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Úvod 

Občanské sdružení Andělé bez křídel 

Andělé bez křídel jsou občanským sdružením pomáhající dětem s hendikepem a jejich rodi-

nám.  

Občanské sdružení bylo oficiálně založeno dne 21. 3. 2013, čemuž předcházela dobrovolná 

činnost skupiny maminek na Facebooku ve veřejné skupině Sbíráme víčka.  

V rámci své činnosti organizují členové sdružení pomoc následující formou: 

 • finanční sbírka na účet sdružení 

• finanční sbírka formou aukcí 

• materiální pomoc  

• podpora rodinám hendikepovaných dětí 

• pořádání charitativních akcí 

Děti a rodiny, kterým se pomáhá, vybírají zakladatelé občanského sdružení na základě zasla-

ných informací o diagnózách a problémech s nimi spojenými.  

Občanské sdružení podporuje i nemocniční oddělení s předčasně narozenými dětmi a jejich 

maminky, Klokánky a dětské domovy. 
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Aktivity v roce 2018 

 

10. 3. 2018 Benefiční koncert pro Tobiáška 

 

Příběh Tobiáška: 

 

Příběh Tobiáška začal jednoho červnového dne, kdy mi tehdy tříletá dcerka řekla, že se mi do 

bříška schoval andílek a skutečně jsem byla těhotná. Měli jsme s manželem velikou radost. 

Celé těhotenství bylo krásné a v pořádku. 

Pět týdnů před termínem porodu jsem šla do porodnice sepsat porodopis. Po vyřízení předpo-

rodních formulářů jsem měla odejít, ale chtěla jsem ještě, aby lékaři zkontrolovali miminko. 

Ještěže. Tobiášek se narodil do hodiny, 13. ledna 2012. Porod byl akutním císařským řezem, 

protože byly špatné průtoky v pupečníku. Tobíšek má dětskou mozkovou obrnu (DMO, spas-

tická forma, centrální kvadrusymptomatologie s levostrannou převahou a těžším nálezem na 

dolních končetinách). Nosí brýle a okluzor pro úpravu šilhání. V roce a půl prodělal operaci 

obou očí. Každý týden jezdíme na speciální oční rehabilitace, které by i s domácím cvičením 

mohly odvrátit další operaci. 

Tobík je velmi trpělivý a snaživý chlapeček. Máme radost, že je stále veselý, rád zpívá a hodně 

povídá. O všechno se zajímá a líbí se mu 

auta a nejraději má, když si spolu prohlíží-

me knížky. Tobiášek od třech let leze, vydrží 

v kleče, zatím sám nesedí a nechodí, věříme, 

že se to časem změní. 

Od narození několikrát denně cvičíme doma 

a každý rok jezdíme do lázní, také týdně po-

stupuje kraniosakrální terapii. Navštěvuje-

me bazén a vířivku. Tobíkovi jsme dopřáli 

několik měsíčních neurorehabilitací Thera-

suit, toto cvičení nás velmi nadchlo a ještě 

více výsledky. Vhodnou intenzivní rehabili-

tací má šanci na veliké zlepšení. 

Tobíšek si své postižení uvědomuje a také 

své pokroky, má z nich radost a my s ním. 

Občas řekne, že se těší, až bude chodit, za-

sněně se přitom usmívá. A já mu s bolavým 

úsměvem, ale s vírou v srdci dávám pusu do 

vlásků… Velmi Vás prosím a zároveň děkuji 

za Vaši pomoc, že chcete být součástí po-

kroku za lepším zdravím a jednodušším živo-

tem Tobiáška, našeho andělíčka. 
 
 

 
 

Výdělek: kasička: 32 245 Kč 

   účet:  18 900 Kč 

 

Využití: rehabilitace 
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21. 3. 2018 Velikonoční koncert pro Damiánka 
 

Příběh Damiánka 

 

Damián se narodil před necelými sedmi lety. Brzy po narození vyhrál v soutěži Děčínského 

deníku O nejroztomilejší miminko (kamarádi rodičů mu to vyklikali). 

O něco později se zjistilo, že jeho sluch není zcela v pořádku. Ve dvou letech dostal sluchadla, 

protože má sluchovou vadu. 

Se sluchadly se mu začalo dařit lépe a krásně se rozmluvil. Ještě o něco později se ukázalo, že 

je docela dost šikovný na některé věci, např. 

než šel do školy, sám se naučil číst a počítat do stovek. Jsou samozřejmě i věci, které ho moc 

nebaví, např. malování a vybarvování. Ve školce měl skvělé učitelky. Ve škole se mu zatím 

také moc líbí a jsou ochotni ho podporovat. Damiánek rád čte (ještě musí zapracovat na 

správné výslovnosti), počítá a hraje fotbal. Jakákoli další podpora, aby lépe slyšel, mu jen 

může pomoct. 

 

 

 

Výdělek:  13 652 Kč 

 

Využití: zakoupení Dex naslouchadla 
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24. 3. 2018 IV. Jóga fest pro Lilli 

 

Příběh Lilli: 

 

Lilli Anna S. je narozena v březnu 2016. Má výrazné, viditelné postižení motorické i psychické 

na podkladě genetické mutace, velmi vzácný syndrom. Její stav nyní vyžaduje např. speciální 

výživu, inhalace, návštěvy rehabilitace (Děčín), ergoterapie (Ústí nad Labem), logopedie (Li-

berec) a mnoha lékařů (hlavně Motol). 

Lilli nemluví, umí sedět po pasivním nastavení do sedu, hraje si na úrovni miminka cca v pěti 

měsících. Má nápadný vzhled - velké oči, malinké jemné tělíčko, tzn. stigmata. Je dosti upla-

kaná vázaná na matku. 

 

Výdělek:  4 115 Kč 

 

Využití: zakoupení chůvičky a oxymetru 
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Výtěžek z prodeje kalendářů Suicide Angels 

 

Příběh Tomáška: 

My, Tomáškova maminka Alena a tatínek Luboš, žijeme společně s 18 měsíční sestřičkou 

Alenkou v malé vesničce na Košově poblíž Lomnice nad Popelkou v severních Čechách. Až 

doposud jsme žili jako každá rodina, a to prací a poté zábavou. S Tomáškem a jeho nemocí 

CCHS naši rodinu čekají velké změny včetně 24 hodinové péče o něho. My jsme ale tento fakt 

přijali a uděláme cokoli pro to, aby náš syn žil krásný, spokojený a plnohodnotný život jako 

ostatní. 

Tomášek se nám narodil 4.12.2016 CS (36tt) v jilemnické porodnici. Po narození nedýchal, 

byl zaintubován a převezen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde mu po 3 týdnech 

diagnostikovali vzácné, geneticky podmíněné a potenciálně smrtelné onemocnění – CCHS 

(Kogenitální centrální hypoventilační syndrom). K této diagnóze se potvrdilo přidružené 

onemocnění - Hirschsprungova choroba (vrozené onemocnění postihující tlusté střevo proje-

vující se střevní neprůchodností). Operace střívka proběhla v pražské nemocnici v Motole, 

kde mu udělali stomii (vývod bokem) - zůstalo mu 10% tlustého střeva. Po necelém týdnu hos-

pitalizace byl Tomášek převezen zpět do Hradce Králové na JIP. Následně byla Tomáškovi 

udělaná tracheostomie (chirurgický výkon, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla – 

cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest pro umožnění ventilace). Tracheostomie nám 

Tomáška malinko rozdýchala - ne moc, ani tolik, že by se odpojil, ale známky vlastních dechů 

se projevily. Tomášek rostl a vše vypadalo cca 14 dní pozitivně do doby, než mu začal kolísat 

cukr v těle - tzv. hypoglykémie (stav, kdy hladina cukru v krvi klesá pod dolní hranici normy, 

je to situace nepříjemná i pro zdravého člověka, diabetika může ohrozit na životě). I tuto další 

překážku však Tomášek ustál a díky lékům, které delší dobu bral, se stav uklidnil. V dnešní 

době je již bez poklesů i bez léků. Dnes má Tomášek 4 kg a v nejbližší době (dovršení 5 kg) 

nás čeká zanoření stomie zpět v pražské nemocnici v Motole a následně zařízení plicní venti-

lace do domácí péče. 
 

Výdělek:  94 000 Kč 

Patron: Suicide Angels 

Využití: zakoupeny motorické pomůcky 

  



8 
 

26. 5. 2018 Velký dětský den 

 

Příběh Maxíka: 

 

Ráda bych Vám představila mého syna Maximka. Narodil se v lednu 2010. Těhotenství i po-

rod byly v pořádku. Po narození vypadalo všechno tak jak má, ale ve 4 měsících jsem si všim-

la, že se nepohybuje tak, jak by na svůj věk měl. Šla jsem k doktorovi, ten nás poslal na neuro-

logii. Neuroložka nás poslala na magnetickou rezonanci, kde zjistili dětskou mozkovou obrnu, 

vrozenou vývojovou vadu mozku - tzn. v našem případě omezená motorika. Maxik ujde za 

ruku s pomoci velmi nejistě přibližně 200 metru. Pohybuje se především po kolenou, a po 

spičkách, na delší úseky používáme speciální kočár. Maximek nemluví a je plně závislý na 

moji péči. Přesto navštěvuje 1. třídu speciální základní školy, kam chodí moc rád, V současné 

době podstoupil můj syn náročnou operaci achilových šlach v Masarykově nemocnici v Ústi 

nad Labem. Operace by mu měla pomoci lépe zvládat chůzi a celkově se více osamostatnit. 

 

 

Účast: 

Agility klub Děčín ZKO  

SDH Děčín Staré - město  

Dobrovolný pátrací tým ČR 

Česky červený kříž Děčín 

Policie České republiky OOP Děčín - Podmokly 

Hračky krůčky zájmový kroužek pro rodiče s handicapovanými dětmi 

Mažoretky 

Roztleskávačky Česká Kamenice, z.s. 

 

Self Defense Division, z.s. 

Andělé bez křídel, z.s. 

Kulturní dům Střelnice 

 

Výdělek: 15 000 Kč 

 

Využití: nákup chodítka 
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26. 5. 2018 Focení kalendáře Krůčků 

 

Z Dětského dne se všichni účastníci přesunuli do Thúnské kaple, kde probíhalo focení kalen-

dáře Krůčků. Letošní téma kalendáře bylo: Každý má svého anděla. 

Mimo rodičů, dětí a spolupracovníků Krůčků, se aktivně zúčastnili: 

 

Policie České republiky  

Červený kříž 

dobrovolní hasiči Křešice 

Aktivní záloha Armády České republiky 

Self Defense Division,z.s  

Andělé bez Křídel  
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21. 6. 2018 Letní benefiční koncert pro asistenční pejsky 

 

Příběh dětí a pejsků: 

 

ADÁMEK A ASISTENČNÍ PES ROCKY PRO PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Adámek Štrbáň je úžasný osmi letý chlapec, který trpí lehkou mentální retardací, jemnou i 

hrubou motorikou, neuro vývojovou poruchou, soustředěním, poruchy chováním, lítostí- 

plačtivostí, záchvaty vzteku, lehkým autismem. Těžká doba, kterou prožíval Adámek s jeho 

rodinou je pryč. Adámek si povídal s duchem a schovával se pod postel, bál se při zhasnutém 

světle, mamince utíkal (to k autismu patří) i na procházkách si maminka s ním nevěděla rady. 

Dnes je spousta věcí jiná. Už od první chvíle, kdy se viděl se svým parťákem Rockym, najed-

nou duch odjel na dovolenou a Adámek jezdil často za Rockym k nám do spolku Šťastný pes-

Handicap. Sbalený batůžek i s dobrotami pro Rockyho měl nachystaný tři dny dopředu. Rocky 

je speciálně vycvičen rozsvítit i zhasnout světlo, jakmile to bude Adámek potřebovat, vyhledá-

vat Adámka, podávat mu upadlé věci, svlékat oblečení a uklidnění při plačtivých chvílích. 

Zároveň bude skvělým kamarádem, se kterým si Adámek může popovídat a cítit obrovskou 

oporu na čtyřech tlapkách. 

MARTINKA A ASISTENČNÍ – CANISTERAPEUTICKÝ PES MAX. 

Martinka je čtyř letá holčička s mozečkovým, cerebelárním syndromem, se zrakovou vadou a 

jen částečně mluvící. Trpí motorickým neklidem, emočně nestabilní. Martinka nutně potřebo-

vala kamaráda a pomocníka, který jí pomůže s neklidem, pomůže jí svléknou oblečení, bude jí 

neustále nablízku a věřili jsme ve zlepšení vývoje řeči. Po třech týdnech od předání se stal 

zázrak, v který jsme věřili. Martinka se začala zklidňovat jak doma tak ve školce. Konečně se 

rodiče dozvěděli ve školce, že Martinka spolupracuje a chová se krásně. Poněvadž si velice 

často povídá s Maxíkem (sice jí bylo jen zřídka rozumět), po měsíci se tak rozpovídala, že 

všichni máme velkou radost. Maxík se stal opravdovým pomocníkem a kamarádem Martinky a 

její celé rodiny.  

 

Výdělek: 27 000 Kč 
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Sponzoři přispívající na účet pro Věrušku 

 

Příběh Věrušky 

 

V roce 2013 maminka Věrušky napsala: Věruška je dnes již šestiletá slečna. Bohužel jí od 

narození trápí mnoho zdravotních problémů, takže vývojově odpovídá malému dítěti. Musela 

si již prožít dvě operace srdíčka i léčbu akutní myeloidní leukémie. Přestože chemoterapii 

absolvovala již před 4,5 lety, stále má po této léčbě velké problémy s imunitou a mezi lidmi se 

tak musí chránit ústenkou. Mezi její další diagnózy patří Downův syndrom, mikrocefalie, cen-

trální koordinační porucha, podezření na poruchu autistického spektra. Věruška se nevyja-

dřuje slovy, její žvatlání zatím nemá význam. Maminka se snaží s Věruškou komunikovat zna-

kovou řečí a věří, že se jí časem Věruška naučí rozumět a začne ji používat. Dny maminky a 

Věrušky jsou naplněny opakovaným cvičením. Kromě tělesných cviků je potřeba procvičovat i 

obličejové a svaly a svaly v dutině ústní. Cvičení již přineslo i své první výsledky. Věruška 

nedokáže jíst a pít, svaly jí přirozeně neposouvají potravu ani tekutiny. Díky cvičení však již 

dokáže přijmout v pololeže například přesnídávku. 

 

Využití? nákup dezinfekcí 
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19. 9. 2018 Ludvíkovický Růžák pro Marečka 

 

Příběh Marečka:  

 

Mareček je rozený předčasně v 31. týdnu a na svět přišel s mnoha zdravotními neduhy, které 

ho do dnešních dnů doprovází. Lékaři mu diagnostikovali DMO, autismus, syndrom sebepo-

škozování a díky tomuto, i mnoha dalším zdravotním problémům, je tedy nechodící, tudíž na 

invalidním vozíku. 

Přes všechna úskalí, která mu život od počátku do cesty přinesl, se nejen on, ale i rodiče snaží 

jeho život ulehčit, zpestřit, tak aby měl aspoň nějakou šanci zařadit se do společenského živo-

ta s ostatními dětmi. 

Neustále prochází rehabilitačním cvičením, které ne vždy je mu po chuti, ale důležité je mít 

trpělivost, vysvětlovaní procedur formou různých her atd. 

My jako rodiče, jsme se naučili žít s různým omezením, jsme dospělí a mnohé zvládáme s kli-

dem, úsměvem i nadhledem a bereme to jako fakt, který nám byl dán. 

Krásný život není jen o tom být bohatý, umí být i plný úsměvů v postižení kohokoli v rodině, 

jen musíme chtít. 

 

Jeho mladší bratr Vladimír, který je v naprosté pohodě, je mu sám rovněž oporou a také se 

mu snaží pomáhat, např. tím, že s ním cvičí, vodí jej při chůzi (drží jej za ruku a povzbuzuje), 

staví společně různé stavebnice atd. Ve svých 4 letech už pro svého sourozence dělá maximum 

možného a to je na tom to krásné.  

 

 

Výdělek: 10 950 Kč 

 

Využití: nákup tabletu 
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22. 9. 2018 Srdce nad Olympem pro Maxima 

 

Sportovní klub dětí a mládeže Děčín a Klub přátel Věry Čáslavské pořádal tento den divadel-

ní program zaměřený na kulturní, akrobatická a gymnastická vystoupení jako vzpomínku na 

rok 1968, OH v Mexiku a sportovní gymnastku Věru Čáslavskou 

 

Výdělek:  7 000 Kč 

 

Vyuřití: příspěvek na tříkolku 
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6. 10. 2018 Mistrovství ČR v boxu pro spolek Severka 

 

Václav Němeček je naším dlouholetým spolupracovníkem. Je trenérem boxu (především pra-

cuje s problémovou mládeží) a zároveň je příslušníkem děčínské městské policie. 

Spolku Severka věnoval 17 000 Kč pro vybudování solné jeskyně, která bude sloužit přede-

vším hendikepovaným dětem 

 

Výdělek: 17 000 Kč 

 

Využití: návštěvy solné jeskyně Hendi vězdy 

  



15 
 

15. 10. 2018 Jedeš fest pro Jeníčka 

 

Příběh Jeníčka: 

 
Jeníček byl před svým narozením naprosto zdravé miminko lebedící si v bříšku, ale kvůli komplikovanému 
porodu byl dlouho bez kyslíku a následkem toho se u něj rozvinula dětská mozková obrna (DMO). Jeníček 
je ale velký bojovník, takže se snaží všechno zvládnout - ve dvou letech začal díky intenzivnímu cvičení a 
lázním lézt po čtyřech a v pěti letech začal chodit u chodítka. Nyní je Jeníčkovi 10 let a navštěvuje speciální 
školu v Děčíně Bynově, kde je velmi spokojený. Rád chodí do divadla, do kina a do ZOO. Miluje také pla-
vání a výlety na speciální tříkolce nebo kratší vycházky s chodítkem. Samostatnou chůzi však ještě ne-
zvládne, nedokáže si sám dojít na záchod a na jakýkoliv přesun potřebuje pomoc. Nedokáže se sám obout 
ani obléknout 
 

 

 

Výdělek:  8 485 Kč 

 

Využití: doplacení vozíku 
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2. 11. 2018 Sbírka pro dětské a novorozenecké oddělení v Děčíně 

 

Do této sbírky se zapojil spolek A.S.Ghost Czech Force. 

Nasbírali neuvěřitelné množství hraček, her, pyžámek. 

Zároveň nakoupili deky, osušky a mikrovlnnou troubu. 
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1. – 2. 12. 2018 Vánoční trhy pro Krůčky 

 

Příběh Krůčků 

 

Krůčky jsou zájmovým kroužkem hendikepovaných dětí při DDM. S tímto kroužkem již několik 

let spolupracujeme. Děti, které kroužek navštěvují, většinou trpí kombinovanými vadami. 

Tento kroužek je určen nejenom hendikepovaným dětem, ale do jeho činnosti se zapojují i 

sourozenci a další rodinní příslušníci. 

 

Výdělek: 11 300 Kč 

 

Využití: hippoterapie, návštěvy solné jeskyně 
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15. - 16. 12. 2018 Vánoční bazar v divadle 2018 

 

Příběh obdarovaného Dětského domova Česká Kamenice 

 

Dětský domov “Země dětí“ Česká Kamenice byl zřízen již v roce 1947. 

 

Zpočátku své existence fungoval jako DD internátního typu a bylo zde umístěno až 60 dětí. 

 

Po generální opravě hlavní budovy v roce 1981 a následných přestavbách a úpravách interié-

ru byly zřízeny takzvané rodiny a DD se stal domovem rodinného typu. V současné době je 

domov domovem pro 40 dětí,které zde žijí v pěti rodinách. Při DD jsou zřízeny i dva takzvané 

cvičné byty pro děti starší 16-ti let. 

 

Každá rodina používá samostatnou bytovou jednotku pod uzamčením. 

Vnitřní prostorové členění je shodné s větším bytem (kuchyň, obývací pokoj, pokoje pro děti, 

soc.zařízení). Rodiny jsou vybaveny automatickou pračkou, mikrovlnou troubou, televizí, vi-

deorekordérem, PC apod. . 

Děti tedy žijí v prostředí, které je svým charakterem a fungováním velice blízké prostředí ro-

diny. 

 

Nemusíme zdůrazňovat, že toto vše je velkým přínosem ve výchově. Děti se zcela nenásilně a 

automaticky za běžného denního režimu učí dovednostem, které v životě budou potřebovat 

(vaření, praní, žehlení, péče o malé děti apod.). 

 

Do DD rodinného typu jsou děti umísťovány na základě soudního rozhodnutí. 

Jedná se především o děti bez jakéhokoliv sociálního zázemí u nichž je, bohužel, předpoklad 

dlouhodobého pobytu. 

Do našeho dětského domova jsou přijímány děti od 3 do 18 let svého věku. Studujícím je 

umožněn pobyt až do doby ukončení přípravy na povolání, maximálně však do 26-ti let. 

 

I když svěřeným dětem poskytujeme v rámci možností, co nejlepší péči, víme, že naše výchova 

nemůže plně nahradit výchovu a citové zázemí v rodině. Proto se snažíme, co nejvíce dětí, 

umisťovat do náhradní rodinné péče – adopce. 

 

Starší děti a děti, které tuto možnost nemají od nás v 18-ti letech nebo po ukončení přípravy 

na povolání, odcházejí do života. 

Udržují však stále kontakt se „svým domovem“ a přijíždějí na návštěvy. 

 

Výdělek:  11 300 Kč  

 

Využití: lyžařský pobyt pro děti 
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Další sponzorské dary: 

 

V lednu Albi  věnovalo příspěvek pro Danielku Málkovou na doplacení asistenčního psa 

 

V listopadu další sponzor zakoupil Ipad Maxíkovi M 

 

Další spolupracovníci, kteří nám v naší práci pomáhají: 

 

 Spolek A.S.ghost czech force 

 ,,naše´´úžasná Lenička 

 Suicide Angels 

 Lavennis  

.  
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Ocenění 

 

 

Zapůjčení Andělského křídla 

 

od rodiny Věry Čáslavské 

 

Příběh Olgy Sommerové 

 

Zemřel pan prezident Václav Havel. Ke kostelu svaté Anny, z něhož svým úsilím právě on uči-

nil kulturní centrum Pražská křižovatka, se vinul tichý zástup těch, kteří mu přišli dát poslední 

sbohem a vyjádřit úctu a lásku. Po stranách rakve stála čestná stráž, byli to přátelé z disentu, 

spolupracovníci v jeho prezidentském úřadu anebo lidé, kteří s ním vytvářeli kulturní a poli-

tické hodnoty jeho doby. Po levé straně rakve jsem stála já a Kateřina Jacques, po pravé 

straně Martin Bursík. Dívala jsem se na občany procházející přede mnou, a ve chvíli, kdy se 

před rakví pokřižoval a poklekl starý muž v doprovodu svého malého vnuka, jsem si uvědomi-

la, že takové nanebevzetí se už nikdy žádnému politikovi v naší zemi nemůže přihodit. Najed-

nou se ozval třesk, a těsně vedle Martina spadl na zem skleněný anděl Bořka Šípka, zavěšený 

nad rakví. Martin nehnul brvou, a po vymezené době jsme byli vystřídáni dalšími čestnými 

strážci, kteří čekali v předsálí. Byla mezi nimi i moje Věra Čáslavská, která tak věřila na to, že 

střepy přinášejí štěstí, že poté, co někdo na lopatku zametl rozbitého skleněného anděla, a 

hodil ho do pytle na odpadky, ponořila se do hlubin pytle a vytáhla střep. Martin Bursík se 

ale rovněž ponořil, a vytáhl dvě skleněná křídla. Jedno dal mně, a jedno si nechal. Věra to 

pozorovala s nevolí, protože to přece byla ona, která měla nápad přivlastnit si skleněný vzkaz 

od rakve Václava Havla. Následující den Věra vstoupila do mého bytu a řekla: Dej mi křídlo! 

Přitom se smála, protože parafrázovala Erbenovu Polednici: Dej sem dítě! Křídlo leželo na 

stole v kuchyni, a já jí ho odevzdaně předala. Věra mi za to dala svůj střep. Za pár dní jsem tu 

komickou příhodu vyprávěla Martinovi a on mi džentlmensky daroval svoje andělské křídlo.  

Při diskuzích, které jsme spolu s Věrou mívaly po uvedení filmu Věra 68, byla naším největší 

sporem, který u diváků vyvolával smích, a já raději odcházela na toaletu, kauza skleněného 

andělského křídla. Věra fabulovala, to křídlo pravděpodobně spadlo na hlavu právě jí. Já 

dokumentaristka, zvyklá držet se faktů, jsem byla proti jejímu talentu vyprávět nadsazené his-

torky bezmocná. Lidé mají raději zábavné vypointované příběhy než suchá fakta, a Věra takto 

celý svůj život bavila publikum, protože měla 

mimořádnou schopnost vyprávět příhody ze 

svého života v řádu divadelního dramatu. U 

pravdomluvné Věry to byla zvláštní záliba. A 

protože byla jako beran, šla za svou pravdou 

hlava nehlava. To její beranovství ale bylo 

také důvodem, proč se nikdy nenechala koupit, 

pokořit, a proč nikdy neuhnula před světskou 

mocí. 

 

  



21 
 

Závěr: V letošním roce jsme byli nuceni svoje aktivity omezit. Ale i tak jsme se snažili pomoci všem, 

kteří to potřebují. Velký dík patří našim partnerům, bez kterých bychom tuto činnost nemohli vykoná-

vat, všem dobrovolníkům a kamarádům, kteří nás podporují, jak materiálně, tak i jinou formou pomo-

ci. 

 

Za tým Andělů bez křídel z.s.:  

 

Předseda:  Klára Hozáková  

Jednatelka:  Marie Jelínková  

Hospodářka:  Marie Jelínková st. 

 Michaela Hlinková  

 Markéta Bílková  

Základní údaje:  

 

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 Andělé bez křídel z.s. (původně Sbíráme víčka !!!)  

Transparentní účet pro dárcovské příspěvky: Fio Banka  

Číslo účtu: 2800405769/2010  

IBAN: CZ4520100000002800405769  

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

http://andelebezkridel.webnode.cz/

