční mezinárodní charitativní s názvem Noc snů.

 Jde o večer plný nevšedních zážitků a splněných přání pro lidi s 
handicapem, pro které se zoo snaží zprostředkovat zážitky, které by 
možná v běžném životě kvůli svému postižení či nemoci neměli 
možnost prožít. „Připravili jsme pro příchozí nezapomenutelný 
program. Účastníci si užili dobrou hudbu, divadlo, kouzelníka – 
iluzionistu, cvičitelku aerobiku, dopravní policisty, zvířátka k 
hlazení, možnost nahlédnout do zákulisí zoo, velký 
nafukovací hrad, spousty soutěží a tvořivé dílny v podání 
Andělů bez křídel,“ propsala mluvčí zoo Alena 
Houšková. Noc snů si letos užilo téměř 350 nemocných 
dětí z rodin i z ústavů sociální péče z celého Ústeckého 
kraje. Tuto akci každoročně podporuje velké množství 
sponzorů a podílí se na ní mnoho dobrovolníků.



8.

Dražba věcí pro Johanku 
20. května 2015

dražba se na sociální síti facebook uskutečnila: 19. června - 3. července 2015

Dražba vynesla 14 758 Kč.

Jmenuji se Johanka a je mi 9let.
Jsem z malého města, které je vysoko a je tam dlouho zima a sníh jako z pohádky. Jsem modrooká
a blonďatá. Na světě mě to baví, ačkoliv ještě neumím spoustu věcí, které Vy ovládáte. Neumím 
mluvit, neumím běhat, neumím psát, neumím číst, neumím se sama najíst, 
neumím se obléci, neumím se sama umýt. To všechno a ještě další činnosti já 
neumím. Co opravdu umím, umím se radovat, umím se usmát a umím 
obejmout lidi, které mám ráda a kteří se mi líbí. To umím a učím 
to všechny kolem sebe. Když budete chtít, můžu to třeba 
naučit i Vás.
Moje maminka mi na začátku tohoto roku do-
mluvila v Klimkovicích nějakou extra-léčbu. Mají 
tam prý obleček, který umí skoro čarovat. Mamka 
říkala, že to co budu cvičit prý zatím dělají jen na dvou 
místech v Česku. A prej bych pak mohla třeba umět 
nějakou další lumpárnu.
Tatínek pracuje a pracuje, aby vydělal korunky na tu extra-
léčbu. Mamka sehnala penízky od nadace. Když se to dozvěděl děda, tety
a strejdové tak mi už taky přidali korunky . A představte si, že to je pořád málo.
A tak jdu za Vámi zda by jste si nekoupili nějakou věcičku v aukci za korunky, abych mohla na tu extra-
léčbu za ty velké korunky jet.

                                                   Děkuji a posílám pusu
                                                           Jožinka

Matěj Bobek
26. června 2015

Suicide Angels Matějovi věnovali 8 346Kč na osobního 
asistenta pro volnočasové aktivity.

Ahoj, jmenuji se Matěj Bobek, 
všichni mi říkají Máťa a je mi 11let. Narodil jsem se mamince a tatínkovi jako zdravý, silný kluk a dost 
dlouho nikdo netušil, že mám spoustu problémů, které budu potřebovat s pomocí všech řešit celý život.
Maminka začala něco tušit, když jsem místo procházek s kamarády s velkým křikem utíkal opačným
směrem než šli všichni,neposlouchal a nereagoval jsem na komunikaci, do 3,5let jsem nemluvil a 
nekousal. 
Potom začala spousta vyšetření, které pro mě nebyly vůbec příjemné - prostě to byl boj kdo z koho, ale 
mějte za soupeře dospělé. A dnes jsem rád, že se každý může dozvědět co mi je, a jak mi pomoci. 
Mám diagnostikovanou Atypickou formu autismu, těžkou vývojovou dysfázii a spoustu dalších méně 
závažných diagnóz, se kterými si doma poradíme. Můj největší problém je, že nedokážu adekvátně 
přizpů sobit své chování v sociálních situacích, v kontaktu s ostatními lidmi. Plně nechápu 
d e l š í  verbální komunikaci. Žiju si svůj život ve vašem nepřehledném světě a vůbec 
nechá pu, proč by se se mnou nikdo nemohl celý den bavit o autech a motorkách, proč bych 
se----- nemohl cizí paní podívat do tašky na chodníku nebo napomenout cizího pána proč 
k o u ří, když i děti vědí, že se to nedělá. Stále se ptám PROČ, protože z mého pohledu je 

vše kolem chaos. V tom mi může velice pomoci OSOBNÍ ASISTENT, který 
udělá můj svět přehlednějším, vše mi vysvětlí a zmírní mé problémové 
chování, které většinou následuje. Doma mi se vším pomohou rodiče nebo 
můj prima starší brácha, ale na volnočasové aktivity potřebuji asistenta. Chci 

Vám všem poděkovat za Váš zájem o mě. 
                                                   Děkuji Máťa a moje rodina
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Dražba věcí pro Patrika
20. května 2015

dražba se na sociální síti facebook uskutečnila: 30. července - 16. srpna

Dražba vynesla 6 706 Kč.

Patrikova  maminka napsala pár řádků: 
Patrik se narodil o tři týdny dříve, měl 46cm a 2730g. Vše bylo v pořádku, ale nevyvíjel se tak, jak by 
měl. Držel hlavičku až v půl roce a začal kolotoč vyšetření. Na genetice se zjistilo, že Patrik má 
syndrom chromozomu xq21, který obsahuje retardaci. Pomalý vývoj, hyperaktivní, sluchovou vadu na 
obě ouška. Podstupujeme rehabilitace-hipoterapii, kroužek předškoláka. Chodí do školky s asistentem. 
Už dva měsíce zkoušíme léčbu aminokyselinama, která ale stojí 6000 měsíčně. Páťa má roční 
sestřičku, která má také své potřeby. Patrikova léčba je pro mě velmi nákladná, ale vidím pokroky a 
nerada bych přestávala. Díky Vám budeme moci pokračovat dále.

Focení charitativního kalendáře pro Krůčky
6. září 2015

Krůčky jsou zájmovým kroužkem pro handicapové děti fungující v DDM Teplická Děčín. Pomáhá 
dětem s handicapem zlepšovat fyzický a duševní stav a podpořit funkčnost rodiny za pomoci terapií a 
společných aktivit. Kroužek je určen pro rodiny s dětmi různého věku - raného, předškolního, školního, 

mládež, popř. i dospělí. Dětem s tělesným - 
mentálním - kombinovaným postižením. Také 
rodinám se zcela zdravými dětmi, které mají 
např. problém se začleňováním do 

společnosti apod. V rámci pravidelných 
setkání, které se konají každý čtvrtek od 

16:00 do 17:30 hod. se snaží rozvíjet 
schopnosti dětí.  Rodiče si vzájemně 

předávají své zkušenosti a aktivně 
se zapojují do dění v kroužku.  
Cílem Krůčků je nejen přispívat 
pomalými krůčky ke zlepšení 
zdravotního a psychického stavu 
dětí, ale také poskytnout rodinám 
dětí s handicapem přátelské 
zázemí. 
A proto jsme se rozhodly, že je 
podpoříme účastí na focení 
kalendáře pro rok 2016. Výtěžek z 
prodeje kalendáře pomůže Krůč-
kům s dalšími aktivitami. 
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Galavečer v boxu pro Kryštofa
6. září 2015

Kryštof je třináctiletý nízkofunkční autista. Navštěvuje základní školu, kde mu velmi pomáhá jeho 
asistentka Týnka. Každý den s ním nacvičuje samoobslužné činnosti, třídění 
barev, tvaru ... V rámci rehabilitačního programu hraje různé hry, poslouchá 
zvuky zvířat a přiřazuje tvary na PC. Je to veselý klučina, který nás 
potěší i sebemenším pokrokem

Boxerský galavečer v Děčíně se povedl. Vybrané vstupné pak 
b y l o  p ř e d á n o  t r e n é r e m  V á c l a v e m  N ě m e č k e m  
zástupcům sdružení „Andělé bez křídel". Díky tomuto 
výtěžku se Kryštof dočkal nového a tolik potřebného 
netbooku. 

Výtěžek akce 15 000 Kč.

Milujeme fotbal - akce pro Honzíka Č.
28. září 2015

Jeníčkův příchod na svět nebyl vůbec jednoduchý. Kvůli komplikovanému porodu byl dlouho bez 
kyslíku a následkem toho došlo ke krvácení do mozku. Jeníček se narodil s prvním APGAR skóre 0, ale 
už během prvních minut života se ukázal jako zarputilý bojovník. S pomocí doktorů začal znovu dýchat 
a statečně zápolil dál. Zvládl první infekce i otok mozku, ale následkem toho se u něj rozvinula dětská 
mozková obrana (DMO) a porucha sluchu. Jeníček ale bojuje dál s odhodláním, úsměvem a nezdolným 
optimismem. V podstatě od narození cvičí Vojtovu metodu. Absolvoval už jedenáctery lázně (nejraději 
má Janské lázně a Teplice). Ve čtyřech letech přešel na cvičební metodu Bobath koncept a balanční 
cviky. Ve dvou letech začal lézt po čtyřech a okolo třetího roku se poprvé postavil k chodítku. Letos v 
únoru absolvoval operaci obou nožiček, která mu má zlepšit chůzi a ochránit kyčel. V současné době se 
po pooperační rehabilitaci opět vrátil k chodítku. V budoucnu ho čeká učení se chůze u dvou berlí a 
později možná i s berlí jednou.
Jeníček od tří let pravidelně dochází také na logopedii a snaží se správně vyslovovat. Ve dvou letech 
dostal svá první naslouchátka, která mu umožnila slyšet okolní svět podobně jako slyší zdravý člověk. 
Jeníček brzy oslaví sedmé 
narozeniny a stará naslou-
chátka jsou podle lékařů již 
nevyhovující. Je nutné opatřit 
nová, která budou vyhovovat 
Jeníčkovým současným 
potřebám. Pojišťovna ale 
hradí pouze malou část, takže 
nemalou zbývající částku si 
musí rodiče doplatit sami.
Peníze z akce, na které se 
p o d í l e l a  i  d ě č í n s k á  
hospůdka Latrínka, budou 
použity na rehabilitační 
pobyt, na který Honzík pojede 
v květnu. Pobyt bude stát 
30.000Kč.

Výtěžek akce 4 204 Kč.



11.

Dražba věcí pro Vojtíka a Radečka Z.
dražba se na sociální síti facebook uskutečnila: 10.  - 29. října 2015

Účastí v této dražbě pomáhali lidé dvojčátkům z Křešic u Jičína. Radek a Vojtík se narodili na jaře před 
čtyřmi lety. Zpočátku vše probíhalo jako u jiných dvojčátek. Jak rostli, začala si maminka všímat 
odlišností od standardního vývoje dětí. Nyní mají již diagnostikovaný atypický autismus a středně 
těžkou mentální retardaci. Trápí je atopický ekzém. Kluci mají stále pleny, řeč je na úrovni 18ti 
měsíčních dětí a slova, která dokáží vyslovit, nedokáží správně použít. Samostatně se nenajedí, sami se 
neustrojí, sahají na jedoucí auta, utíkají po vystoupení z auta nebo v obchodě. Jsou agresívní, hluční, 
rozbíjejí nejen hračky, ale i nábytek, poškozují dům - strhávají kryty vypínačů, zásuvky, ryjí 
nejrůznějšími předměty do omítky, vytrhávají za šňůru spotřebiče zapnuté do zásuvky…
O kluky pečuje takřka pouze maminka, která je sama invalidní - špatně chodí, má špatnou motoriku 
rukou a špatně vidí. S koupáním, nákupy a návštěvami lékaře pomáhá babička.

Dražba vynesla 12 791 Kč.

Pomoc pro Adélku
září 2015

Ahoj,
jmenuji se Adélka K.. Je mi 8 let a bohužel, jsem nemocná. Moje nemoc se jmenuje Niemann-Pickova 
choroba typ C. Je to bohužel hodně vzácná nemoc, na kterou není lék. Mám moc hodnou maminku co se 
o mě stará 24hodin denně, protože moje nemoc to vyžaduje. A tak jsem opravdu moc šťastná, že jste 
nám pomohli. A to s velkou rychlostí, což jsem nečekala. Naše lednička nějak rychle vypovídala službu 
a novou lednici jsme moc potřebovali, protože jsou v ní léky a nutriční strava, které mi pomáhají k 
tomu, abych tu s maminkou mohla být co nejdéle.
Tímto bych chtěla Andělům bez křídel 
opravdu moc poděkovat za to, co 
jste pro nás udělali a vážím si 
Vaší pomoci, za kterou jsem 
vděčná. Přeji celé organi-
zac i  mnoho  da l š í ch  
pomocných andělů, kteří 
pomáhají lidem a dětičkám 
v nouzi. Jste úžasní.

S pozdravem Adélka s 
maminkou Alenou

Za finanční pomoci Jiřího Stejskala koupili Andělé bez křídel rodině novou lednici.
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Sbírka víček pro Jirku
duben - říjen 2015

Jmenuji se Jiřík a bydlím s maminkou v Ryjicích nedaleko Ústí nad Labem. Maminka o mě říká, že 
jsem mladý muž. Jsem hrozně šťastný, když sedím na koni nebo se o ně mohu starat, třeba ho hladím, 
protože se už nebojím. Mám koně hrozně moc rád….
Maminka taky říká, že mám těžké mentální postižení, trpím poruchou autistického spektra, 
citomegalovirem a také jsem pohybově postižený se zbytky zraku. Moc vám toho nepovím, ale jsem 
moc šťastný, když mamince a všem kamarádům dělám radost. 
Hodně mi pomáhá jízda na koni a taky rád pomáhám s koňmi. Už se tolik nebojím a 
koníka si pohladím. Snažím se ho i vyčistit tak, jak umím. Když jezdím, tak si 
povídám, jsem veselý a cítím se dobře, mávám všem okolo a prostě si život 
užívám. Když trávím čas u koní, zapojuji celé tělo, vezmu třeba do 
ruky předměty k čištění (např. kartáče, hřbílka), při samotné 
jízdě musím zapojovat svaly na nohou, snažím se celým 
tělem udržet stabilitu a mám spoustu nových pod-
n ě t ů  k  f y z i c k é m u  i  psychickému rozvoji. 
Maminka by byla moc ráda, aby to, co teď proží-
vám já, prožívaly nejen děti s handicapem, ale i 
jejich rodiče. Vždyť rodiče jsou šťastní, když 
jsou šťastní i jejich děti, ať jsou jakkoli nemoc-
ní nebo postižení. 
Byd l íme  na  f a rmě  v  Ryjicích a máme 
tam hodné koně, které by maminka chtěla 
zapojit do projektu, který by pomáhal dětem a 
lidem s postižením, jako mám já. Maminka by 
chtěla a já s ní, aby farma byla přístupná i pro 
veřejnost. Aby tu děti s handicapem trávily volný 
čas, mohly být na čerstvém vzduchu, v krásné přírodě a se 
zvířaty. 
Chtěl bych, aby byly se zvířaty kamarádi a nebály se jich, jako jsem 
dříve bál i já sám. Na farmě mohou koním zaplétat hřívy, a tak si 
procvičovat jemnou motoriku, můžou na nich jezdit a využívat tak 
léčby koněm jako takové. Mamka by časem chtěla založit spolek a věnovat se 
hiporehabilitaci. K tomu všemu jsou právě potřeba hiporehabilitační pomůcky, jako jsou 
madla, dečky, lonže a příslušenství, pak například čištění (kartáče, hřbílka), ohlávky, vazáky apod. A 
kdyby se podařilo nasbírat hrozně moc víček a my tak získali více peněz nebo by se našel nějaký hodný 
sponzor, zakoupili bychom nástupní rampu pro vozíčkáře, ale také by usnadnila nasedání na koně i 
jiným dětem s handicapem jako já, protože už docela dost vážím a nasedání na koně je pro mě a pro ty, 
kteří mi s tím pomáhají, velmi náročné. 

Moc bych si přál, aby 
všechny děti jako já mohly 
trávit čas se zvířaty jako já. 
Ale bez pomoci druhých to 
m a m i n k a ,  s  p o m o c í  
kamarádů a přátel nezvládne. 
Pomozte nám, prosím ve 
sběru víček od PET lahví, je 
to na dobrou věc, pro lidi, 
kteří pomoc potřebují. Víte, i 
to jediné víčko, které 
neskončí v koši, má SMYSL! 

… a na oplátku vám já 
věnuji šťastný úsměv 

Děkuji Jiřík Havlice z Ryjic
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Křest kalendáře Suicide Angels pro Matěje V.
16. listopad 2015

Slavnostní křest dalšího charitativního kalendáře Suicide Angels 2016. V přítomnosti nejen 
kalendářových andílků si mohli návštěvníci užít mimořádnou party – multižánrovou hudební show, 
módní přehlídku, vyfotit se s holkama nebo s kámošema v unikátním fotokoutku, videoprojekce a 
zábava až do rána. Výtěžek z celoročních aktivit Suicide Angels byl věnován Matějovi Veselému.

Akce vynesla 16 800 Kč.

Matějův příběh:
Matěj je z dvojčátek. Matěj se narodil po Marijánce jako dvojčátko B. K jeho prvnímu nádechu a 
vědomému pohledu na svět došlo až se zpožděním a lékařskou pomocí. Zpočátku jsme s Matýskem 
cvičili stanovenou Vojtovu metodu. Ani po čtyřech měsících cvičení nejevil náš syn zájem o navázání 
sociálního kontaktu a nebylo zřejmé, zda se nejedná o smyslové postižení. Zároveň jsme nepozorovali 
ani výrazné pokroky v oblasti pohybové kondice. Vyšetření na neurologii naznačilo riziko rozvoje 
dětské mozkové obrny. 
To vše nás přimělo k zamyšlení, zda skutečně volíme vhodnou cestu pro Matěje a zda je to i maximum, 
co pro něj můžeme učinit. V té době jsme poznali úžasnou ženu Vlastu Maškovou. Na její doporučení 
jsme se rozhodli rozšířit základní fyzioterapii o komplexní rehabilitační péči.
Součástí individuální péče pro Matýska byl zpočátku i pravidelný celodenní pobyt odborné 
rehabilitační pracovnice u nás doma. Ukázala nám, jak prvky odborné péče začlenit do denního režimu 
tak, aby co nejméně narušovaly psychickou a fyzickou pohodu Matýska i celé naší rodiny. 

Jako rodiče oceňujeme na tomto přístupu zejména to, že podporuje náš 
kontakt s Matýskem a prohlubuje pocity bezpečí a vzájemné 

důvěry i s ohledem na další potřeby ostatních sourozenců 
Marijánky a Tomíka (3). Využívá při tom jemných 
stimulačních technik, polohování, dotyků, zvuků i zrakových 
podnětů.
Matýsek dělá velké pokroky a každým dnem nám ukazuje, že 
jsme zvolili správný směr. To nám dává sílu a energii. Proto 

jsme se rozhodli požádat veřejnost o podporu na ucelenou 
terapeutickou péči a následnou osvětu pro obdobné případy. 

Hodláme nadále sdílet naše zkušenosti. 
Také ošetřující lékař byl při poslední kontrole na neurologii 
velmi spokojen. Nebojte se tedy hledat víc, než je běžně 
dostupné, stojí to rozhodně za to.
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III. andělské vánoční trhy
29. listopad 2015

V pořadí už třetí Andělské vánoční trhy, které se konají na Husově náměstí v Děčíně, patřily tentokrát 
Speciální mateřské škole Vilík, která shání peníze na interaktivní tabuli.

Akce vynesla 4 350 Kč.

Speciální mateřská škola Vilík je předškolní zařízení pro vzdělávání dětí se specifickými potřebami.

Zaměřuje se zejména na péči o děti s kombinovaným postižením různého druhu a závažnosti,
 s vadami řeči, s psychomotorickým a jiným opožděním, s ADHD, s ADD, s 
mentálním postižením,  s autismem, s PAS, a jinými somatickými 
problémy.
Speciálně pedagogická péče na míru každému dítěti zvlášť. Každé dítě 
má svůj individuální vzdělávací plán, výchovně vzdělávací činnost 
provádějí odborní pedagogové, s každým dítětem denně pracuje speciální 
pedagog individuálně,  pedagogové respektují individuální zvláštnosti 
každého dítěte, usilují o všestranný rozvoj jeho osobnosti, podporují jeho 
zdravé sebevědomí a toleranci k ostatním. 

Formy a metody pedagogické práce, včetně alternativních
- situační a prožitkové učení
- kooperativní učení
- strukturované učení
- prosociální výchova
- pedagogické terapie
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Vánoční dobročinný bazar
12. - 13. prosinec 2015

Již podruhé uspořádalo Městské divadlo Děčín ve spolupráci se Spolkem absolventů Gymnázia Děčín 
a Charitativním sdružením Děčín Divadelní Vánoční bazar pro děti z Dětské domova – Země dětí 
Česká Kamenice. Do divadla si mohl každý přijít koupit výrobky dětí ale i jiné hodnotné dárky. 
Součástí akce byl i doprovodný program, ve kterém vystoupily i českokamenické děti. Andělé bez 
křídel podpořili akci tvořivými dílničkami s vánoční tématikou. 

Akce vynesla 23 000 Kč.
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Dominik N. a jeho nová postel
Dominik měl velký sen, přál si novu patrovou postel. AČ jsme se 
snažili peníze sehnat, kde se dalo, tak se nezadařilo. Až nakonec 
nám opět pomohl skvělý Armex Holding a.s. v čele s úžasným 
generálním ředitelem Ing. Antonínem Hlavsou. Za Dominika 
děkujeme, jeho radost byla nakažlivá. 

Honzík Č. už brázdí cesty na Lopedu
Honzík Č. měl rovněž jeden velký 
sen a tím byl Loped, tedy speciální 
kolo nejen pro postižené. Sen se mu 
splnil díky děčínskému Hopsáriu, 

které přispělo částkou 17 000 Kč 
a pan J. Stejskal přispěl na nákup 
speciálního vysněného vozidla 
částkou 1 500 Kč. Díky oběma 
štědrým dárcům jezdí Honzík 
s úsměvem od ucha k uchu.
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... pomoc nejen rozdáváme, 
dokážeme ji i ocenit … 

Andělé bez křídel z.s., Děčín nominuje:

Self Defense Division,z.s. - Benefice pro Tomáška /Bezpečně odkudkoliv/, Chci zachraňovat, né se 
bránit /Extreme Workout/, Semináře a kurzy reálné sebeobrany pro ženy. 
Rádi bychom nominovali děčínský spolek Self Defense Division,z.s. Je to spolek tvořený členy Policie 
a Armády ČR, kteří se věnují charitativním akcím, prevenci kriminality a organizují nejrůznější 
sportovní aktivity a věnují se pedagogické činnosti v rámci kraje ale i mimo něj. Zorganizovali a vedli 
benefiční akci (seminář sebeobrany) pro malého Tomáška, který je kvůli svému zdravotnímu stavu 
nucen absolvovat nespočet operací. Díky finančním prostředkům, které se podařilo během benefice 
vybrat, se nakoupily zdravotní a jiné pomůcky, které tříletému chlapci významně změnily životní 
standard a usnadnili tak život jemu i celé jeho rodině.
SDD,z.s. se věnuje zejména prevenci kriminality – pořádají přednášky a lekce sebeobrany pro studenty 
v rámci jimi vytvořeného projektu Bezpečně odkudkoliv. Dalším přínosem je jejich projekt Chci 
zachraňovat, né se bránit, který se věnuje možnostem sebeobrany záchranářů a zdravotníků, kteří jsou v 
dnešní době bohužel opakovaným cílem útočníků. Tyto akce pořádají členové SDD,z.s. ve svém 
volném čase a bez nároků na jakoukoliv odměnu. Mezi jejich další aktivity patří Kruhové tréninky pro 
veřejnost a semináře a kurzy reálné sebeobrany pro ženy. Podporují bezpečnost a sport v Děčíně a 
širokém okolí. Díky nim je Děčín lepší místo pro život. 

Krajské ceny Ď 2015 byly uděleny v jednotlivých krajích:

Stanislava Košnerová - Jihočeský kraj
Jiří Koláček - Jihomoravský kraj
Dana Svobodová - Karlovarský kraj
Petr Štěpánek - Královéhradecký kraj
Lesy ČR -Liberecký kraj 
zaměstnanci společnosti OSRAM - Moravskoslezský kraj
Milada Sobková - Olomoucký kraj
Mgr. Ivana Skalická, Základní škola Pardubice - Studánka - Pardubický kraj
Jan Dohnálek, ICTUS - Plzeňský kraj
Tereza Klímová, Daruj hadry - region hl. m. Prahy
Jiří Vydra - Středočeský kraj
Self Defense Division - Ústecký kraj
Tango Havlíčkův Brod v.o.s. - kraj Vysočina
Zdena Wasserbauerová - Zlínský kraj 

Co je cena Ď?
Cena Ď je česká cena určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a 
morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti 
děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. 
Prvně byla cena Ď udělena v Národním divadle v Praze v roce 2001. 
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... naší pomoci si cení,
my si ceníme nominace i ceny … 

Napsali o nás:

Muži si letos nezakřešou

Ústí nad Labem - Ač i muži usedli v komisi, která rozhodovala o udělení prestižní dobrovolnické 
ceny Křesadlo 2014, symbolické ocenění letos získaly „jen" ženy.
A to byli loni oceněni čtyři muži! Ve čtvrtek 19. března 2015 pět žen získalo cenu jednotlivě, dvě 
zastupovaly děčínské občanské sdružení Andělé bez křídel.
Kukadlo bavilo
Na slavnostním ceremoniálu hrálo duo Mr. Sad & Ollie Oil, poprvé v Císařském sále Muzea města Ústí 
dobrovolníky bavilo Kukadlo, profesionální pražské divadlo pro děti i 
dospělé.
„Naše ukázka byla z pohádky Světýlka radosti. Hráváme běžně pro 
postižené děti i dospělé," řekl na akci Dobrovolnického centra Ústí 
Jeremiáš Polcar, principál Kukadla. To nadchlo výkony i úchvatnou 
scénou o dvou točnách oceněné i hosty.
Květina, dárky, diplom
„Dobrovolnictví je úžasná věc. Každá takováto akce je velký příspěvek 
pro společnost," cení si Křesadel principál. Ocenění ke Křesadlům dostali 
i ručně vyrobené dárky, květinu a diplom.
Křesadla převzaly Eva Klingorová, Klára Tyrbachová, MUDr. Jana 
Dušánková, Iva Trávníčková, Hana Mottlová a sdružení Andělé bez 
křídel.
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Za pomoc děkujeme....
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Za pomoc děkujeme....

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
Jakubovi Houškovi za jeho intenzivní, 
nezištnou a stále trvající pomoc, a to 
nejen finanční, ale i psychickou a 
morální. Díky jeho úžasnému e-shopu 
koubasketshop.cz jsme společně mohli 
pomoci neskutečnému množství dětí. 
Chcete-li pomoci také, tak na nic 
nečekejte a šup na stránky:
                              Koubasketshop.cz.

Koubo, DĚKUJEME A DĚKUJEME 
a co ještě napsat? Snad jen 

DĚKUJEME.

...pokud si někdo 
zaslouží cenu, 
uznání a velké 

děkuji, tak jedině 
Kouba....
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V rámci své činnosti organizujeme pomoc následující formou:
• finanční sbírka na účet sdružení
• finanční sbírka formou aukcí
• sběr víček a zajištění sběrných míst
• materiální pomoc 
• podpora rodinám handicapovaných dětí
• pořádání charitativních akcí
Děti a rodiny, kterým se pomáhá, vybírají členové občanského 
sdružení na základě zaslaných informací o diagnózách a 
problémech s nimi spojenými. Podporujeme i nemocniční 
oddělení s předčasně narozenými dětmi a jejich maminky, 
Klokánky a dětské domovy.
Pokud chcete také pomoci, máte následující možnosti:
• sběr víček
• finanční příspěvek
• darování předmětů do materiálních sbírek
• darování předmětů do charitativních aukcí
• vydražení předmětů v aukcích
• podpora občanského sdružení formou odkazů, sdílení, článků apod. 
Bohužel všem dětem pomoci nemůžeme, a pokud bychom se o to snažili, nepomůžeme nakonec 
nikomu. V tuto chvíli tedy bohužel budeme muset odmítat další žádosti o pomoc. Potřebujeme nejdříve 
postupně splnit již dané sliby. Jakmile bude možné začít pomáhat dalším dětem, včas Vás budeme 
informovat. Rodinám, kterým jsme již pomoc přislíbili, bychom rádi i touto cestou vysvětlili, že naše 
pomoc nemůže být ve většině případů okamžitá. Nejsme nadace, nedisponujeme žádnými dotacemi. 
Vše je o dobrovolných dárcích. Je tedy třeba oslovovat, vysvětlovat, domlouvat… ,a to vše většinou 
nelze zařídit během pár dnů. Předem Vám moc děkujeme za pochopení.

... JAK FUNGUJEME … 

... napsali o nás … 
Děčínský Deník
25.01.2015 FOTO: Ženy a dívky trénovaly sebeobranu, výtěžek jde na nemocného Tomáška
25.02.2015 Byl to boj! O dobrovolnickou cenu Křesadlo...
15.04.2015 Zoo Děčín zahájí 66. sezónu, láká na soutěže či jízdu na koloběžkách
19.04.2015 Zoo Děčín zahájila 66. návštěvnickou sezónu
20.04.2015 Dobrovolníci pomohli Aničce a Tomáškovi
03.05.2015 Ochutnejte Yes Fresh, nápoj s vitamíny
11.09.2015 FOTO: Češi si vyšlápli na Chorvaty
21.11.2015Již příští víkend se rozsvítí na náměstích Děčínska a Šluknovska vánoční stromy

Ústecký deník
25.02.2015 Byl to boj! O dobrovolnickou cenu Křesadlo...
08.03.2015 Křesadlo 2014 získá šest dobrovolníků
20.03. 2015 FOTO: Muži si letos nezakřešou

Týdeník 5+2
09.01.2015 Vyberte si ples, kde si zatančíte

Český rozhlas
22.04.2015 Nezištně pomáhají, ale vůbec o tom nemluví. Mluvme o nich my! První nominovaní v 
Ceně Ď posluchačů Českého rozhlasu Dvojky 2015
12.06.2015 Cena Ď posluchačů Dvojky zná vítěze: „Nikdy by mě nenapadlo, že převezmu cenu za 
práci, kterou jsem ani neměl dělat a bez které už nemůžu být“
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Vážené dámy a pánové, 
doufáme, že jsme Vám předložili dostatek informací k získání přehledu o činnosti Andělů bez křídel z.s. 
za rok 2015.  
Rokem 2015 jsme prošli s menšími i většími kolizemi, doufáme, že rok nadcházející k nám bude 
shovívavější. V dalších létech chceme i nadále pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují. 
Všem, kteří nás podporují, z celého srdce děkujeme .Těšíme se na další spolupráci a přízeň 
i v následujících letech. Budeme ji jistě potřebovat nejen my, ale i rodiny, kterým se snažíme usnadnit 
nelehkou životní situaci. Zveme každého, kdo má zájem se o nás dozvědět více, na společná setkání při 
našich akcích nebo kdykoli jindy. Osobní kontakt Vás jistě obohatí o další poznání a pomůže Vám si 
uvědomit, jaké jsou hlavní životní hodnoty.

Andělé bez křídel z.s.

Název společnosti: Andělé bez křídel z. s. 
Sídlo společnosti: Řecká 1451/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, 
Právní forma: zapsaný spolek 
Datum registrace: 21.3.2013 sp. zn. L 8427 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
IČO:  01524470
webové stránky: http://andelebezkridel.webnode.cz/
Facebook:  Andělé bez křídel z.s. a  Sbíráme víčka!!!
Účet pro dárcovské příspěvky:
Fio Banka
Číslo účtu: 2800405769/2010
IBAN: CZ4520100000002800405769
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX - Účet naleznete pod názvem Andělé bez křídel z.s. a nebo 
zadáte do políčka č.ú: 2800405769. Účet je transparentní.

...SLOVO ZÁVĚREM…

...NÁŠ TÝM…

...ZÁKLADNÍ ÚDAJE …

Jednatelka: Marie Jelínková
Telefon: +420 608 199 377
E-mail: 
facebook.com/marie.jelinkova.71

andelebezkridel@gmail.com

Předseda: Klára Hozáková
Telefon: +420 608 199 367 

E-mail: 
facebook.com/klara.hozakova
andelebezkridel@gmail.com

Hospodářka: Marie Jelínková st. 

Markéta Bílková
facebook.com/marketa.bilkova.39

Michaela Hlinková
facebook.com/michaela.hlinkova.9

Peter Súkenik
Zakladatel webových stránek

Děkujeme za pomoc


