1. Šimůnek

1. blok se jménem "Šimůnek" - Lenka Hradec Králové, Krteček v letadle – YGA, Krteček v
posteli - Šárka z Frenštátu, Krteček v autíčku - Šárka z Frenštátu, Mašinka Tomáš – Jitka,
Mašinka Tomáš – Jitka, fotbal - Lenka, Zruč, Krteček na koloběţce – Jana, Mašinka Tomáš –
Jana, Polštářek pro Nikču s kočičí dámou vyšila a ušila Dana, Deku ušila Dana
Přáníčka pro Šimůnka a Nikču nakreslila Klárka
www.dekyzlasky.cz
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Maminka poslala poděkování všem švadlenkám:

"Dobrý den, dovolte mi aby jsem touto cestou poděkovala za své děti Nikču a Šimůnka pro
které jste vy "tety" z celé republiky udělali krásnou deku a polštářek. Jste lidé se srdíčkem na
pravém místě a z vašich výrobků je opravdu poznat, ţe to děláte z lásky. Ještě jednou
strašně moc děkuji. maminka"

www.dekyzlasky.cz
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2. Dominička

1. jméno Domča – Jana, 2. aplikace motýla – Iveta, 3. aplikace motýla – Iveta, 4. aplikace
květiny – Marcela, 5. modří delfínci - Jola P. z Polska (Jola 3288), 6. modré květinky s
motýlem - Jola P. z Polska (Jola 3288), 7. aplikace motýla – Jana, 8. výšivka motýla - Zdena,
Teplice, 9. aplikace čtyřlístku – Marcela, 10. výšivka motýl - Petra R., 11. šitý motýl Doubravka, Praha, 12. aplikace kytičky - Lucie Ţaludová-Šnečka, Votice
Deku ušila Vave, Praha., Přáníčko - výšivka motýla - Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie
www.dekyzlasky.cz
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Maminka napsala na facebook poděkování švadlenkám a připojila i fotku Dominičky
se svoji dekou:

"Dneska nám přišel krásný dárek. Strašně moc děkujeme nemám ani slov najít ty správné
slova jak moc je to nádhera co děláte pro ty naše andílky. S celého srdce Všem děkujeme kdo
se podílel na dece pro mojí dceru Dominičku za srdíčko s andělíčkem také děkujeme.. Dopis
sem sni nedočetla uţ sem na něj neviděla přes slze :-) Moc děkujeme s Dominičkou za deku z
lásky od Vás dělanou z lásky"

www.dekyzlasky.cz
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3. Jeníček

1. jméno Jeníček - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka pavouk - Judith Saebel, Adelaide, Austrálie,3.
aplikace pavouk - Věra, Pardubice,4. aplikace prasátko – Marcela,5. výšivka Šmouly – Jitka,6. aplikace
pejsek – Painka,7. aplikace kočička – Kanela,8. aplikace auto - Zdena, Teplice,9. aplikace bagr - Anďa
H.,10. aplikace dudlíky – MiLe,11. aplikace traktor - Doubravka, Praha,12. aplikace květina – Marcela,
Polštářek pro Šárku ušila Zdena, Teplice. , Polštářek pro Elišku ušila Katarína SK. , Deku ušila Jaja a
Renata., Přáníčka nakreslila Arakis, Liberec.

www.dekyzlasky.cz
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Maminka napsala poděkování všem švadlenkám:

Hezký den.
Hurááá. Balíček máme doma. Deka je náádhernáááááá.
Jendovi se moc líbí ten ušitý pejsek, stuţky a holkám polštářky:-)
Děkuju všem. Snad se mi povede dát dnes článek na blog.
Tisíceré díky a krásné vánoce.
Můţete se podívat i na blog http://auticekjenicek.blogspot.cz/2012/12/projekt-deky-zlasky.html

www.dekyzlasky.cz
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4. Barborka

1. Jméno Barborka - výšivka - Luci R.,2. Koník nebo oslík - aplikace – Dalmi,3. Koník - výšivka - Jola P.
z Polska,4. Růţový pony - výšivka - Jola P. z Polska,5. koník - výšivka - Luci R.,6. houpací kůň výšivka – Bubu,7. hlava koně - výšivka – Bubu,8. koník - aplikace – Ivana,9. koník - aplikace –
Ivana,10. koník - aplikace - Ma.te,11. koník - aplikace - Anitta S.,12. koník - aplikace - Lenka
Barborce deku ušila Jamala. Přáníčko vyšila Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie.

www.dekyzlasky.cz
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Maminka napsala na FB poděkování švadlenkám:

"Před chvílí nás čekalo překvapení v podobě pošťáka s balíčkem:-)Po otevření jsem viděla
něco opravdu nádhernýho,naprosto úţasná a krásná deka pro naši Barborku.Moc mě to dojalo
a chci tímto moc poděkovat všem úţasným švadlenkám a šikovným ručičkám,které se na ní
podílely:-)Udělali jste nám obrovskou radost a jsem vám moc vděčná,ţe svou prací a
obětavostí děláte šťastné ty naše dětičky i nás :-)Ještě jednou moc děkuju za sebe i za
Barunku."

www.dekyzlasky.cz
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5. Pepíček

1. jméno "Pepíno" - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - Šmoula ukazuje prstem - Petra R., 3.
výšivka - Šmoula s dortem – Dulina, 4. výšivka - Šmoula-taťka ukazuje prstem – Hami, 5.
výšivka - Šmoula-taťka s kytičkou - Luci R., 6. výšivka - Hurvínek na koloběţce – Dulina, 7.
výšivka - Mánička – Kamila, 8. výšivka - Spejbl – Kamila, 9. aplikace - šmoulí domeček Zdena, Teplice, 10. výšivka - Šmoulinka s kytičkou - Jola P. z Polska (Jola 3288), 11. výšivka
- Šmoulinka – Hami, 12. výšivka - Hurvínek - Hana, Rousínov, Deku ušila Lenhulka, připravila
také přáníčko
www.dekyzlasky.cz
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6. Vendulka

jméno Vendulka - Lenka, Hradec Králové, 2. aplikace - medvídek s duhou – VaVe, 3. aplikace
- medvídek – Wilde, 4. výšivka - lední medvídek - Lenka, Hradec Králové, 5. výšivka - Tatty
Teddy – Květulina, 6. výšivka - medvídek andílek – YGA, 7. výšivka - medvědí holčička s
mašlí – YGA, 8. výšivka - medvídek s melounem – Bubu, 9. výšivka - medvědí holčička Zdena, Teplice, 10. výšivka - duhové balonky - Zdena, Teplice, 11. aplikace - medvídek –
Marcela, 12. výšivka - medvídek s bráškou – Martina, Deku ušila Jitka., Přáníčko nakreslila
Arakis, Liberec.
www.dekyzlasky.cz
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Maminka napsala poděkování pro všechny švadlenky:

Dobrý den
Dnes nám přišla krásná deka. Přišla v pořádku. Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na dece
podílel. Hlavně švadlence, která deku šila. A taky Vám, ţe to pro ty naše děti děláte. Nevím,
co napsat, všechno uţ řekly maminky přede mnou a stím souhlasím. Kdyţ dovolíte fotky s
Vendulkou aţ po vánocích, dostane ji pod stromeček. Ještě chci poděkovat za malou
pozornost, která přišla s dekou (to muselo dát práce). Ještě jednou moc DĚKUJI
Po vánocích ještě maminka poslala fotky a připsala:
Vendulce se deka moooc líbí. Byla překvapená. Taky medvídek a přáníčko nosí všude
sebou(ty unese). Ještě jednou moc děkujeme.

www.dekyzlasky.cz
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7. Natálka

výšivka - Natálka - Luci R., 2. výšivka - stegosaurus - Luci R.3. aplikace - diplodocus - Jana Anika, 4.
výšivka - triceratops - Jana Anika, 5. aplikace - ještěr – Marcela, 6. výšivka - skupinka dinosaurů Milada N., Liberec, 7. výšivka - tyranosaurus rex - Zdena, Teplice, 8. aplikace - gekon - Anitta S., 9.
aplikace - pteranodon - Wjanka, Ţatec, 10. aplikace - brontosaurus - Vave, Praha, 11. aplikace dinosaurus – Dana, 12. výšivka – veselý dinosaurus - Zdena, Teplice, Deku ušila Renata, Nový
Hrozenkov , Polštářek pro Aneţku - Hello Kitty - ušila Dana, Orlová. , Přáníčko pro Natálku vyrobila
Lenka, Hradec Králové, Přáníčko pro Aneţku vyrobila Magdalena, Polsko

www.dekyzlasky.cz
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Maminka na facebooku napsala poděkování:

Tak dnes dorazily tři krásně zabalené dárečky, tři krásná přáníčka a jeden nádherný dopis, u
kterého mi i slzy ukáply. Jestli se nebudete zlobit, nechám to takto krásně zabalené a dáme
pod stromeček. Děkujeme za nádherný dopis, děkujeme celému týmu, jste prostě úţasný,
děkujeme všem švadlenkám, všem hodným lidičkám, který se na tomto projektu podílí,
protoţe věřím, ţe i ty naše deky budou stejně krásné jako všechny ty ostatní deky, které jste
uţ rozdali a udělali s nimi velikou radost těm našim dětičkám, hned na Štědrý den dodám
fotky. Strašně moc moc moc děkujeme !!!!
Úplně luxusní deka pro Natálku, Natálka z ní byla unešená ajen prohlíţela dinosauty a říkala
"je, je, je". Strašně moc by jsme chtěli poděkovat, jste opravdu moc šikovné, posíláme veliké
děkujem.

Aneţka, u té ani nejde popsat ta reakce. Pod stromečkem milion dárků a ona hned běţela k
dárku zabalenému do papíru Hello Kitty. Rozdělala a vejskala radostí, ţe má kočičku, ţe má
polštářek. Ta její reakce se opravdu nedá ani popsat, jak byla šťastná, byli šťastní všichni tři a
za všechny tři ještě jednou DĚKUJEM!

www.dekyzlasky.cz
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8. Filípek

aplikace - jméno Filípek – Vave, 2. aplikace - šnek – Marcela, 3. aplikace - rybička - Zdena,
Teplice, 4. výšivka - hrošík – Hana, 5. aplikace - ovečka - Anitta S., 6. aplikace - jeţek Wjanka, Ţatec, 7. aplikace - ţelva - Wjanka, Ţatec, 8. aplikace - kočka – Pavlína,9. aplikace ovečka - Renata, Nový Hrozenkov, 10. aplikace - brouček - Anitta S., 11. aplikace - zvířátko Renata, Nový Hrozenkov, 12. aplikace - zvířátko - Renata, Nový Hrozenkov, Deku ušila Dana,
Orlová , Přáníčko vyrobila Magdalena, Polsko
www.dekyzlasky.cz
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Filípkova maminka napsala na facebook poděkování:

Tak dnes dorazily tři krásně zabalené dárečky, tři krásná přáníčka a jeden nádherný dopis, u
kterého mi i slzy ukáply. Jestli se nebudete zlobit, nechám to takto krásně zabalené a dáme
pod stromeček. Děkujeme za nádherný dopis, děkujeme celému týmu, jste prostě úţasný,
děkujeme všem švadlenkám, všem hodným lidičkám, který se na tomto projektu podílí,
protoţe věřím, ţe i ty naše deky budou stejně krásné jako všechny ty ostatní deky, které jste
uţ rozdali a udělali s nimi velikou radost těm našim dětičkám, hned na Štědrý den dodám
fotky. Strašně moc moc moc děkujeme !!!!
Po vánocích ještě připsala: Deka pro Fildu je téţ luxusní, tady se ještě směje, za pár minut
bylo po štědrém klidném večeru. Filda začal zvracet a hned si deku problindil, ale deka uţ je
zas čisťounká, voňavá a opět se do ní zachuchlává, téţ velké děkujem.

www.dekyzlasky.cz
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9. Adélka

výšivka - jméno Adélka - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - Krteček v letadlev- Halina, Jasło
– PL, 3. výšivka - Medvídek Pú - Luci R., 4. výšivka - Prasátko - Luci R., 5. výšivka - zajíc z
Medvídka Pú – Dana, 6. výšivka - medvídek Pú se srdíčkem - Zdena, Teplice, 7. výšivka medvídek Pú s květinou v květináči – Hami, 8. aplikace - slon Fufík – Wilde, 9. výšivka tygřík z Medvídka Pú - Jola P. Polsko, 10. aplikace - krtek - Doubravka, Praha, 11. výšivka krteček s míčem – Kamila, 12. výšivka - Smajlík – Kamila, Deku ušila Míla, Ostrava Michálkovice., Přáníčko nakreslila Arakis, Liberec.
www.dekyzlasky.cz
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Maminka Adélky poslala na facebook krásné poděkování:

Dnes si Adinka převzala svoji nádhernou Dečku z lásky... ;o)
Chtěla bych Vám strašně moc poděkovat, nejen za moji malou, ale za všechny děti, kterým
tyhle nádherné deky děláte - je to úţasný projekt !!! ♥
Adinka si dečku převzala odpoledne a nedala jí aţ do večera pokoj, musela se po ní pořádně
poválet, pochodit, prozkoumat všechny obrázky, měla z ní opravdu radost... A to je jistě to
proč to pro tyhle "jiné" děti děláte, takţe za nás můţu říct jen - máte zase projednou splněno
:))
Nechci se opakovat, píší Vám to všechny maminky a stejně se to slovy nedá vyjádřit ten vděk
a ta radost nás maminek z toho, ţe "dobří lidé ještě jsou"... !!! Protoţe co Vám budu povídat,
my co máme postiţené děti se s tímto přístupem moc často nesetkáváme, bohuţel je to
většinou naopak... Proto nás to tak strašně těší ! ♥
DĚKUJEME a přejeme všem kouzelný večer :) ☼

www.dekyzlasky.cz
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10. Justýnka

1. výšivka - jméno Justýnka - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - pejsek - Jola P. Polska,
3. výšivka - kočička - Luci R., 4. výšivka - pejsek s kočičkou - Hana, Rousínov, 5.
výšivka - ţabka – Hami, 6. aplikace - ţabka - Doubravka, Praha, 7. výšivka - berušky –
Misaka, 8. výšivka - kočička – Misaka, 9. výšivka - liška – Misaka, 10. aplikace - ţabka
- Renata, Nový Hrozenkov, 11. výšivka - liška – Verpa, 12. výšivka - pejsek – Verpa,
Kočičku na polštářek vyšila Petra R., Deku a polštářek ušila Vave, Praha.
www.dekyzlasky.cz
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Maminka napsala na facebook poděkování všem švadlenkám, které se na zhotovení
deky a polštářků podílely. Připojila i fotografie Justýnky s dekou:

Dobrý večer, dneska nám dorazil ten nejkrásnější dáreček na světě,který jsme kdy dostali a
chceme všem hrozně moc poděkovat!!!!!! Strašně moc děkujeme všem švadlenkám a
vyšívačkám,za kaţdý detail na jejich obrázku pro Justýnku ...obrázky a to jak je deka
zpracovaná a ušitá je překrásné a vy jste nesmírně šikovné tety s obřím srdíčkem...děkujeme
za Vaši nádhernou práci a Váš čas...jsem opravdu dojatá ,ţe jsou ještě na světě takoví hodní
lidé ,kteří dokáţí rozdávat moc,moc radosti druhým lidem a jako odměna za jejich práci jim
stačí pouze úsměvy na fotkách,víte v dnešní době je to opravdu něco, čeho si velice cením a
nevidí se to často...vůbec nevím jak Vám poděkovat ,nemám totiţ vhodná slova ,nejraději
bych Vás kaţdou zvlášť potkala,potřásla jí rukou a hezky od srdce Vám řekla -Děkuji moc !!!!
Justýnka je z obrázků unesená ,kaţdý si pečlivě prohlédla ,ohmatala a do teď pořád sedí a
nemůţe se na dečku vynadívat,určitě uţ se hrozně moc těší aţ si večer po vykoupání pod
dečku lehne na gauč k pohádce...je vidět ţe kaţdičké zvířátko jí zaujalo,ukazuje si je
prstíkem a je jasné ,ţe to jsou ta její nejoblíbenější zvířátka na světě..
Z dečky máme ohromnou radost i my rodiče,nemůţeme se na ni vynadívat !!!!
Spolu s dečkou nám přišel i nádherný polštářek s kočičkou je to prostě úţasné !!!! Dále také
hrozně děkujeme za dopis od Denisky která na Justýnčinu deku vyšila dva obrázky,moc nás
potěšil a také za nádhernou ušitou ţabku od Vás,Justýnka ţabku nedá z ruky ,moc se jí líbí
....:-)
Samozřejmě další obří dík paní Alence Zemanové(Vave) která dečku tím překrásným
patchworkem ušila,já to prostě obdivuji a nemám slov ,je to neskutečná krása...a těch hodin
práce co to muselo dát ...také děkuji za nádherný průvodní dopis od paní Alenky ,který nás
hrozně moc potěšil a neméně také děkujeme za to jak dečka voní po aviváţi,jelikoţ Justýnka
je na vůně jako udělaná....:-)
Ještě jednou moc,moc děkujeme všem Vám tetičky milé,šikovné a srdečné...za to ţe jste
Justýnce udělaly obří radost,ten její úsměv je pro nás rodiče vším ....prosím pokračujte v
tomto projektu,protoţe rozdáváte lásku,štěstí a radost a to je v dnešní době cennější neţ
zlato !!!! ♥ ♥ ♥ Posílám pár foteček :-) A můţete je uveřejnit na stránkách..budeme rádi :-)
Moc zdravíme,všechny šikovné švadlenky i Vás :-)

www.dekyzlasky.cz
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11. Honzík

1. výšivka - jméno Honzík - Luci R., 2. výšivka - autíčko - Luci R., 3. aplikace - mašinka - Anďa H., 4.
aplikace - autíčko – Eva, 5. výšivka - autíčko - Hana, Rousínov, 6. aplikace - amer.policejní autíčko –
Dalmi, 7. výšivka - autíčko - Ivana, Praha, 8. aplikace - semafor - Vave, Praha, 9. výšivka - vlak s
dopravní značkou - Byszla
Deku ušila Míla Plívová, Praha., Polštářek pro Kačenku ušila Renata, Nový Hrozenkov. , Přáníčko pro
Honzíka nakreslila Klárka, Vlašim, přáníčko pro Kačenku Myšátko z Pelhřimova.

www.dekyzlasky.cz
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Honzíkova maminka poslala švadlenkám poděkování:

Dobrý den, mockrát děkuji za zaslání nádherné deky z lásky pro mého syna Honzíka, a
polštářku pro dcerku Kateřinku. Velice mile mě potěšily i osobní dopisy, vzkazy a obrázky,
bylo to moc milé povzbuzení, mockrát děkuji. Fotečku dodám příší týden, nemám doma
internet.
Vaše práce má smysl a přináší štěstí a podporu

www.dekyzlasky.cz
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12. Jirka

1. výšivka - jméno Jirka - Luci R., 2. aplikace - svítící lampa - Anitta S., 3. výšivka - policejní motorka Zdena, Teplice, 4. výšivka - sanitka – Monika, 5. aplikace - vrtulník - Míla Plívová, Praha, 6. aplikace autobus - Míla Plívová, Praha, 7. aplikace - policejní auto – Dalmi, 8. výšivka - letadlo – Byslzla, 9.
výšivka - modrý vrtulník – Jiřina, 10. aplikace - vlak – Pavlína, 11. aplikace - auto – Pavlína, 12.
aplikace - semafory - Anitta S., 13. výšivka - auto – Kamila, Obrázek na polštářek - výšivka - pokémon
Charizard - Luci R.
Polštářek pro Honzíka ušila Maru, Vlašim. , Deku ušila Vave, Praha. Také dotvořila nádherný střed se
silnicí, domečky, parkovištěm a semafory., Přáníčka nakreslila Arakis, Liberec.

www.dekyzlasky.cz
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Jirkova maminka poděkovala za balíček hned, jak dorazil, jen se rozmýšlela, zda nechat
pod stromeček či nikoliv :) a napsala:
Nám dnes dorazil balíček od vás, přemýšlím, jestli rozdělat teď nebo to nechat pod
stromeček. Uţ z toho, kdyţ jsem viděla, ţe je to od vás, měla jsem hroznou radost, ţe jste
takové šikulky a stihly jste to do vánoc!
Strašně moc vám děkujeme !!!!!!!!!!!!! :-)
Velice děkujeme všem tetám, deka je úţasná ! A Jirka šel spát s novou dekou, moc děkujem !
Další slova nejsou třeba, fotky mluví samy....

www.dekyzlasky.cz

24

13. Zuzanka

1. výšivka - jméno Zuzanka - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - Šmoulinka, sedí a čte si - Luci R., 3.
výšivka - Šmoula s míčem – Dana, 4. výšivka - Šmoulinka Sašetka – Verpa, 5. výšivka - Šmoula s
pudingem - Zdena, Teplice, 6. aplikace - Šmoulí domeček, 7. výšivka - Šmoulinka s červíkem na prstě
- Jola P. – Polsko, 8. výšivka - Růţový koník pony - Jola P. – Polsko, 9. aplikace - mávající Šmoula Míla Plívová, Praha, 10. aplikace - Gargamel – ANNabeLL, 11. aplikace - Šmoulí miminko – ANNabeLL,
12. aplikace - Šmoula s jahodou – ANNabeLL, Obrázek pro Kubíka: výšivka - dinosaurus - Luci R.,
Polštářek ušila Maru, Vlašim. , Deku ušila Ivana, Jílové u Prah

www.dekyzlasky.cz
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Maminka poslala na facebook své poděkování:

"Děkujeme moc za krásné dárečky. Zuzanka i Kubíček měli velkou radost a mě tekly slzy po
tváři dojetím. Moc děkujeme všem kdo se na tak krásné dece a polštářku podílel."

www.dekyzlasky.cz
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14. Kubík

1. aplikace - jméno Kubík - Míla Plívová, Praha, 2. aplikace - Křemílek – Wilde, 3. aplikace Vochomůrka – Wilde, 4. výšivka - Spongebob - Luci R., 5. aplikace - ovečka - Petra
Pospíšilová Pampalini, 6. aplikace - houbička - Petra Pospíšilová Pampalini, 7. výšivka prasátko PEPE - Jola P. – Polsko, 8. výšivka - Babča z Gumídků - Jola P. – Polsko, 9. aplikace
- Medvídek Pú - Doubravka, Praha
Deku ušila Jamala., Přáníčko vyrobilo Myšátko z Pelhřimova.
www.dekyzlasky.cz
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Kubíčkova maminka poslala poděkování všem švadlenkám, které se na dece
podílely:

Dobrý den paní Dagmar, dneska nám přišel balíček a v něm deka od vás a vašich moc
šikovných švadlenek.
Nemůţu ani napsat a vyjádřit jak krásný pocit jsem měla, kdyţ jsem balíček otvírala! Moc
mně potěšil dopis od vás, je plný krásných slov a podpory pro nás. Váţíme si vás za to, ţe jen
tak chcete udělat radost dětem a nám rodičům :)
Deka je překrásná!!! Barevná plná nádherných vyšívaných obrázků... a co to muselo dát
práce to všechno sešít dohromady!! Váţně neumím vyjádřit jak moc by jsme vám chtěli za ni
poděkovat... Vím, ţe to asi slyšíte od kaţdého komu jste děku předali :) Ale my si toho
opravdu moc ceníme a děkujeme za tak krásný dáreček! Udělala jsem pár fotek, abych se
mohla pochválit, ale uţ je deka zase zabalená a bude čekat do vánoc. Pak ji dáme Kubíkovi
pod stromeček :) V neposlední řadě taky moc děkujeme za překrásné přáníčko od dítka ze
spec. školy, pozdravujte ho prosím od nás a vyřiďte, ţe je moc hezké. Uţ jsem si ho doma i
vystavila :) Červený dinosauřík uţ odpočívá s Kubíkem v posteli :)
Takţe ještě jednou všem MOC a upřímně děkujeme, pozdravujeme vás a Kubík posílá všem
tetám a švadlenkám co se podílely na naší dece pusinky!! :) Mějte se moc krásně a všem
přejeme k blíţícím se svátkům: Šťastné a veselé vánoce :) Kubík + A+P

www.dekyzlasky.cz
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15. Lukášek

1. výšivka - jméno Lukášek - Lenka, Hradec Králové, 2. aplikace - sloník - Lucie Ţaludová - Šnečka,
Votice, 3. aplikace - jeţek – Wilde, 4. aplikace - netopýr –Wilde, 5. aplikace - kočička - Míla Plívová,
Praha, 6. výšivka - pejsek - Zdena, Teplice, 7. aplikace - pejsek s míčkem - Míla Plívová, Praha, 8.
výšivka - Kniha dţunglí – YGA, 9. aplikace - Rákosníček - Doubravka, Praha, 10. výšivka - jablíčko s
červíkem - Hana D., 11. aplikace - sovička – Martina, 12. výšivka - ţelvička – Hami, Polštářek pro
Tomáška s autíčkem ušila Renata z Nového Hrozenkova.
Deku ušila také Renata z Nového Hrozenkova., Přáníčka a magnetky vyrobily děti - Myšátka - ze
speciální třídy v Pelhřimově

www.dekyzlasky.cz
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Maminka chlapců zveřejnila na facebooku své poděkování:

Dobrý den,
musím vám všem moc moc poděkovat za krásnou deku, polštářek a plno krásných dárečků.
Chválou nemůţu šetřit, deka pro Lukáška je nádherná, hraje krásně barvami a Luky na ní
koukal s úţasem.
I Tomášek byl - je - nadšen, hned se chtěl vyfotit a pochlubit se, jaké krásné dárečky s
bráškou dostal.
Ještě jednou mocinky děkuji. Maminka Katka a její dva raubíři Luky a Tom :)

www.dekyzlasky.cz
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16. Agátka

výšivka - jméno Agátka - Luci R., 2. výšivka - krteček s tuţkou - Jola P. Polsko, 3. výšivka - krteček
s květinami - Jola P. Polsko, 4. aplikace - prasátko - Věra, Pardubice, 5. výšivka - kravička - Halina
T., Jaslo – Polsko, 6. výšivka - oranţová kočka - Boţena z Lublina, Polsko, 7. výšivka - kačenka Zdena, Vlašim, 8. aplikace - slepička – Jarfi, 9. výšivka - králíček - Jiřina, Třemošná, 10. výšivka pejsek - Zdena, Teplice, 11. výšivka - prasátko spí – Hami, 12. aplikace - ovečka - Míla Plívová,
Praha, Polštářek s koníkem pro Alţbětku ušila Zdena z Teplic. , Polštářek pro Emičku - sluníčko ušila Jarfi., Deku sestavila Jamala

www.dekyzlasky.cz
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Maminka napsala své poděkování na facebook:

"Moc všem děkujeme, jste úţasní človíčci a jak máte velká srdíčka, ţe se tam vejde tolik
krásných dušiček, které pohladíte svou láskou, udělat jim radost. Já to ani slovy vyjádřit
nemohu, holkám se dárečky moc líbí a přáníčka jsou úţasná, kdyţ jsme četli dopis, tak nám
slze kapaly dojetím, no oni uţ začaly, kdyţ jsme rozbalili balík, všechny moc pozdravujeme a
mooooc děkujem všem tetám"

www.dekyzlasky.cz
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17. Nikolka

1. výšivka - jméno "Nikolka" - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - princezna - Zdena, Vlašim,
3. výšivka - ţabka v kočárku - Zdena, Teplice, 4. výšivka - delfín - Hana, Rousínov, 5.
výšivka - pavouk Tekla z pohádky o Včelce Máje - Jola P. Polsko, 6. aplikace - míček - Zdena,
Teplice, 7. výšivka - Hallo Kitty sedí a mává červenou mašlí – Hanka, 8. výšivka - kočárek –
Hami, 9. aplikace - kačenky na lyţích - Ma.te, 10. aplikace - sunbonetka - Ma.te, 11. výšivka
- králíček – Jana, 12. výšivka - veselá kravička – Kamila, Deku ušila Lenhulka
www.dekyzlasky.cz
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Maminka Nikolky přidala na facebook své poděkování:

Včera přišla Nikolce nádherná deka s přáníčkem a dárečkem. Velice si toho váţíme a moc
Vám tímto děkujeme. Švadlenky mají šikovné ručičky a veliké srdíčko a jejich práce přináší
štěstí a radost. Ještě jednou veliké díky všem. Nikolka s maminkou.

www.dekyzlasky.cz
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18. Kristýnka

1. výšivka - jméno Kristýnka – Byszla, 2. výšivka - andulky - Ivana, Praha, 3. výšivka - labuť - Jiřina,
Třemošná, 4. výšivka - zelené andulky - Šárka z Frenštátu, 5. výšivka - sýkorky - Ivana, Praha, 6.
aplikace - kočka - Mária, Roţnov pod Radhoštěm, 7. výšivka - kočička s klubkem - Šárka z Frenštátu,
8. aplikace - morče – KatkaB, 9. aplikace - kos - Danuše Březinová, 10. aplikace - pejsek – Oliku, 11.
výšivka - hlava boxera - Luci R., 12. aplikace - kočička – Oliku, Přáníčko nakreslila Klárka z Vlašimi.,
Výšivka na polštářek - morčata - Milena, Řisuty, Polštářek ušila - Dagmar, Vlašim , Deku ušila - Danuše
Březinová

www.dekyzlasky.cz

35

Maminka Kristýnky nám poslala poděkování:

Dobrý večer paní Dagmar, moc Vás zdravíme a chci ze srdce poděkovat Vám, všem
švadlenkám a ochotným maminkám, které se podílely na vytvoření tak nádherné deky a
polštářku pro naší Kristýnku!! Balíček přišel dnes v pořádku, čekala jsem na Kristýnku aţ
příjede ze školy, aby si sama rozbalila takové veliké překvapení a sledovala jsem její oči a
úsměv, to se nedá popsat s jakou radostí a obdivem jsme prohlíţeli deku a polštářek Z
LÁSKY!! V dnešní době se člověk málokdy sejde s takovou pomocí od lidiček které vlastně
osobně nezná a kteří jsou ochotní z vlastní vůle takto udělat radost nemocnému dítěti a jeho
rodičům. Jsme Vám všem moc vděční a přejeme hlavně dobré zdraví, úsměv na tváři a ještě
jednou VELIKÝ DIK !! maminka Zdena a Kristýnka
O Kristýnčině dece se mluvilo i v pořadu Kříţem krajem ostravského rozhlasu, k tomu nám
Kristýnky maminka napsala toto: S radostí jsem si poslechla reportáţ z archivu rádia,a
prohlédla si internetovou stránku patchwork.klubu. Mám velikou radost ţe jsou kolem nás
dobří lidé přeji vám hodně štěstí a radosti v ţivotě !!

www.dekyzlasky.cz
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19. Adélka

1. výšivka - jméno Adélka - Luci R., 2. aplikace - motýl - Doubravka, Praha, 3. výšivka fialka - Hana, Rousínov, 4. výšivka - Kitty v růţové, mává – Kamila, 5. výšivka - Kitty se
slunečnicí - Luci R., 6. výšivka - Kitty v zelených šatečkách s medvídkem - Luci R., 7. výšivka
- Kity tančící - Jola, PL, 8. výšivka - Kitty s medvídkem - Jola, PL, 9. výšivka - kytička s
motýlem - Zdena, Teplice, Deku ušila Dana z Orlové
www.dekyzlasky.cz
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Maminka Adélky napsala své poděkování na facebook:

"Dnes nám poštáci donesli krásny balíček...Adélka i já jsme měly obrovskou radost jak z
deky, dárečku či pohledu...moc celému týmu děkujeme a posíláme pár fotek :-)"

www.dekyzlasky.cz
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20. Miška

1. aplikace - jméno Miška – Oliku, 2. výšivka - lvíček – Jiřina, 3. aplikace - lev - Dagmar T.,
4. aplikace - slon - Makra, Chrudim, 5. aplikace - opička - Makra, Chrudim, 6. aplikace kosatka - Anitta S., 7. aplikace - medvěd - Zdena, Teplice, 8. aplikace - ţirafa - Zdena,
Teplice, 9. aplikace - nosoroţec – Wjanka, 10. aplikace - sova - Anitta S., 11. aplikace lachtan – Ivana, 12. aplikace - velbloud – Ivana, Deku ušila Ivana. , Polštářek pro Klárku
ušila Jarfi.
www.dekyzlasky.cz
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Babička poslala poděkování všem švadlenkám:

Dneska nám přišla od vás deka pro Mišku, je krásná a všem moc děkujeme. Posílám první
foto Mišky s dekou. Je nemocná, tak jsme ji vyfotili aspoň tak. Ještě jednou moc děkujeme.
"babička"

www.dekyzlasky.cz
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21. Davídek

1. výšivka - jméno Davídek – Byszla, 2. aplikace - autíčko - Anďa H., 3. výšivka - jeţek s
jablíčky – Edita, 4. výšivka - koník - Zdena, Teplice, 5. výšivka - ţabičky - Jola, PL, 6. výšivka
- pejsek - Jola, PL, 7. aplikace - čísla - Světluška 77, Chodov, 8. aplikace - traktor - Míla
Plívová, Praha, 9. aplikace - písmenka - Dagmar T.
Deku ušila Jamala. Přidala ještě obrázek se třemi auty a polštářek s abecedou.
www.dekyzlasky.cz
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Davídkova maminka poslala poděkování všem švadlenkám:

"Dobrý den. V pátek balíček s krásnou dečkou a polštářkem v pořádku dorazil :) Deka je
opravdu nádherná a polštářek a dárečky byly milým překvapením navíc.......Davídek i já jsme
zrovna nemocní, tak balíček udělal opravdu velkou radost....Moc moc děkujeme všem, kdo se
na dece podílel.....všem milým švadlenkám za nádherné obrázky, Jamale za ušití deky a
polštářku. DĚKUJEME za Davídka :)"

www.dekyzlasky.cz
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22. Lukášek

1. výšivka - jméno Lukášek - Lenka, Hradec Králové, 2. aplikace - malá Maggie - Katka B, 3.
výšivka - malá Maggie – Kamila, 4. výšivka - Bart na skateboardu – Kamila, 5. výšivka stojící Lisa - Luci R., 6. výšivka - Bart pod vodou - Luci R., 7. výšivka - hlavy celé rodiny Luci R., 8. výšivka - Lisa sedí a čte - Hana, Rousínov, 9. výšivka - Lisa, Maggie a Bart Martina P., 10. výšivka - tančící Marge a Homer - Martina P., 11. výšivka - Bart - Marcela
Bednářová – stilla, 12. výšivka - Homer - Marcela Bednářová – stilla, Deku ušila Marcela
Bednářová - stilla.
www.dekyzlasky.cz
43

Lukáškovi jsme deku poslaly jiţ 23.2.2013, ale protoţe byly jarní prázdniny, rozbalil jsi ji
právě 1.3.2013. Maminka nám poslala krásné poděkování:

"Dobrý den, paní Dagmar, včera nám přišla deka z lásky.Jelikoţ je syn na prázdninách u
babičky, tak jsme ji ještě neviděli. Ale hned jak dorazí domů, tak si ji hned rozbalí. Uţ se na
to moc těším.A zároveň vám a celému týmu, kteří se na dece podíleli, bych chtěla moc a moc
poděkovat. Četla jsem i váš dopis a musím říct, ţe je to strašně moc krásně napsané, aţ mě
to rozbrečelo. Jste úţasní lidé. Aţ si deku rozbalíme, tak udělám fotky a dám je na facebook.
Ještě jednou moc děkuji." V pátek 1.3.2013, kdyţ se Lukášek vrátil domů, ještě připsala:
" Dobrý večer, paní Dagmar, včera jsme poprvé viděli deko od vás, je nádherná. Lukášek se
tak do ní zamiloval, ţe pod ní večer musel spát a ani dnes ji celý den ze sebe nesundal. Takţe
sjte mu udělali moc velkou radost a ještě jednou moc děkujeme všem. Jste báječní. Lukášek
je váţně z té vaší deky unešenej, uţ ţádnou jinou nechce."

www.dekyzlasky.cz
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23. Michálek

1. jméno Michálek – Kerachne, 2. kohout - Jola Sichová, 3. čunítko – Lenunka, 4. kočka - Míla
Strnadová, Praha, 5. zajíček - Ája Votrubcová, 6. kuřátka - Maruška Smetanová, Praha, 7. kravička –
Míša, 8. pejsek – Carraro, 9. koník - Lada Charvátová, 10. včelka – Monika, 11. ptáček kos – Andrea,
12. boudička pro Michálkovu fenku Vendulku – Kerachne, přáníčko vyrobila Elunia z Polska
Deku ušily švadlenky s Ajou Votrubcovou

www.dekyzlasky.cz
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Babička poslala švadlenkám poděkování:

"Dobrý den, deka dorazila, je moc kráásnáá, mockrát děkujeme vám a těm šikovným
švadlenkám. Míša pod ní spinkal a chechtal se na ní, jak je krásně výrazná. Vendulka moc
děkuje za krásnou boudičku :-) Věra, Michálek, Vendulka a celá rodina"

www.dekyzlasky.cz
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24. Alex

1. jméno ALEX - výšivka – Byszla, 2. výšivka - nákladní auto - Hana, Rousínov, 3. výšivka - motorka Marcela Bednářová – stilla, 4. výšivka - závodní auto - Marcela Bednářová – stilla, 5. výšivka - silniční
motorka se závodníkem - Luci R., 6. výšivka - monster truck – Hami, 7. výšivka - auto - Světluška 77,
Chodov, 8. aplikace - kamion - Dagmar T., 9. výšivka - autojeřáb - Jola P., Polsko, 10. aplikace formule - Dagmar T., 11. výšivka - formule s praporem - Marcela Bednářová – stilla, 12. výšivka čtyřkolka - Marcela Bednářová – stilla, Deku ušila Zdenka L. z Karviné

www.dekyzlasky.cz
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Maminka Alexe zveřejnila na facebooku poděkování a odkaz na vlastní galerii s
fotkami šťastného Alexe:

"Deka pro Alexe dorazila ve čtvrtek,je přenádherná a Alex ji nedá z ruky,moc a moc všem
šikovným švadlenkám děkujeme za jejich práci a šikovnost,se kterou rozdávají tolik
radosti."

www.dekyzlasky.cz
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25. Matýsek

1. výšivka - jméno MATÝSEK - Monika Š., 2. výšivka - krtek - Jiřina, Třemošná, 3. výšivka - Blesk
McQueen - Jola P., Polsko, 4. výšivka - krtek - Hana, Rousínov, 5. výšivka - Blesk McQueen - Marcela
Bednářová – stilla, 6. výšivka - Burák - Luci R., 7. výšivka - Sally - Marcela Bednářová – stilla, 8.
výšivka - Mack - Marcela Bednářová – stilla, 9. výšivka - Burák - Marcela Bednářová – stilla, 10.
výšivka - Sally - Hana, Rousínov, 11, aplikace - zvířátko z Krtečka – Rachelka, 12. aplikace - zvířátko z
Krtečka – Rachelka, Polštářek ušila Dagmar T., Deku ušila Dagmar T.
Přáníčko pro Matýska vyrobilo Myšátko z Pelhřimova, přáníčko pro Petru vyrobila Magdalena z Polska .

www.dekyzlasky.cz
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Maminka napsala na facebooku své poděkování:

"Dobrý den, dnes nám přišel úhledný balíček s nádherně zabalenou dekou pro našeho
Matýska a polštářkem pro jeho setru Peťu Nádherně propracovaná deka nám udělala velikou
radost, tím spíš, ţe Matýsek bojuje s virozou. Uţ pod ní spinká, deka je opravdu teploučká,
na jeho promrzlé tělíčko dělaná jak na míru. Obrázky jsou ještě hezčí neţ na fotkách, červená
a ţlutá jsou přesně barvy, na které Matýsek reaguje. Výšivky - no to se nedá popsat, prostě
nádhera. To samé platí i polštářku. Chtěli bychom moc poděkovat všem tetám - švadlenkám,
které deku připravovaly a kompletovaly. Patří jim náš velký obdiv a dík. Jsme rádi, ţe jsou
mezi námi lidé, kteří chtějí ne jen pomoci, ale udělat i radost. Chtěla bych poděkovat i za
přáníčka i dopis, čtení se neobešlo bez slz radosti a dojetí. Ještě jednou moc děkujeme."

www.dekyzlasky.cz

50

26. Lukášek

1. výšivka - jméno LUKÁŠEK - Lenka, Hradec Králové, 2. aplikace - Snoopy – Wilde, 3. výšivka mašinka - Zdena, Teplice, 4. výšivka - pejsci - Jiřina, Třemošná, 5. aplikace - pejsek - Lucie Ţaludová Šnečka, Votice, 6. aplikace - mašinka - Lucie Ţaludová - Šnečka, Votice, 7. výšivka - opice - Marcela
Bednářová – stilla, 8. výšivka - opice - Marcela Bednářová – stilla, 9. výšivka - pejsek knírač – YGA,
10. aplikace - mašinka - Míla Plívová, Praha, 11. šití přes papír - pejsek – Hami, 12. výšivka - pejsek Luci R., Deku ušila Michaela Hlostová, Ostrava , Přáníčko vyrobila Arakis z Liberce

www.dekyzlasky.cz
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Maminka Lukáška poslala své poděkování:

"Dobrý den paní Dagmaro,
tak konečně jsme se dostali k balíčku a Lukášek si ho dnes po návratu rozbalil, mooc by jsme
Vám chtěli poděkovat za krásnou deku a přiloţené dárečky, Lukášek má z deky velkou
radost. Deka je opravdu nádherná. V příloze posílám fota.
Moc ještě jednou děkujeme"
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27. Samík

1.ýšivka - jméno SAMÍK – Byszla, 2. výšivka - vrtulník - Marcela Bednářová – stilla, 3.
výšivka - závodní auto - Marcela Bednářová – stilla, 4. výšivka - formule - Luci R., 5. výšivka
- letadlo - Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - formule - Jiřina, Třemošná, 7. aplikace - závodní
auto - Dagmar T., 8. výšivka - formule s praporem - Marcela Bednářová – stilla, 9. výšivka čtyřkolka - Marcela Bednářová – stilla, 10. výšivka - autíčko – Kamila, 11. aplikace - vrtulník
– janaetz, 12. aplikace - Blesk McQueen – janaetz, Deku ušila Martina Š. z Hostivic
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Maminka Samíka nám hned zavolala, ţe deka uţ přišla a řekla nám:
jak je z ní a ze "závodnických" dárků od manţelů Starých Samík nadšený. Napsala i pár
řádeček a poslala fotku: "Posílám fotečku Samuelka s dečkou. Je opravdu moc krásná, Samík
s ní hned tu první noc spal a ani mi ji nechtěl půjčit :) Děkuji ještě jednou za dečku. Jsem
moc ráda, ţe ještě existují lidé, kterým záleţí na nemocných a postiţených dětech."
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28. Anetka

1. výšivka - jméno ANETKA - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - lední medvěd - Lenka,
Hradec Králové, 3. výšivka - prasátko - Dana, Orlová, 4. výšivka - kočka - Boţena z Lublina,
Polsko, 5. výšivka - sloni - Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - opička – Eva, 7. výšivka - ţirafy Luci R., 8. aplikace - medvěd - Míla Plívová, Praha, 9. výšivka - opička – Kamila, 10. výšivka slon – Kamila, 11. aplikace - motýlek – Jiruska, 12. aplikace - hlava zebry - MAKRA, Chrudim,
Deku ušila Renata z Nového Hrozenkova
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29. Maruška

1. výšivka - jméno MARUŠKA - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - lední medvěd - Lenka,
Hradec Králové, 3. výšivka - prasátko – YGA, 4. výšivka - kočka - Boţena z Lublina, Polsko,
5. výšivka - sloni - Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - pejsek na polštářku - Jiřina, Třemošná, 7.
výšivka - hlava tygra - Luci R., 8. aplikace - hroch - Míla Plívová, Praha, 9. výšivka - ţirafa –
Kamila, 10. výšivka - opička – Kamila, 11. aplikace - hlava ţirafky - MAKRA, Chrudim, 12.
výšivka - papoušek - Jola P. Polsko, Deku ušila Renata z Nového Hrozenkova
www.dekyzlasky.cz
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28. Anetka a 29. Maruška
Maminka hned napsala poděkování:

"Dobrý den, dnes ráno poštou raní došly deky od Vás. Kdybyste viděla holčičky, tak byste
měla radost. Trhaly papír o sto šest a říkaly "co to mám, co to je". Mladší si ji hned dala na
stůl po vybalení a lehla si tam, ani se s ní nepřesunula do postele. Jak byla v kuchyni tak tam
leţela. Starší dcera měla taky velkou radost a chodila nám ukazovat, ţe má deku se zvířátky.
Ještě jednou všem moc děkujeme. Deky jsou nádherné. Přejeme Všem pěkný den a ještě
jednou velké díky."
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30. Lukášek

1. aplikace - jméno LUKÁŠEK – Zuzka, 2. aplikace - vrtulník - Anďa H., 3. výšivka - pracovní
auto - Zdena, Teplice, 4. výšivka - modré autíčko - Hana, Rousínov, 5. výšivka - mašinka Magdalena, Polsko, 6. výšivka - parník - Jiřina, Třemošná, 7. aplikace - hasičské auto –
Wjanka, 8. aplikace - horkovzdušný balón - Eva, Brno, 9. aplikace - mašinka Tomáš - Míla
Plívová, Praha, Deku ušila nokyk. , Polštářek pro Vojtíška ušila Jarfi pro Lukáška nokyk
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Lukáškova maminka zveřejnila na facebooku poděkování pro všechny švadlenky:

Včera Lukášek dostal balík, ze kterého byl nadšený jak on tak jeho bráška. Bylo to jako na
Vánoce, tolik krásných dárků! Deku si zamiloval ihned, všude ji sebou táhne, udělal ze sebe
ţelvičku a s dekou na zádech cestuje po podlaze :) Medvídka daroval bráškovi a o sluníčko se
dělí společně. Vojtínek má polštářek v postýlce a magnetky jsou na lednici :) Děkujeme za
krásné dopisy, moc nás potěšily a posíláme jedno veliké DĚKUJEME za tento úţasný projekt
všem organizátorům a šikovným švadlenkám, které se do toho zapojily. :)
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31. Kačenka

1. výšivka - jméno KAČENKA - Luci R., 2. Šmoulí domeček - Světluška 77, Chodov, 3. aplikace 3D taťka Šmoula - Wjanka, Ţatec, 4. aplikace - taťka Šmoula s motýlkem - Dagmar T., 5. aplikace Šmoula s kytičkou - Dagmar T., 6. aplikace 3D - Šmoulinka - Anitta S., 7. aplikace 3D - Šmoula Marcela Bednářová – stilla, 8. výšivka - Šmoulinka - Jola P., Polsko, 9. výšivka - Šmoula na kocourovi Jola P., Polsko, 10. výšivka - Šmoula - malíř - Jola P., Polsko, 11. výšivka - kocour Azrael - Monika Š.,
12. aplikace - kytička - Míša, Poděbrady, Přáníčka vyrobila Arakis., Polštářek pro Anetku i deku pro
Kačenku ušila Martina Š. z Hostivic
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Maminka holčiček napsala své poděkování:

Dobrý večer, dneska dorazila v pořádku deka a polštářek pro Anetku a Kačenku. Moc vám
děkujeme, jsou moc krásný. Holky měly velkou radost. Fotky jsem vám dala na Facebook.
Všem hodným tetičkám, co přispěly obrázkama, moc a moc děkujeme :-) přejeme krásný
večer a ještě moc děkujeme. rodina Sedláčkova :-)
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32. Štěpík

1. výšivka - jméno ŠTĚPÍK - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - Sally (Cars) - Hana, Rousínov, 3.
výšivka - tučňák - Zdena, Teplice, 4. výšivka - kuličky a puntíky - Zdena, Teplice, 5. výšivka - sedící
tučňáček Pingu - Luci R., 6. výšivka - tučňáčci – Hami, 7. aplikace - puntíky - Míša, Poděbrady, 8.
aplikace - medvídek Pú - Marcela Bednářová – stilla, 9. výšivka - Blesk McQueen - Verpa, Blansko,
přáníčka vyrobila Magdalena z Polska, Polštářek pro Ondru - výšivka - ţelvy Ninja - Luci R., ušila –
Kerachne, Polštářek pro Lukáška - Výšivka - mašinka Tomáš - Hana, Rousínov, ušila – Kerachne, Deku
pro Štěpíka ušila Verpa z Blanska
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Maminka zveřejnila na facebooku své poděkování:

"Dobrý den, dnes přišel balík od hodných tetiček, akorát jsme doma, tak nám pošťák udělal
velkou radost. Moc děkujeme všem tvůrkyním." Zde zveřejnila i fotografie.
Napsala i mail: "Dobrý den, mockrát děkujeme za balíček, budu vás všude chválit, na fcb
jsem vám vloţila album s fotkami :) děkuju mockrát, je to nádhera a jsem pekelně dojatá!!"
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33. Jiřík

1. výšivka - jméno JIŘÍK –Byszla, 2. aplikace - káčátko – Jarfi, 3. výšivka - zajíček - Jarmila,
Vlašim, 4. výšivka - pejsek - Jiřina, Třemošná, 5. aplikace - ovečka - Marcela Bednářová –
stilla, 6. aplikace - vláček - Katka K., 7. aplikace - kravička - Katka K., 8. aplikace - vláček Katarína, Slovensko, 9. výšivka - kůň - Zdena, Teplice
Deku ušila Nokyk, Přáníčko vyrobilo Myšátko
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Maminka stále sledovala práce na dece a švadlenky každou chvíli chválila. Poslala
krásné poděkování:

"Dobrý den, dneska jsme dostali deku :-) je nádherná, překrásná, Jiříkovi se moc líbila, byl
šťastný. Jste úţasný, patří vám náš velký dík a obdiv všem švadlenkám, které dělají naše děti
šťastnýma. A z celého srdce děkujeme za krásné psaní a přáníčko pro Jiříka. Věřte, ţe jste
navţdy v našich srdcích, máme Vás rádi :-) Mějte se moc krásně a přejeme Vám hodně štěstí
a radosti v ţivotě. Renata, Rosťa a Jiříček"
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34. Péťa

1. výšivka - jméno PÉŤA – Byszla, 2. výšivka - traktůrek - Jiřina z Třemošné, 3. výšivka - auto - Zdena
z Teplic, 4. aplikace - auto - Marcela Bednářová – stilla, 5. aplikace - traktor - Míla Plívová, Praha, 6.
aplikace - hasičské auto – Jamala, 7. aplikace - nákladní auto – Jamala, 8. výšivka - auto - Marcela
Bednářová – stilla, 9. šití přes papír - sanitka - Dagmar T., Deku ušila Lenka - Stínovlas
polštářek ušila Marcela Bednářová – stilla, obrázek na polštářek - kočičku - vyšila Jiřina, Třemošná,
Michálek, polštářek ušila a obrázek na polštářek - čínského draka - vyšila Marcela Bednářová – stilla,
Šavi, Březolupy, Hana, Březolupy, polštářek ušila a obrázek na polštářek - mašinku Tomáše - vyšila
Jamala, polštářek ušila Katarína ze Slovenska
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Maminka poslala poděkování:

"Dobrý den ! Ani nevím jak začít, dojetím a radostí mi tečou slzy, krásné, nádherné, úţasné,
děti jsou nadšené a Péťa téţ, moc děkujeme a příští týden vám pošlu fotečky, nyní jsou
některé děti nemocné a tudíţ mám docela kalup, nicméně, deka a polštářky dnes dorazily a
jsou opravdu úţasné, moc moc děkujeme."
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35. Fanda

1. výšivka - jméno FANDA - Luci R., 2. výšivka - mašinka Tomáš - Marcela Bednářová – stilla,
3. výšivka - šneček – Hami, 4. výšivka - lokomotiva - Marcela Bednářová – stilla, 5. aplikace tučňák Pingu - Míla Plívová, Praha, 6. aplikace - tučňák Pingu - Anitta S., 7. výšivka - krteček
s pastelkou – Kamila, 8. aplikace - čísla a písmena - Peťule, Ostrava, 9. aplikace - mašinka
Tomáš - Dagmar T., text "Mámě Tě rádi - máma a táta" - Marcela Bednářová – stilla, Deku
ušila - Marcela Bednářová – stilla, Polštářek pro Vašíka ušila - Zuzka, Bílovec,
obrázek
ovečky vyšila Luci R.
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Maminka napsala své poděkování:

Dobrý den, paní Dagmar,
ani nevím, jak dostatečně poděkovat za nádherný dárek, úplně jste mi Vy i Vaše obětavě
švadlenky vehnaly slzy do očí, deka i polštář jsou nádherné. Ve skutečnosti mnohem hezčí
neţ jak vypadají na fotkách a je znát, ţe jejich výroba je opravdu náročná a pracná, máte
můj obdiv. Kluci byli nadšení a rozebrali si dárky po svém :)), takţe Fanda si zabral místo
deky polštář a neustále hladí prstíky ovečku a Vašek tráví čas na dece, zkoumá obrázky nebo
se pod ní schovává, kaţdopádně se jí odmítá vzdát. :D Počkám, aţ si to prohodí a pošlu Vám
fotky pro Váš web a stránky FB.
Děkuji za instrukce ohledně praní, ty jsou pro nás důleţité, Fanda trávívá s dekou hodně
času, všude ji s sebou tahá a mazlí se s ní, takţe je často ušmudlaná. Konečné můţeme být
pyšní i na tu deku, kterou musíme všude sebou vozit.
Ráda bych poděkovala i za milá slova z dopisu a přáníček, sice nám ţivot postavil nějaké
překáţky na naší trati, ale zas díky nim potkáváme lidi jako Vy, takţe vše zlé je k něčemu
dobré.
Můj muţ Vám v minulém týdnu zaslal malou částku jako poděkování z jeho strany, doufám,
ţe v pořádku dorazila. Určitě Vám rádi budeme pomáhat i do budoucna, i kdyţ je to jen
drobek v nákladech, které jsou s dekami spojené. Chceme tím ale říct, ţe nebereme Vaši
činnost a tento nádherný projekt jako samozřejmost a velmi si Vaší práce a elánu váţíme.
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36. Štěpánek

1. výšivka - jméno Štěpánek – Byszla, 2. výšivka - Hello Kitty s limonádou - Marcela Bednářová – stilla, 3. výšivka
- čísla - Marcela Bednářová – stilla, 4. aplikace - vláček - Makra Chrudim, 5. aplikace - pendolino - Míla Plívová,
Praha, 6. aplikace - autobus - Míla Plívová, Praha, 7. aplikace - skřítek Noddy - Monika Š., 8. aplikace identifikační číslo vlaku - Monika Š, 9. aplikace -skřítek Noddy - Dagmar T., 10. aplikce - Hello Kitty – Janaetz, 11.
aplikace - Hello Kitty – Jarfi, 12. aplikace - tramvaj - Alţběta, Jakubovice, Polštářek pro Andělínka - Šavi,
Březolupy
Polštářek pro Danečka - Jamala , Deku pro Štěpánka ušila Ruzena 9 , Přáníčka vyrobila Myšátka
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Maminka napsala švadlenkám poděkování:

"Dobrý den, dnes nám přišel velký balík... ;-) Kdyţ se Štěpánek dozvěděl, ţe je to jeho deka,
skákal radostí aţ do stropu :-D Jeho bráškové Andělínek i Daneček jsou také nadšení, dočkali
se překrásných polštářků :-)
Chtěla bych za nás všechny mockrát poděkovat všem, kteří se na tomto úţasném projektu
podílí, všem obětavým švadlenkám, které pro naše kluky ušily opravdu výstavní kousky, také
děkujeme za přáníčka i magnetické záloţky do kníţky!!!
Přeji Vám krásné dny s hřejivým pocitem u srdíčka, ţe činíte spoustu dětí šťastných!!!"
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37. Matteo

1. aplikace - jméno MATTEO – Peťule, 2. aplikace - sova - Dana, Orlová, 3. aplikace - liška Doubravka, Praha, 4. aplikace - ţelvička - Marcela Bednářová – stilla, 5. aplikace - ţabička Dana, Orlová, 6. aplikace - autíčko - Šavi, Březolupy, 7. aplikace - koloběţka - Hana,
Březolupy, 8. aplikace - kolo - Peťule, Ostrava, 9. aplikace - pejsek - Sorfallína, Kopřivnice,
10. aplikace - lvíček - Makra, Chrudim, 11. aplikace - zvířátko - jazz, Bělkovice, 12. výšivka sluníčko - Hana, Rousínov
Polštářek pro Maxima ušila Šavi, Březolupy, Deku ušila Šavi, Březolupy
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Maminka Mattea a Maxima napsala své poděkování:

"Dobrý den, paní Dagmar, teď jsem byla na poště vyzvednout balíček... Deka je úţasná!!!! A
ostatní dárečky také...
Tímto bych chtěla za sebe i kluky poděkovat všem hodným tetám, které se podílely na výrobě
deky z lásky pro mého Mattea a i za polštéřek pro druhého syna Maxe. Ten je momentálně ve
škole a balíček jsem mu nechala zabalený... Měl totiţ nedávno narozeniny i svátek..... Tak to
bude pro něho překvapení.
Pokud můţete prosím vyřídit mé velké díky všem švadlenkám a tvůrcům deky....
Přeji Vám, aby se Vám dařilo vytvářet úsměvy a krásné pocity v duších dětiček i maminek. Je
moc milé vědět, ţe jsou lidičky, kteří aniţ by vás znal,i jsou schopni vytvořit tak krásnou věc
jako je Deka z lásky...
Děkujeme"
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38. Valinka

1. výšivka - jméno Valinka - Luci R., 2. výšivka - víla Ocúnka - Hanka XIII., 3. výšivka kopretina - Hana, Rousínov, 4. výšivka - medvědice s kytičkami - Edita Vyvlečková, Havířov –
Šumbark, 5. výšivka - andělíček - Lada, Kateřinky, 6. výšivka - kytičky - Magdalena z Polska,
7. výšivka - kočička - Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - kočička - Zdena, Teplice, 9. výšivka kytičkové srdíčko - HamiDeku ušila Míla Plívová, Praha
Polštářek pro Filípka ušila Eva Brabcová, Jablonec nad Niso, výšivka - pirátská lebka - Luci
R., Přáníčko vyrobila Magdalena z Polska
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Tentokrát deka čekala na Valinku několik dní na poště, která byla v době povodní zavřená.
Ale i Valinka s bráškou se dočkali a krásnou deku s polštářkem si převzali. Maminka poslala
své poděkování:
Dobrý večer paní Dagmar, tak uţ máme deku, polštářek a i krásné dárečky doma... Je to
opravdu velikánská nádhera a skláním klobouk před všemi těmi tetičkami, co se podílely na
ušití deky a polštářku....Chtěla bych mít, taky tak zlaté ručičky jako je máte vy, ale já bych si
přišila všechny prsty...:-(..Přeji Vám mnoho štěstí a spokojených dětiček plné úsměvu...;) S
pozdravem Simona, Valérie a Filip :-)
Přidala nám i příspěvek na facebook:
Dobrý večer milé a úţasné tetičky, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za úţasnou deku
pro naší Valinku a překrásný polštářek pro jejího brášku Filípka. Jste neskutečné šikulky.
Filípkovi polštářek udělal ohromnou radost, Valinka si obrázky prohlíţela s úsměvem na tváři
a to je to nejcennější pro nás všechny. ;) Přeji Vám mnoho krásných dnu plných sluníčka,
moc spokojených dětiček, které budou tak šťastné z Vaší práce,jako ty naší andílci.....Všichni
máte ♥ na správném místě...S pozdravem maminka Simona, Valinka a Filípek :-)
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39. Marcel

Pro Marcela jsme ušily deku s tématikou popelářů, popelnic, třídění odpadků...je v barvách
kontejnerů na tříděný odpad - bílé, modré, zelené, ţluté, oranţové a červené - o rozměru
130 x 180 cm.
Deku i polštářky pro Standu a Marcela ušily švadlenky z olomouckého patchworkového klubu
pod vedením Šavi z Březolup.
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Maminka chlapců nám napsala:

"všechno (deky i polštářky) přišly v pořádku. Ráda bych Vám všem napsala, co se u nás ten
den dělo, ale nejsem natolik zdatná pisatelka, abych to dokázala písmeny vystihnout. My
všichni jsme měli ten den Vánoce. Uţ jen to, jak byly dárky krásně v krabici zabaleny do
dárkových papírů, s přáníčky, chyběl uţ jen stromeček :-)
Macík byl z deky nadšený, ale zase svým - popelářským způsobem. Moc oceňuje, ţe jsou na
něm kontejnery všech barev. Rád si doprostřed rozloţené deky nanosí barevné kostky a pak
si odpad třídí na kontejnerky, co má v rozích deky. Jeho radost je veliká, my to víme a
vidíme, i kdyţ je jeho svět tolik jiný, neţ náš, jeho radost je nám čitelná velmi dobře. A věřte,
ţe Macík má na světě těch radostí opravdu nemnoho, miluje jídlo a odpadky. Aţ mu v teplých
dnech vyloţím deku na trávník a nanosím na ni jídlo, bude v nebi :-D Teď přemýslí, kam
zavěsíme kasář. Není to jednoduché, protoţe musíme vybrat to nejlepší místo. Moţná bude
viset ve škole. Ještě musím napsat, ţe to, jak je deka sestavena a vymyšlena, je úţasná
práce. Trochu jsem se bála, aby na ní nebyly nějaké "chyby". Tím, ţe je Macík popelářem
tělem i duší, má vše kolem třídění v malíku, lehce by se mohlo stát, ţe by našel nějaký
zádrhel, např, v barvě, atd, je v tomto velký puntičkář. Ţeny, švadlenky, jste úţasné
popelářky ! :-)
Standa byl překvapený, ţe také něco dostal. Bylo vidět, ţe i ten puberťák, který si hraje na
velkého chlapa, je rád, ţe i on dostane dárek, něco hebkého milého do postele, však se taky
ještě rád mazlí, i kdyţ to uţ někdy nechce dávat najevo :-)
Moc Vám všem děkujeme! Pro mě, maminku, je to obrovská věc. Ty děti si ani neuvědomují,
co za tím vším je, kolik lidí, práce, materiálu... málokdy se stane, aby pro moje děti někdo
něco udělal... k tomu zdarma...DĚKUJI!
Posílám pár fotek. Bohuţel jsou některé rozmazané, ale snad z nich i tak bude cítit ta veliká
radost."
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40. Bety

1. výšivka - jméno Bety – Byszla, 2. aplikace - víla - Kateřina O., 3. výšivka - víla Krokusínka - Hanka
XIII., 4. výšivka - víla – Bubu, 5. výšivka - víla Amálka – Kamila, 6. výšivka - víla - Marcela Bednářová
– stilla, 7. výšivka - víla - Marcela Bednářová – stilla, 8. aplikace - víla Sunbonetka - Iveta-gonce, 9.
výšivka - víla - Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie, 10. výšivka - víla s kytičkou – Eva, 11. výšivka
- víla – Kamila, 12. aplikace - víla - Lenka – Stínovlas, Polštářek pro Jiřinku ušila Nokyk
Deku ušila Dana, Orlová
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Maminka Betynky nám napsala:

"všechno (deky i polštářky) přišly v pořádku. Ráda bych Vám všem napsala, co se u nás ten
den dělo, ale nejsem natolik zdatná pisatelka, abych to dokázala písmeny vystihnout. My
všichni jsme měli ten den Vánoce. Uţ jen to, jak byly dárky krásně v krabici zabaleny do
dárkových papírů, s přáníčky, chyběl uţ jen stromeček :-)
Kdyţ Bětuška viděla svou deku, křičela radostí, utíkala pro kníţku Petr Pan, sedla si na deku a
začala si "číst", ukazovala na kaţdou vílu a něco jí z kníţky reprodukovala. Pak si deku
odtáhla do pokoje, lehla do postele a šla spát :-) To je jedna z fotek, jak si lebedí s vílami s
postýlce. Bylo to úţasné ! A kaţdý den, jen přijde ze školy, roztáhne si deku na zem, bud si
na ní sedne nebo lehne, a vypráví vílám, co se dělo ve škole. Kdyţ večer čteme Petra Pana,
musí být samozřejmě přikrytá vílami, jinak to nejde.
Jiřinka si kočičku také okamţitě zamilovala, má krásné barvy a je hebounká, to batolátko
ocení. A s jejími tlapkami děláme často paci paci.
Moc Vám všem děkujeme! Pro mě, maminku, je to obrovská věc. Ty děti si ani neuvědomují,
co za tím vším je, kolik lidí, práce, materiálu... málokdy se stane, aby pro moje děti někdo
něco udělal... k tomu zdarma...DĚKUJI!
Posílám pár fotek. Bohuţel jsou některé rozmazané, ale snad z nich i tak bude cítit ta veliká
radost."
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41. David

1. výšivka - jméno David - Lenka z Hradce Králové, 2. výšivka - cyklista - Halina T., Jaslo Polsko, 3.
výšivka - logo "Kometa Brno" - Luci R., 4. výšivka - hokejista - Katka K., 5. výšivka - hokejista - Luci
R., 6. výšivka - hokejista – Eva, 7. výšivka - Hockey Duck znak - Marcela Bednářová-stilla, 8. aplikace
- dres Komety Brno – Pavlína, 9. aplikace - dres Komety Brno – Pavlína, 10. výšivka - lyţař – Kamila,
11. výšivka - fotbalista - Luci R., 12. aplikace - sportovec - Renata, Nový Hrozenkov
Přáníčko vyšila Judith Saebel z Adelaide v Jiţní Austráli, Deku ušila Věra
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Rodiče Davídka poslali své poděkování:

Dobrý den paní Dagmar!
Deka přišla v naprostém pořádku, jen jsme byli delší dobu mimo domov, tak jsme ji nemohli
na poště vyzvednout hned.
Chtěli bychom vám společně s manţelkou poděkovat za našeho Davídka. Má z deky velikou
radost a přesto ţe moc neprojevuje své city, tak maminku objal, polibil a pěkně poděkoval.
Hned se ptal, jestli pod ní můţe spát! Myslíme si, ţe hlavně díky vám se nám podařilo
Davídkovi udělat velikou radost a ţe je chlapec zase o kousek víc šťastný. Všichni, co se na
dekách z lásky podílíte, děláte velice zásluţnou činnost, která se v dnešní době opravdu moc
nevidí!
Ještě jednou vám děkujeme za darovanou lásku našemu synovi Davídkovi.
Hodně štěstí
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42. Lukášek

1. výšivka - jméno "Lukášek" – Byszla, 2. výšivka - nářadí - Marcela Bednářová-stilla, 3.
výšivka - nářadí - Marcela Bednářová-stilla, 4. aplikace - kleště – Jamala, 5. aplikace šroubováky – Jamala, 6. aplikace - špachtle a klíč - Makra, Chrudim, 7. výšivka - kabely –
Kamila, 8. výšivka - klíč - Jola P., Polsko, 9. aplikace - kladívka – Jamala, 10. aplikace zahrádka - Světluška 77, Chodov, 11. aplikace - nářadí - Anitta S., 12. výšivka - nářadí Marcela Bednářová-stilla, Přáníčko vyrobila Arakis, Liberec
Deku ušila Jamala
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Maminka nám napsala:

Dobrý večer, paní Dagmar,
deka dorazila v pořádku. Děkuji Vám a tetičkám – včeličkám, které pro Lukáška deku ušily.
Nedočkavě trhal obal balíku a radostně skákal a třepal ručkama, byl nadšený, kdyţ objevil
kapsář s kostičkami Lega a figurkou indiána. Volal: „Mami, mami, ta deka září jako sluníčko,
pojď si sáhnout, to nářadí je jako ţivé.“ Paní Dagmar, prosím, předejte mé upřímné
poděkování všem tetám, které pro Lukáška deku a kapsář šily, děkuji vašemu sdruţení, ţe
přinášíte radost a lásku těmto „začarovaným“ dětem. Lukášek deku vyţaduje na večerní
spaní, zachumlá se do ní jako housenka a neţ usne, hladí ručkou obrázky. Já jsem to krásně
obrečela, byly to slzy štěstí a dojetí, nejen nad kouzelnou dekou, ale i nad přáníčky.
Přeji vašemu sdruţení hodně sil a zdraví, krásný večer, odcházím pro kapesník, protoţe uţ
zase brečím dojetím. Srdečně zdraví Isa a Lukášek
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Maminka poslala poděkování, i Patrička se přidala:

"Polštářek od vás je nádhernej, Malíkovi se dečka strašně moc líbí a Terce zase její polštářek.
Strašně moc a moc vám děkujeme."
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44. Tomášek

výšivka - jméno "Tomášek" s balonky - Lenka z Hradce Králové, 2. výšivka - ryba - Magdalena,
Polsko,3. výšivka - mašinka - Jiřina, Třemošná,4. výšivka - mašinka - Halina T., Jaslo, Polsko,5.
výšivka - Blesk McQueen - Hana z Rousínova, 6. aplikace - ryba - Miluška 14, 7. výšivka - auta Cars Marcela Bednářová-stilla, 8. výšivka - auta Cars - Marcela Bednářová-stilla, 9. výšivka - mašinka
Tomáš - Marcela Bednářová-stilla, 10. aplikace - delfín -Makra, Churdim, 11. výšivka - balonky – Bubu,
12. aplikace - sluníčko - Marcela-marpei, Přáníčka vyrobila Magdalena z Polska a Katka. , Obrázek s
krtečkem na polštářek pro Karolínku vyšila Hana z Rousínova, polštářek ušila Maru z Vlašimi., Polštářek
pro Tomáška ušila Marcela-marpei., Deku ušila Marcela-marpei.
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Maminka nám napsala:

Dobrý den, paní Dášo :-)
Balík s úţasnou dekou a skvělýma polštářkama nečekaně i pro Tomáška je doma a oba mají
velikou radost!
Za Tomáška a jeho sestřičku moc děkujeme!!! Úplně se mu rozzářila očíčka a hned se o balík
zajímal. Tak ještě jednou moc díky všem švadlenkám, deka i polštářky jsou úúúţasnééé:-)
Maminka Tomáška nám přidala příspěvek i na facebook a poslala i fotky:
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45. Kubísek

1. aplikace - jméno Kubísek - Lenka Stínovlas, 2. výšivka - krtek s míčem - Magdalena z Polska, 3.
výšivka - medvídek Pú - Wanda, Ţnin, Polsko, 4. výšivka - krtek s rýčem - Jola P. Polsko, 5. výšivka prasátko Pepina - Luci R., 6. výšivka - krtek v letadle - Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - veselá mašinka Marcela Bednářová-stilla, 8. aplikace - Rákosníček - Sorfalína, Kopřivnice, 9. aplikace - králíci z
klobouku - Sorfalína, Kopřivnice, 10. výšivka - myš - Dana, Orlová, Polštářek pro Emičku ušila Marcela
Bednářová – stilla, Deku ušila Vave, Praha, Přáníčka pro Kubíska a Emičku vyrobila Magdalena z
Polska., Látku na zádíčka deky věnovala Jolana Sekyrka.

www.dekyzlasky.cz

87

Maminka poslala poděkování a fotku Kubíska při relaxaci na dece:

"Byli jsme z deky moc nadšení, i z přání a polštářku. Posíláme poděkování všem švadlenkám
a lidem, kteří se na tvorbě podíleli. Posíláme foto Kubíčka, jak na dece relaxuje. Mějte se
krásně."
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46. Babu

1. výšivka - jméno Babu - Lenka, Hradec Králové,2. výšivka - včelka - Evba Horváthová3.
výšivka - včelka Mája - Jola P., Polsko4. výšivka - spící včelka Mája - Luci R., 5. výšivka včelka Mája a Vilík - Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - Vilík – Hami, 7. výšivka - včelka - Marcela
Bednářová-stilla, 8. aplikace - luční konik Hop – Wilde, 9. aplikace - myšák Alexander –
Wilde, přáníčko vyrobila Magdalena z Polska
Deku ušila Lenhulka
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, paní Dášo,
chci moc poděkovat všem skvělým švadlenkám za ÚŢASNOU deku. Je opravdu famózní,
máme z ní velikánskou radost. Kdyby lidí jako jste Vy bylo na světě víc, jééé, to by byla
paráda! Ta deka musela dát neskutečnou práci a Vy tohle děláte ve svém volnu a nezištně.
Jste skvělé :-)
Reakce Barunky byla neuvěřitelná - viz. přílohy ;-) Beruška naše - zrovna marodí se zánětem
průdušek, tak se Vaší dekou hned přikryla ;-) A to, prosím, má jinak s přikrýváním problém,
odmítá peřiny a deky (jako autista nemá ráda dotyky). Ale z Vaší deky zjevně cítí pozitivní
vibrace a je jí v ní prostě dobře :-) Ještě jednou moc děkujeme :-)"
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47. Kamilka

1. výšivka - jméno "Kamilka" - Marcela Bednářová-stilla, 2. výšivka - pan Brambůrek - Luci
R., 3. výšivka - paní Brambůrková - Luci R., 4. aplikace - panenka Dolly - Míla Plívová, Praha,
5. aplikace - koník – Wilde, 6. výšivka - hlava kovboje Woodyho - Jola P., Polsko, 7. výšivka kovboj Woody - Tereza Š., Most, 8. aplikace - mimozemšťan - Dagmar T., 9. aplikace medvěd - Dagmar, Vlašim, 10. aplikace - kovbojka Jessie - Dagmar, Vlašim 11. aplikace prasátko - Světluška 77, Chodov, 12. výšivka - kovbojka Jessie - Ivana S., Karviná, Polštářek
pro Daniela ušila Verpa, Blansko,Deku ušila Zita
www.dekyzlasky.cz
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Maminka Kamilky nám poslala krásné fotky a poděkování:

"Dobrý den, paní Dagmar, právě jsem si vyzvedla balík s dekou, dříve to bohuţel nešlo,
bývám s dcerkou celý den ve škole v jiném městě. Nadšení po rozbalení bych vám přála
slyšet, moc děkuji za přiloţenou hračku, dcerka výskala radostí :-) Deka je uuuţasná, malá tu
leţí zabalená a odmitá vstát :-) Syn moc děkuje za "Krypra", je nadšený :-) Při čtení dopisu
se divil, ţe má tetu, o které nevěděl :-) Ze srdce děkuji všem "tetám", které se na projektu
podílejí, práce je nádherná, děti nadšené a já téţ.. Posílám fotky s dcerkou. Pěkný den a ještě
jednou moc děkuji"
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48. Tomášek

1. výšivka - jméno Tomášek - Marcela Bednářová-stilla,2. výšivka - formule - Elunia, Polsko,
3. výšivka - modrý Angry Birds - Luci R., 4. aplikace - vláček - Sorfalína, Kopřivnice, 5.
výšivka - mašinka – Kamila, 6. aplikace - Angry Birds - Dagmar T., 7. aplikace - zelený angry
Bird - Peťule, Ostrava,8. výšivka - lokomotiva -Marcela Bednářová-stilla, 9. aplikace - auto
Cars - Dagmar T., 10. výšivka - mašinka - Hana, Rousínov, 11. výšivka - lokomotiva – Bubu,
12. aplikace - tunel – Jamala, přáníčka vyrobila Magdalena z Polska, Polštářek pro Ondru
s obrázkem vrabčáka od Luci R. ušila Ruzena 9
Deku ušila Lidule, Kroměříţ
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Maminka napsala na facebooku své poděkování:

Chci všem moc, moc poděkovat. Kluci jsou z dárku nadšeni. Tomášek nedá deku z ruky. Já
nemám slov, chce se mi pořád brečet dojetím. Jste zlatí. Je to pro nás opravdu velká
podpora. Necítíme se sami.
Děkuji Helena s manţelem, Tomášek a Ondra
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49. Lízinka

1. výšivka - jméno Lízinka - Marcela Bednářová – stilla, 2. výšivka - medvědí holčička - Jiřina,
Třemošná, 3. výšivka - motýlek - Magdalena, Polsko, 4. výšivka - kačenka - Wanda, Ţnin,
Polsko, 5. výšivka - delfínek - Jola P., Polsko, 6. aplikace - oslík - Anitta S., 7. výšivka - oslík
Íáček – Kamila, 8. výšivka - Tweety - Jiřina, Třemošná, 9. výšivka - kočička - Marcela
Bednářová - stilla
Deku pro Lízinku i polštářek pro Honzu ušila Marcela Bednářová - still
www.dekyzlasky.cz
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Maminka poslala poděkování:

"Dobrý den,chtěla bych vám všem moc poděkovat za opravdu nádhernou deku pro Lízinku a
polštářek pro jejího brášku. Je to opravdu nádherné a moc děkujeme a moc si toho váţíme.
Přidávám foto, kdyţ budete chtít, můţete je pouţít na váš web. Moc děkujeme."
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50. Ondřej

1. aplikace - jméno ONDŘEJ (i v Braillově písmu) - Lenka, Hradec Králové, 2. aplikace - kolo - Monika
Š., 3. aplikace - sportovec košíkář - Monika Š., 4. výšivka - fotbalový míč - Jiřina, Třemošná, 5.
aplikace - závodní auto – Irena, 6. aplikace - plachetnice - Anitta S., 7. aplikace - kytara – ANNabeLL,
8. aplikace - houslový klíč – ANNabeLL, 9. aplikace - noty – ANNabeLL, 10. aplikace - auto - Makra,
Chrudim, 11. aplikace - brouček - Anitta S., 12. aplikace - ţelva - Anitta S., 13. nápis v Braillově písmu
- Vave, Praha, Přáníčka vyrobila Magdalena z Polska a Irena, Deku ušila Vave, Praha, Polštářky pro
Kateřinku a Adélku ušila Wilde.
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, deka i polštářky došly v pořádku a nepoškozené. Chtěli bychom poděkovat
všem,kteří se na šití a vyšívání podíleli. Deka i polštářky jsou krásné, Ondra, Adélka i Katka
byli nadšeni,moc se jim to líbilo. Je tam vyšito opravdu moc lásky a velmi si váţíme toho, ţe
jste si vybrali a obdarovali našeho syna Ondru.Pro Ondru to bylo velké překvapení,neřekli
jsme mu to dopředu. Děkujeme mockrát a přejeme hodně dalších dek z lásky. Přejeme pěkný
den rodiče Zelenkovi"
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51. Anetka

1. aplikace - jméno ANETKA - Vave, Praha, 2. aplikace - Fanynka - Míša, Poděbrady, 3. výšivka - ovečka - Jiřina,
Třemošná, 4. aplikace - František - Dagmar T., 5. aplikace - Spejbl - Dagmar T., 6. aplikace - Hurvínek - Dagmar
T.
7. aplikace - Míša Kulička - Míla Plívová, Praha, 8. aplikace - jeţek - Miluška 14, 9. aplikace - ptáček – Rachelka,
10. aplikace - Hello Kitty – Irena, 11. aplikace - Hello Kitty – Irena, 12. aplikace - mašinka - Světluška 77, Chodov
Přáníčko vyrobila Irena, Deku ušila Verpa z Blanska
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Od maminky Anetky přišlo poděkování:

"Dobrý večer paní Dášo,
neţ začnu, chtěla bych Vám a všem co se na "dekách z lásky" podílejí mnohokrát poděkovat a
připomenout všem, kdo to budou číst, ţe DOBŘÍ LIDÉ stále ţijí!!!
Deka dorazila dnes 12.9.2013 v naprostém pořádku. Věřte, ţe mě i manţela dnešní
překvapení nejen potěšilo, ale i dojalo. Brečela jsem, kdyţ jsem četla dopis pro nás i přání
pro Anetku a brečím i teď, kdyţ Vám píšu, neboť stále nemohu uvěřit, ţe se v dnešní době
ještě najdou takoví dobří lidé jako jste vy všechny.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme a přejeme vám hodně hodně moc zdraví, protoţe jste
lidičky, kteří nemyslí jen na sebe, ale taky na druhé. A to je v dnešní době velká vzácnost!!!
Velkou pusu posílá Anetka s maminkou a tatínkem :-)“

,
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52. Anička

1. výšivka - jméno ANIČKA – Byszla, 2. výšivka - pejsci s míčkem - Jiřina, Třemošná, 3. výšivka - koník - Zdena,
Teplice, 4. výšivka - kočička pod jabloní - Elunia, Polsko, 5. aplikace - kočka - Miluška 14, 6. šití přes papír - koník
- Lenka Stínovlas, 7. výšivka - pejsek - Hana, Rousínov, 8. výšivka - střapaté štěně - Marcela Bednářová – stilla,
9. výšivka - štěně dalmatina s ptáčkem - Marcela Bednářová – stilla, 10. výšivka - pejsek -Jiřina, Třemošná, 11.
aplikace - kočička – Kerachne, 12. aplikace - kočička - Míla Plívová, Praha
Deku ušila Vave z Prahy, Polštářek pro Danečka ušila Marcela Bednářová - stilla , Přáníčka pro Aničku a Danečka
vyrobila Magdalena z Polska
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Maminka Aničky napsala poděkování i na facebooku:

"Dneska máme krásný den, pošťák nám přivezl deku a polštářek. Boţe, to se nedá ani slovy
popsat, co je to za krásu. Jsem dojatá. Přánička pro děti jsou krásná a dopis od Vás a tetiček
pro mě, mě rozbrečel. Nepřipadám si nijak zvláštní, ani vyjímečná, jsou to MOJE děti a miluji
je z celého srdce. Anička je šťastné dítě, snaţíme se o to a ona nám to oplácí úsměvem a
jejími pokroky. Jste úţasná ţena, která rozdává dětem úsměvy. Děkujeme z celého srdce
nejen Vám, ale i tetičkám, které jsou neskutečně šikovné. Děkujeme."
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53. Nikolka

1. výšivka - jméno NIKOLKA - Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie, 2. výšivka - ţlutá
květina - Hana, Rousínov, 3. výšivka - delfín - Wanda, Ţnin, Polsko, 4. výšivka - fialová
ryba - Halina T., Jaslo, Polsko, 5. aplikace - perlorodka - Anitta S., 6. aplikace - delfín Miluška 14, 7. aplikace - kytičky - Lenka Stínovlas, 8. výšivka - mušle - Judth Saebel,
Adelaide, Jiţní Austrálie, 9. výšivka - mořský koník – MAC, 10. výšivka - mořská
hvězda - neznámá autorka, Polštářek pro Karolínku ušila Jarfi, Deku ušila Eva
Brabcová, Jablonec nad Nisou, Přáníčka vyrobila Magdalena z Polska
www.dekyzlasky.cz
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Maminka holčiček nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar, dneska dorazil Váš balíček. :)
Kdyţ jsem rozbalila krabici, tak jsem koukala, jak krásně je deka a polštářek zabalený. No a o
Vašem dopise ani nemluvím, tak mě dostal, ţe jsem brečela. Je to úţasné, co děláte. Nikolce
se deka moc líbí, krásně voní a Karolínka, která neposedí, tak leţí na dece a polštářku uţ asi
30min. :) Takhle zabavenou u ničeho jsme ji zatím neviděli. :)
Ještě jednou moc děkujeme.
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54. Sabrinka

1. výšivka - jméno "Sabrinka" – Byszla, 2. výšivka - miminko - Lada, Kateřinky, 3. výšivka - miminko na obláčku
- Marcela Bednářová – stilla, 4. výšivka - kočička s myškou - Marcela Bednářová – stilla, 5. výšivka - zpívající
kočička - Jiřina, Třemošná, 6. aplikace - kočička - Míla Plívová, Praha, 7. výšivka - kočička - Jola P., Polsko, 8.
aplikace - kočárek – Irena, 9. apliakce - miminko – Irena, 10. aplikace - koník - Lenka-Stínovlas, 11. výšivka andělíček - Edita Vyvlečková, Šumbark-Havířov, 12. výšivka - koník - Zdena, Teplice
Přáníčka vyrobila Magdalena z Polska, Deku ušila Eva Brabcová, Jablonec nad Nisou, Polštářky pro Samuelka a pro
Kristiánka ušila Kerachne
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Maminka napsala poděkování švadlenkám-včeličkám:

"Milé včeličky, právě dorazila deka pro Sabrinku a poštářky pro Samíka a Kristiánka. Z celého
srdce touto cestou děkuji. Udělali jste jim ohromnou radost. Téţ děkuji za krásná přáníčka a
dárečky."

www.dekyzlasky.cz
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55. Erýnek

1. výšivka - jméno ERÝNEK – Byszla, 2. výšivka - medvídek Pú - Halina, Jaslo, PL, 3. výšivka medvídek Pú s čajem - Marcela Bednářová – stilla, 4. výšivka - oslík Íáček - Marcela Bednářová – stilla,
5. aplikace - medvídek Pú - Dagmar T., 6. aplikace - Křemílek a Vochomůrka - Míla Plívová, Praha, 7.
aplikace - klokánek Roo – Wilde, 8. výšivka - medvídek Pú s písmenkem E - Zdena, Teplice, 9. výšivka
- prasátko - Zdena, Teplice, 10. výšivka - tygřík - Luci R., 11. aplikace - Křemílek a Vochomůrka Lenka-Stínovlas, 12. aplikace - kačenka – Alohe, Polštářek Erýnkovi ušila Marcela Bednářová-stilla,
Deku ušila nokyk
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, deka dorazila v pořádku uţ včera, jen jsem měla vybité baterie, tak jsem musela
nabíjet, fotečky uţ máme, a Eriček byl nadšenej, opravdu velikánská radost, a já moc děkuju
za nádherně sloţený dopisy, dojaly mě k slzám, jen v dobrým slova smyslu, jste opravdu
jedinečný a hodný tetičky včeličky. Děkujeme všem co se na dece podílely"

www.dekyzlasky.cz
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56. Lukášek

1. výšivka - jméno "LUKÁŠEK" – Byszla, 2. výšivka - Šmoula – Kanela, 3. výšivka - pejsek Halina T., Jaslo, Polsko, 4. výšivka - střapatý pejsek - Marcela Bednářová – stilla, 5. výšivka pejsek - Jola P., Polsko, 6. výšivka - taťka Šmoula - Hana, Rousínov, 7. aplikace - pejsek Dagmar T., 8. aplikace - pejsek - Dagmar T., 9. výšivka - pejsek - Jiřina, Třemošná, 10.
výšivka - Šmoulinka - Zdena, Teplice, 11. výšivka - Šmoula Lenoch - Luci R., 12. aplikace pejsek – Dalmi, Přáníčko pro Lukáška vyrobila Irena, pro Kristiánka Myšátko z Pelhřimova.,
Deku ušila Šavi, Březolupy, Polštářkyušila Marcela Bednářová-stilla.
www.dekyzlasky.cz
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Maminka nám napsala:

„Dobrý večer, deka dnes dorazila, v naprostém pořádku, nezničená a nepoškozená. Tímto
bych chtěla strašně moc poděkovat těm nejhodnějším švadlenkám, tetám, tetičkám, hlavně
strašně moc hodným lidičkám, všem kteří nám deku a polštářky pro kluky ušily. Je to kus
velké a nádherné práce. Radost byla strašně veliká, a samozřejmě byly i slzičky :) Lukášek
strašně moc děkuje :)
S velkým pozdravem pro vás i všechny kolem vás Alena, Lukášek a Kristianek“
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57. Matýsek

1. výšivka - jméno "MATÝSEK" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. výšivka - zajíček - 74 Jiřna
z Třemošné,3. výšivka - husička - 50 Halina T. z Jasla v Polsku,4. aplikace - sluníčko - 15
Lucie Ţaludová - šnečka, Votice,5. aplikace - auto - 15 Lucie Ţaludová - šnečka, Votice,6.
aplikace - ptáček - 98 Rachelka,7. aplikace - sluníčko - 9 Wilde,8. výšivka - kohout - 31
Zdena, Teplice,9. aplikace - ţluté auto - 83 Makra, Chrudim,10. aplikace - ovečka - 135
Irena,11. aplikace - auto - 59 Jarfi,12. aplikace - auto Cars - 80 Dagmar T.,Přáníčka vyrobila
Irena,Polštářek pro Dominika ušila 109 Růţena 9 ,Deku ušila 139 lenass
www.dekyzlasky.cz
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Od maminky přišlo poděkování:

"Dobrý den, paní Dagmar,
deka i polštářek došly vpořádku. Deka je krásná a s polštářkem Dominik od prvního dne
spává.
Děkujeme všem švadlenkám nejen za deku a polštářek, ale i milá přáníčka a dopis.
Celý balíček byl krásným pohlazením. To co děláte, je úţasné. Deky z lásky zahřejí u srdce.
Ještě jednou děkujeme.
S přáním krásných dnů
Jana s Matýskem a Dominikem :-)"

www.dekyzlasky.cz
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58. Jiřík

1. výšivka - jméno "JIŘÍK" - 38 Luci R., 2. výšivka - motorka - 50 Halina T., Jaslo, Polsko, 3.
výšivka - motorka - 86 Marcela Bednářová – stilla, 4. výšivka - auto - 86 Marcela Bednářová
– stilla, 5. výšivka - auto - 74 Jiřina, Třemošná, 6. aplikace - modré auto - 83 Makra,
Chrudim, 7. aplikace - auto Cars - 80 Dagmar T., 8. aplikace - auto Cars - 80 Dagmar T., 9.
výšivka - autíčko - 79 Jarmila, Vlašim, 10. výšivka - motorka - 31 Zdena, Teplice, 11.
aplikace - auto - 143 Monika Chizecová, 12. aplikace - auto - 143 Monika Chizecová, Deku
ušila 146 Satadulka a 151 Jarosben
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59. Andrejka

1. výšivka - jméno "ANDREJKA" - 86 Marcela Bednářová – stilla, 2. aplikace - Pat a Mat - 80
Dagmar T., 3. aplikace - Pat a Mat - 53 Jamala, 4. výšivka - oranţová hvězdice - 38 Luci R.,
5. výšivka - kočka - 38 Luci R., 6. výšivka - pes - 38 Luci R., 7. výšivka - šneček - 25 Hana,
Rousínov, 8. aplikace - ptáček - 29 Anitta S., 9. výšivka - Hurvínek - 25 Hana, Rousínov, 10.
aplikace - penenka - 155 Klára, Bystřice, 11. aplikace - panáček - 155 Klára, Bystřice, 12.
aplikace - sovička - 155 Klára, Bystřice
Deku ušila 148 Jana 49 a 149 Ludmila-Erawan, Polštář pro Kateřinu - obrázek s logem
Komety Brno vyšila 38 Luci R., polštářek ušila 86 Marcela Bednářová-stilla
www.dekyzlasky.cz
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, děkujeme velice za krásné deky.
Dětem udělaly ohromnou radost. Jiříček se na ni dívá a usmívá se, Andrejka ji nedala ještě z
ruky. Všude ji nosí a kdyţ spí, má ji vedle sebe.Chceme všem moc poděkovat a nejen těm, co
se podíleli na našich dekách, ale úplně všem. Co děláte, je moc hezké. Co se to stalo Jiříčkovi,
moc hodných lidí jsme nepotkali. Spíše těch druhých. Moc děkujeme, jste úţasní lidé."
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60. Majdinka

1. výšivka - jméno "MAJDINKA" - Lenka, Hradec Králové, 2. výšivka - zajíček s míčkem - Jiřina
z Třemošné, 3. výšivka - kravička - Halina T. z Jasla v Polsku, 4. aplikace - pejsek - Lucie Ţaludová šnečka, Votice, 5. aplikace - kočička – Rachelka, 6. aplikace - zvířátko – Rachelka, 7. aplikace - pejsek
– Jiruska, 8. aplikace - pejsek – Jiruska, 9. aplikace - zajíček - Jarfi
Přáníčko vyrobila Katka
Deku pro Majdinku ušila Jiruska

www.dekyzlasky.cz
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Maminka nám napsala a poslala fotky spokojené Majdinky:

"Dobrý den paní Dagmar, hned dnes jsem Vám chtěla napsat, ţe deka přišla v pátek a v
pořádku. Je nádherná, jsme spokojené a všem tetám mooooc děkujeme. Posíláme fotečku se
spokojenou Majdinkou :-)
Hanka a Majdinka"

www.dekyzlasky.cz
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61. Aďásek

1. výšivka - jméno "AĎÁSEK" - 86 Marcela Bednářová – stilla, 2. výšivka - mašinka - 74
Jiřina, Třemošná, 3. výšivka - vláček - 86 Marcela Bednářová – stilla, 4. výšivka - mašinka 25 Hana, Rousínov, 5. aplikace - mašinka - 53 Jamala, 6. aplikace - vláček - 53 Jamala, 7.
aplikace - lokomotiva - 80 Dagmar T., 8. aplikace - vláček - 138 Alohe, 9. výšivka - mašinka 31 Zdena, Teplice, 10. výšivka - mašinka - 31 Zdena, Teplice, 11. výšivka - pejskové - 74
Jiřina, Třemošná, 12. aplikace - mašinka - 53 Jamala, Polštářek pro Dominika ušila 53
Jamala, Deku ušije 53 Jamala
www.dekyzlasky.cz
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62. Martínek

1. výšivka - jméno "Martínek" - 86 Marcela Bednářová – stilla, 2. aplikace - pes Snoopy - 9
Wilde,3. výšivka - pes Scooby Doo - 2 Dana, Orlová ,4. výšivka - pejsek - 74 Jiřina,
Třemošná, 5. výšivka - pejsek - 86 Marcela Bednářová – stilla, 6. aplikace - pejsek - 115
Lenka-Stínovlas, 7. výšivka - kočička - 31 Zdena, Teplice, 8. výšivka - medvídek - 31 Zdena,
Teplice, 9. výšivka - sedící medvídek s mašlí - 107 Katka K., 10. aplikace - medvídek - 135
Irena, 11. aplikace - kočička - 59 Jarfi, 12. aplikace - kočička - 80 Dagmar T., Polštářek pro
Karolínku ušila 20 Katarína, Slovensko, Deku ušila 5 Vave, Praha, Přáníčko pro Martínka
vyrobila 135 Irena, pro Karolínku 70 Arakis z Liberce
www.dekyzlasky.cz
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Maminka poslala poděkování:

"Dobrý den, dnes dorazila N Á D H E R N Á deka od Vaší nadace. Byla jsem dojatá nad tou
krásou, chtěla bych jménem svého syna Martínka a dcery Karolíny poděkovat za tak
nádherný dar, který nás velice potěšil. Martínek si deku hned zamiloval, a celý den sní chodil
po bytě a mazlil se s ní. Teď s ní spinká a je spokojený. Karolínce se také polštářek moc líbil a
uţ má své místo v její posteli. Posílám Vám Martínkovo fotku s dekou a s nerozlučným
medvídkem. Ještě jednou moc děkuji všem švadlenkám."
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63. Maruška

1. aplikace - jméno "Maruška" - 115 Lenka-Stínovlas,2. aplikace - Mickey Mouse - 9 Wilde,3. výšivka kačer Donald - 2 Dana, Orlová,4. výšivka - krteček - 74 Jiřina, Třemošná,5. výšivka - maková panenka
- 21 MAC,6. výšivka - víla Amálka - 25 Hana Rousínov,7. výšivka - Cars - 86 Marcela Bednářová –
stilla,8. aplikace - Nemo - 115 Lenka-Stínovlas,9. aplikace - Rákosníček - 9 Wilde,10. výšivka - Minnie
- 38 Luci R.,11. aplikace - Cars - 80 Dagmar T.,12. výšivka - sovička - 138 Alohe, přáníčko pro
Marušku vyrobila Magdalena z Polska, přáníčko pro Tomáška vyrobila Eva z Vlašimi, polštářek pro
Tomáška ušila 86 Marcela Bednářová – stilla, deku ušila 141 Irena-Irša
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Maminka Marušky nám napsala:

"Zdravím Vás, paní Dagmar, deka je domaaaa!!!! Je nádherná, děkujeme i za překrásné
polštářky, přáníčka a dárečky. Dětem se moc líbí, u vybalování asistovala Maruška, Tomášek
spinkal, jsou oba nemocní momentálně. Dala jsem fotky na Facebook, tak mrkněte. Ještě
jednou moc děkujeme a zdravíme všechny švadlenky s obrovským poděkováním za úţasnou
práci! Maruška, Tomášek a máma :-)"
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64. Sašínek

1. aplikace - jméno "Sašínek" - 66 Míla Plívová, Praha, 2. aplikace - motýl – Monika, 3. aplikace - ryba
- Anna S., Ustroň, Polsko,4. aplikace - motýl s květinou - 51 Hana, Zawiercie, Polsko, 5. aplikace sluníčko - 98 Rachelka, 6. aplikace - motýl - 86 Marcela Bednářová – stilla, 7.aplikace - ptáček - 31
Zdena, Teplice, 8. aplikace - sovička - 135 Iresna, 9. aplikace - ptáček - 135 Irena, 10. aplikace beruška - 29 Anitta S., 11. aplikace - ptáček a rybička - 138 Alohe, 12. aplikace - ryba - 31 Zdena,
Teplice
Polštářky ušily: - pro Roberta a pro Františka - 63 Renata, Nový Hrozenkov - pro Anetku a pro Sáru 9 Wilde Deku ušila 5 Vave, Praha
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Maminka Sašínka nám napsala:

"Dobrý den, moc se omlouvám, ţe jsem se neozvala, ale neměla jsem kdy hledat kontakt na
vás. Pečujeme totiţ o pět dětí, z toho o těţce postiţeného Sašu, středně těţce postiţenou
Sáru a František s Robertem trpí lehkým postiţením. Aţ Váš dopis mne donutil k tomu, abych
balík rozbalila a prohlédla. Překvapil mne mile jeho obsah, hlavně krásné dopisy paní Aleny a
vůbec všechny výrobky. Jsem dojatá. Moc jménem dětí děkuji. Mám na Vás jednu prosbu.
Protoţe se blíţí Vánoce, tak jsem deku a polštáře schovala, s tím, ţe děti je dostanou pod
stromeček. Ještě jednou moc děkuji a jsem všem zúčastněným na akci deka z lásky velmi
vděčná."
Kdyţ si děti dárky rozbalily, poslala nám maminka ještě jeden dopis, i s fotkami: "Dobrý den,
děkujeme za přání k vánocům, které i díky vaší dece z lásky a polštářkům pro děti jsme
proţili radostně. V příloze vám posílám fotky vašeho nádherného výrobku se spokojeným
Sašínkem. Opravdu jsem dojatá k slzám i díky krásnému dopisu pro mne a manţela.
Omlouvám se, ţe nejstarší Sašínkův bratr na fotce není, ač měl z polštářku radost, fotit se
odmítl. Ale zpět k dece. Vyrobili jste ji opravdu dokonale. Dokonce šustivý materiál Saša
hmatá a líbí se mu. Myslím, ţe Saša ji trochu musí vidět, proţe je opravdu kontrastní a při
umělém osvětlení večer dokonce svítí. Nevím, jestli jste byli na školení pro zrakovou stimulaci
ze Střediska rané péče, protoţe by vaše dílo bylo jimi jistě oceněno. Stejně tak oceňujeme
vaši láskyplnou práci i my a všichni, kteří deku viděli. Do příštího roku 2014 vám všem
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a síly k tomu, co děláte pro nemocné děti a jejich blízké.
Pozdravy posíláme i do sousedního Polska, protoţe jsme zjistili, ţe dvě ţeny se podílely na
dece i v nedalekém Polsku, se kterým naše obec sousedí. Ještě jednou velké díky posíláme i
za Sašu, který je schopen poděkovat jen úsměvem, který jsem sloţitě chytala fotoaparátem,
ač normálně se usmívá často, ale na povel do foťáku mu to nejde. Drţte se."
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65. Vašík

1. aplikace - jméno "Vašík" - 108 Šitíčko u Zuzky, Bílovec ,2. výšivka - modrý pták - 132
Tereza Š., Most,3. výšivka - červený pták - 32 Jola P., Polsko,4. výšivka - ţlutý pták - 32 Jola
P., Polsko,5. výšivka - zelené prasátko - 32 Jola P., Polsko,6. výšivka - červený pták - 21
MAC,7. aplikace - angry birds - 86 Marcela Bednářová – stilla,8. výšivka - černý angry bird 38 Luci R.,9. výšivka - angry bird - 74 Jiřina, Třemošná,přáníčka vyrobila 70 Arakis, Liberec a
162 Eva, Vlašiim,Polštářek pro Vojtíška ušila 108 Šitíčko u Zuzky, Bílovec,Deku ušila 73
ANNabeLL
www.dekyzlasky.cz
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, balíček došel, ale je ještě na poště!! Fotečku určitě pošlu, ale aţ po štedrém
dnu:-) Vašík ji dostane pod stromeček. Vašíka moc dárky nezajímají, ale z tohohle jsem si
jistá, ţe bude nadšený!!!!!!!!!! Jen nevím co budu dělat, kdyţ ji bude chtít všude nosit:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
Jinak strašně moc děkujeme. Jste zlatí, ţe děláte to co děláte. Mějte se krásně a nádherné
Vánoce Vám všem přejeme.
Děkujeme moc!!!!!!!!! "
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66. Niki

1. výšivka - jméno "NIKI" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. výšivka - kočička - 128 Elunia,
Polsko,3. výšivka - jeţek - 74 Jiřina, Třemošná,4. výšivka - pejsek - 129 Wanda, Ţnin,
Polsko,5. aplikace - hlava tygra - 83 Makra, Chrudim,6. aplikace - hlava lva - 83 Makra,
Chrudim,7. aplikace - kočička - 53 Jamala,8. výšivka - opička - 31 Zdena, Teplice,9. výšivka kočičky - 17 Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie,10. aplikace - kočička - 53 Jamala,11.
výšivka - kačenka - 138 Alohe,12. výšivka - čáp - 138 Alohe,Přáníčko vyrobila 135 Irena,
Deku ušila 126 Marcela-marpei
www.dekyzlasky.cz
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Tatínek Nikolky nám poslal krásné fotky a napsal nám:

"Váţená paní, deka přišla v pořádku a způsobila Nikolce velikou radost. Je moc krásná a
děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě."
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67. Ondra

1. výšivka - jméno "Ondra" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. aplikace - ţelva - 36 Jiruska,3.
aplikace - ţelva - 36 Jiruska,4. aplikace - ţelva - 83 Makra, Chrudim,5. aplikace - ţelva - 53
Jamala,6. aplikace - ţelva - 53 Jamala,7. výšivka - ţelva - 31 Zdena, Teplice,8. výšivka ţelva - 74 Jiřina, Třemošná,9. aplikace - ţelva - 29 Anitta S.,10. aplikace - ţelva - 29 Anitta
S.,11. aplikace - ţelva - 59 Jarfi,12. aplikace - ţelva - 80 Dagmar T.,Přáníčko pro Ondru
vyrobila 136 Katka,Přáníčko pro Honzíka vyrobila 128 Elunia, PL,Polštářek pro Honzíka ušila
53 Jamala,Deku ušila 99 Zdenka L., Karviná
www.dekyzlasky.cz
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Maminka Ondry nám poslala své poděkování a také fotku šťastného chlapce:
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68. Kubíček

1. výšivka - jméno "Kubíček" - 38 Luci R.,2. výšivka - motýl - 82 Magdalena, Polsko,3. výšivka - myška
- 74 Jiřina, Třemošná,4. výšivka - slůně - 31 Zdena, Teplice,5. výšivka - beruška - 25 Hana,
Rousínov,6. výšivka - delfín - 32 Jola P., Polsko,7. šití přes papír - ţabka - 42 Hami,8. aplikace - sloník
- 36 Jiruska,9. aplikace - ţelvička - 36 Jiruska
Přáníčko pro Kubíčka vyrobila 135 Irena,Přáníčko pro Lauru vyrobila 136 Katka,Polštářek pro Lauru
ušila 140 Lidule, Kroměříţ
Deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka nám napsala:

"Dobry den,
tak uz mame deku doma, chtela bych Vam moc moc podekovat, deka je nadherna, Kubicek
uz se pod ni krasne hreje :-)
Jeste jednou velke diky, nejem ze jste nam usily krasnou deku, ale take jste myslely na
Kubickovo sestricku, Laurinka dostala svuj krasny princeznovsky polstarek a hned ho radne
prozkoumala, viz. Foto :-) ale z ceho nemam slov, byl nejprve udiv a pak velke dojeti, kdyz
jsem balicek otevrela, a v nem byla nejen deka a polstarek, ale i krasny dopis pro me a
nadherna pranicka pro me deticky a jeste pexeso a krasny plysacek, to me opravdu dostalo.
Je to od vas moc hezke, a patri vam veeeelke dekuji. Takze vsem, kdo se na nasi dece a
polstarku podilely moc moc dekujeme a posilame fotecky, kde se pridal i nas asistencni
pejsek. Bentley
Hezky den
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69. Vašík

1. výšivka - jméno "Vašík" - 38 Luci R.,2. aplikace - kočička - 138 Alohe,3. výšivka - kočička - 10 Bubu,4. výšivka
- kostky lega - 86 Marcela Bednářová – stilla,5. výšivka - lokomotiva - 86 Marcela Bednářová – stilla,6. aplikace křeček - 53 Jamala,7. výšivka - vláček - 74 Jiřina, Třemošná,8. výšivka - vláček - 31 Zdena, Teplice,9. výšivka koťátko - 74 Jiřina, Třemošná,10. aplikace - kočička - 29 Anitta S.,11. aplikace - mašinka - 29 Anitta S.,12.
výšivka - Lisa Simpsonová - 19 Lenka, Zruč,přáníčko vyrobila 136 Katka
deku ušila 86 Marcela Bednářová-stilla
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Maminka švadlenkám napsala:

"Dobrý den paní Dagmar,
deka dorazila v pořádku, Váš email jsem si přečetla aţ později, takţe jsem vůbec netušila, co je to za
balík. Pak tedy při převzetí mi vše bylo jasné a rozbalil si ji přímo syn. Věděl, ţe mu hodné paní deku
šijí, tak byl rád, ţe deka uţ dorazila, navíc strašně rád rozbaluje balíčky.
Strašně moc děkujeme, jsme opravdu vděční, ţe jsou mezi námi tak hodní lidé. Ale nevím, jestli jen
poděkování stačí.
Strašně mě mrzí, ţe Vašíkovi vadí kdyţ ho natáčím na video, protoţe bych vám ho mohla natočit. Nedá
se to totiţ tak ţivě popsat co syn dělal, kdyţ deku vybalil. Byl tak strašně šťatný, stále vykřikoval "to je
teda hustýýý", " jak to udělaly, jak to mohly ušit" , "to je tak krásný" , hladil ty obrázky, ale tak
radostně, prohlíţel si obrázek po obrázku, ke kaţdému měl obdivný kometář, lehal na deku, zakrýval
se s ní, pak výskal, ţe deka má své vlastní jméno, hulákal, ţe je to z kostek, který miluje, ţe to je
prostě hustý. Pak mi řekl, ţe musím jít ustlat a ţe si na svou peřinu lehne jak to má rád a zároveň
bude zakrytý dekou, která se jmenuje stejně jako on.
Celou noc spal zakrytý aţ po krk a ráno kdyţ se probudil, tak řekl: MAMI TA DEKA JE TAK PŘÍJEMNÁ A
TEPLÁ.
Opravdu má strašnou radost, jak dlouho neměl a i přes den několikrát na deku chytne a říká, ţe je to
nádhera. Taky říkal, ţe je to jen jeho a ţe ji bude mít napořád, jeho deku se jménem.
Také jsem mu musela číst z vašich stránek, kdo který obrázek vyšil a on vţdy zopakoval jméno a řekl,
ţe je paní strašně hodná a nejvíc ho zajímalo odkud je a čím vzdálenější, tím víc byl nadšený. Hodně
jsme se doma i pobavily, protoţe to bylo zároveň krásné, jak je Vašík veselý a zároveň komické, jak
extrémě celou situaci proţíval, byla u nás zrovna babička a opravdu jsme se nasmály.
Blahopřání ho strašně nadchlo, pak dopis, kdyţ jsem mu četla, kdo ho napsal, no vše do detailů jako
správný autík.
Kdyţ mě tenkrát napadlo deku objednat, tak proto, ţe se Vašík rád do dek balí a chumlá, ale ţe bude
aţ tak nadšený, to mě nenapadlo. Je oprvdu úplně unešený.
Prostě se nedá popsat úplně vše, jak to Vašík proţíval, kaţdopádně vám strašně moc a moc děkujeme.
A doufejme, ţe všechny děti takhle září, kdyţ si od vás balík rozbalí a dobře se jim pod dekou spinká.
Opravdu jsem netušila, ţe takhle aţ to potěší.
Přeji, aby bylo stále dostatek švadlenek na šití dek, protoţe je to velice krásná činnost, ţe jste se
rozhodly, takhle pomáhat.
Děkujeme Vašík a maminka"
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70. Patriček

1. výšivka - jméno "Patriček" - 145 Aldaro – Dana,2. výšivka - vrtulníček - 74 Jiřina, Třemošná,3.
výšivka - panda se srdíčkem - 82 Magdalena, Polsko,4. výšivka - tygřík "me to you" - 86 Marcela
Bednářová – stilla,5. výšivka - lvíček "me to you" - 86 Marcela Bednářová – stilla,6. aplikace 3D sluníčko (se šňůrkovými paprsky) - 5 Vave, Praha,7. aplikace 3D - bota - 5 Vave, Praha,8. aplikace ţirafka - 138 Alohe,9. aplikace 3D - mráčky a déšť - 138 Alohe,10. výšivka - medvídek - 31 Zdena,
Teplice,11. výšivka - medvídek - 18 Eva,12. aplikace - medvídek - 145 Aldaro – Dana, přáníčko
vyrobila 70 Arakis z Liberce, polštářek ušila 1 Dagmar, Vlašim, Deku ušila 85 Ivana
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Maminka nám na facebook napsala:
"Chtěla bych moc poděkovat švadlenkám z Čech, Moravy, Slovenska a Polska, které se
podílely na výrobě dek pro mé dva chlapce Patrička a Nikoláska. Švadlence Ivaně děkuji za
ušití deky pro Patrička a skvělý nápad s propletenými šňůrkami z kterých měl obrovskou
radost. Švadlence Jarunce za ušití deky pro Nikoláska a krásného polštářku navíc. Velkou
radost udělaly také dárky a přáníčka. Za přáníčka děkuji Arakis a Katce. Moc si váţím Vaší
práce a velkých srdcí."
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71. Nikolásek

1. výšivka - jméno "Nikolásek" - 38 Luci R., 2. aplikace - dinosaurus - 22 Marcela,3. aplikace
- dinosaurus - 23 Doubravka, Praha,4. výšivka - dinosaurus - 86 Marcela Bednářová –
stilla,5. výšivka - dinosaurus - 86 Marcela Bednářová – stilla,6. aplikace - logo "Android" - 2
Dana, Orlová,7. výšivka - dinosaurus - 74 Jiřina, Třemošná,8. aplikace - dinosaurus - 138
Alohe,9. aplikace - dinosaurus - 36 Jiruska,10. aplikace - dinosaurus - 36 Jiruska,11. výšivka
- dinosaurus - 31 Zdena, Teplice,12. aplikace - dinosaurus - 145 Aldaro – Dana,přáníčko
vyrobila 136 Katka,deku i polštářek ušila 160 Jarunka, Kříţov
www.dekyzlasky.cz
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Maminka nám na facebook napsala:

"Chtěla bych moc poděkovat švadlenkám z Čech, Moravy, Slovenska a Polska, které se
podílely na výrobě dek pro mé dva chlapce Patrička a Nikoláska. Švadlence Ivaně děkuji za
ušití deky pro Patrička a skvělý nápad s propletenými šňůrkami z kterých měl obrovskou
radost. Švadlence Jarunce za ušití deky pro Nikoláska a krásného polštářku navíc. Velkou
radost udělaly také dárky a přáníčka. Za přáníčka děkuji Arakis a Katce. Moc si váţím Vaší
práce a velkých srdcí."
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72. Stánička

1. výšivka - jméno "Stánička" - 145 Aldaro – Dana 2. aplikace - buben - 138 Alohe 3. aplikace - noty 139 Lenasss 4. výšivka - noty s houslovým klíčem - 63 Renata, Nový Hrozenkov 5. výšivka - harfička 63 Renata, Nový Hrozenkov 6. výšivka - housličky - 63 Renata, Nový Hrozenkov 7. aplikace - houslový
klíč - 29 Anitta S. 8. výšivka - houslový klíč - 82 Magdalena, Polsko 9. aplikace - xylofon - 115 Lenka
Stínovlas 10. aplikace - bubínek - 83 Makra, Chrudim 11. výšivka - ţesťové hudební nástroje - 157 JIK
12. aplikace - trumpetka - 85 Ivana Přáníčka vyrobila 82 Magdalena, Polsko a 162 Eva, Vlašim Hračky
- kočičku a králíčka - upletla 164 Dáša z Jihlavy Polštářek pro Ivušku ušila 36 Jiruska Deku ušila 29
Anitta S. a 159 Irena z Kozmic
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Maminka Stáničky nám napsala:
"Dobrý den, balík se vším dorazil v pořádku. Byli jsme překvapeni, kolik jsme toho vybalili.
Všem těm hodným lidem velice děkujeme. Nad přáníčky a dopisem i slzička ukápla. Pro nás
rodiče nádherná podpora. Posílám fotečky a ještě jednou moooc velké díky."
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73. Luky

1. výšivka - jméno "Luky" - 74 Jiřina, Třemošná, 2. aplikace - logo "Apple" - 2 Dana, Orlová, 3.
aplikace - semafor - 138 Alohe, 4. aplikace - dopr. značka - 138 Alohe, 5. výšivka - dopr. značka - 74
Jiřina, Třemošná, 6. aplikace s výšivkou - automat na popcorn - 53 Jamala, 7. výšivka - automat na
ţvýkačky - 132 Tereza Š., Most, 8. aplikace - dopravní značka - 28 Světluška 77, Chodov, 9. aplikace semafor - 85 Ivana, 10. aplikace - dopravní značka - 85 Ivana, 11. aplikace - kočička - 155 Klára,
Bystřice, 12. aplikace - kytička - 155 Klára, Bystřice, přáníčko vyrobila 162 Eva, Vlašim, deku ušila 159
Irena, Kozmic
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Maminka Lukáška nám napsala a poslala fotky:

"Dobrý den paní Dagmar,
moc moc děkujeme za deku. Luky má obrovksou radost. Jste úţasní všichni a obrovské díky
Vám všem!!!!!"
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74. Petřík

1. výšivka - jméno "Petřík" - 145 Aldaro – Dana, 2. výšivka - kačer Donald - 2 Dana, Orlová,
3. výšivka - slůně - 74 Jiřina, Třemošná, 4. aplikace - velryba - 139 Lenasss,5. výšivka - Tom
a Jerry - 74 Jiřina, Třemošná,6. aplikace - ţáda - 147 Lilienka, Lichnov,7. výšivka - liška - 31
Zdena, Teplice,8. aplikace - krtek - 115 Lenka Stínovlas,9. výšivka - jeţek - 42 Hami,10.
výšivka - housenka - 153 Markéta Koláčková,11. výšivka - šneček - 153 Markéta
Koláčková,12. aplikace - slon - 152 Jana, Mělník,Polštářek vyšila a ušila 36 Jiruska,Deku ušila
2 Dana, Orlová a 62 Lenhulka
www.dekyzlasky.cz
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Maminka Petříka nám na facebook napsala:
"Chci Vám moooooc poděkovat za nádhernou Deku z lásky pro našeho Petříka a polštářek pro
sestřičku. Jste opravdu šikulky šikovné, je úplně úţasná"
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75. Vojtíšek

1. výšivka - jméno "VOJTÍŠEK" - 145 Aldaro – Dana,2. aplikace - tučňák - 59 Jarfi,3. výšivka
- tučňák - 31 Zdena, Teplice,4. výšivka - tučňák - 145 Aldaro – Dana,5. aplikace - tučňáci 144 Marie,6. aplikace - tygr - 144 Marie,7. výšivka - krokodýl - 74 Jiřina, Třemošná,8.
aplikace - 63 Renata, Nový Hrozenkov,9. aplikace - opice - 147 Lilienka, Lichnov,10. výšivka tučňák - 25 Hana, Rousínov,11. výšivka - sloník - 42 Hami,12. výšivka - ţralok - 79 Jarmila,
Vlašim,Přáníčko pro Vojtíška a Jiříka vyrobila 135 Irena,Přáníčko pro Lukáška vyrobila 162
Eva,Deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov a 147 Lilienka, Lichnov,Polštářek pro Jiříka i pro
Lukáška ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
www.dekyzlasky.cz
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Maminka chlapců nám napsala:

"Dobrý den. Zásilka přišla neporušená, ale rozhodli jsme se, ţe to ponecháme jako
překvapení pro všechny od Jeţíška pod stromeček. Věřím, ţe jsou krásné, protoţe je
jednoznačné, ţe jsou dělané s láskou. Vás všechny, kteří pracujete pro tyto děti, abyste jim
udělali radost, povaţuji za takového Jeţíška, a proto to chceme nechat na Vánoce. Moc děkuji
také za krásný dopis. Je milé vědět, ţe na nás někdo myslí a ţe naše sluníčka, i kdyţ
postiţená, nejsou lidem lhostejná. Po Vánocích vám napíši, jak se vše líbilo, i kdyţ o tom
nepochybuji a třeba se nám podaří poslat nějakou fotku, abyste se mohli radovat s námi z
úsměvů, které vaše dárky vykouzlí. Moc všem děkujeme a přejeme pěkný zbytek roku."
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76. Deniska

1. výšivka - jméno "Deniska" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. 3D aplikace - květina - 51 Hania,
Zawiercie, PL,3. 3D aplikace - lev - 85 Ivana,4. 3D aplikace - kočička - 53 Jamala,5. 3D aplikace motýl - 66 Míla Plívová, Praha,6. 3D aplikace - sluníčko - 135 Irena,7. 3D aplikace - závojnatka - 29
Anitta S.,,8. 3D aplikace - ţirafa - 72 Monika Š.,9. 3D aplikace - medvěd - 72 Monika Š.,10. 3D
aplikace - domeček - 155 Klára, Bystřice,11. 3D aplikace - kočička - 155 Klára, Bystřice,12. 3D
aplikace - medvěd - 155 Klára, Bystřice,Přáníčko pro Denisku vyrobila 135 Irena,Přáníčka pro brášky
vyrobila 162 Eva, Vlašim,Polštářky pro Davídka (14 let), pro Lukáška (7 let) a pro Aleška (4 roky) ušila
78 Maru, Vlašim,Deku ušila164 Dáša z Jihlavy
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Paní učitelka Denisky nám napsala:

"Dobrý den paní Dagmar,
Deka dorazila v pořádku! Rozbalili jsme ji společně s rodiči včera a všem nám doslova
vyrazila dech :) Předčila všechny moje očekávání a musím přiznat, ţe jsme byly s maminkou
dojaté. Je tak krásná a ty polštářky a přáníčka nemají chybu! Slovy nejde popsat, jak strašně
jsou rodiče vděční a jak velkou radost jim ty dárky udělaly... Švadlenkám moc děkujeme za
jejich úţasnou pilnou práci a ochotu realizovat tento projekt. Obdivujeme Vaši práci a
nadšení, s jakým k ní přistupujete. Těší mě, ţe jsou ještě lidé ochotni zadarmo udělat
někomu radost ( a ţe ta radost byla ohromná :) )! Děkujeme i za povzbuzující slova! Někdy
člověk víc udělat nemůţe, ale i povzbuzení, podpora dokáţe rodiče motivovat k zvládání
svého nelehkého údělu.
Moc Vám všem ze srdce děkujeme a přejeme ještě hodně ušitých dek :)"
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77. Eda

1. výšivka - jméno "Eda" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. 3D aplikace - housle - 53 Jamala,3. 3D
aplikace - bubínek - 53 Jamala,4. 3D aplikace - banjo - 83 Makra, Chrudim,5. 3D aplikace - flétna - 29
Anitta S.,6. 3D aplikace - maracas - 29 Anitta S.,7. 3D aplikace - trumpeta - 53 Jamala,8 a 9. 3D
aplikace - basa - 53 Jamala,10. 3D aplikace - panova flétna - 29 Anitta S.,11. 3D aplikace - xylofon 83 Makra, Chrudim,12. 3D aplikace - zvonečky - 1 Dagmar, Vlašim
Přáníčko vyrobila 162 Eva, Vlašim, Deku ušila 53 Jamala
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Edova babička napsala:

"Milá paní Dagmar, chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za deku a říct Vám, ţe
deka přišla v naprostém pořádku.
Přeji hezké vánoční svátky"
Edova paní učitelka se ujala role prostředníka mezi námi a Edovou babičkou. Napsala nám a
poslala fotky:
"Dobrý den paní Dagmar, jak jsem slíbila, posílám ještě fotky Edíka s dekou. Dneska ji
babička přinesla a zase jenom děkovala! Je opravdu nádherná, barva i ty hudební nástroje
úplně vystihují Edu. Moc děkujeme!!! Hezký den
Monika"
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78. Anitka

1. výšivka - jméno "Anitka" - 17 Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie,2. aplikace - sloník - 98
Rachelka, 3. výšivka - medvídek na měsíčku - 25 Hana, Rousínov, 4. výšivka - medvídek v kalhotkách
- 74 Jiřina, Třemošná, 5. výšivka - medvídek na měsíčku - 17 Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie,
6. výšivka - medvídek s mašlí a trumpetkou - 53 Jamala, 7. výšivka - medvídek s čajem - 53 Jamala,
8. výšivka - medvídek - 74 Jiřina, Třemošná, 9. aplikace - koník - 28 Světluška 77, Chodov, 10.
výšivka - houpací koník - 157 JIK, 11. aplikace - zrcátko a hřebínek - 29 Anitta S., 12. aplikace zrcátko a pudřenka - 29 Anitta S., Přáníčko pro Anitku vyrobila 17 Judith Saebel, Adelaide, Jiţní
Austrálie, Přáníčko pro Daniela vyrobila 162 Eva, Vlašim, Polštářek pro Daniela ušila 86 Marcela
Bednářová-stilla, Polštářek pro Anitku ušila 126 Marcela-marpei, Deku ušila 126 Marcela-marpei
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Maminka Anitky nám napsala:

"Dobrý večer paní Dagmar,
vůbec nenacházím slov! Dneska došla deka z lásky a vůbec netušíte, jakou nám udělala
radost! Je tak nádherná!! Vůbec jsem nečekala, ţe můţe být něco tak krásného! Vaše
švadlenky jsou opravdu moc šikovné a všechny máte zlaté srdíčka! Moc také děkujeme za
polštářek pro syna a polštářek navíc pro Anitku!! To, ţe jsme čekaly nám nevadilo, určitě to
stálo za to!
Moc děkujeme i za dárečky navíc a krásné přáníčka. Synův polštářek jsme ještě nerozbalily,
není doma a já ho nechci ochudit o krásné překvapení z rozbalování.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme!!!!!!!!!!!!!!
se srdečným pozdravem Jarka"
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79. Terezka

1. výšivka - jméno "Terezka" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. výšivka - kopretina - 25 Hana,
Rousínov,3. aplikace - kopretina - 26 Pavlína,4. aplikace - kopretina - 26 Pavlína,5. výšivka - kopretina
- 74 Jiřina, Třemošná,6. aplikace - kopretina - 145 Aldaro-Dana,7. výšivka - medvídek s kopretinou 157 JIK,8. výšivka - květina - 25 Hana, Rousínov,9. aplikace - kopretina - 154 Marci, Hranice,10.
aplikace - kopretina - 154 Marci, Hranice,11. výšivka - kopretina - 101 Lucka, Nový Hrozenkov,12.
aplikace - kopretina - 29 Anitta S.,Deku ušila 5 Vave, Praha
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Žádost o deku pro Terezku zprostředkovala Terezky paní učitelka, která nám též
napsala:

"Hezké dopoledne, zrovna jsem Vám chtěla napsat poděkování a přikládám i fotky Terezky s
dekou :) Dneska ráno jsem byla u toho, kdyţ maminka rozbalovala deku a byla nadšená, a to
je jedna z maminek, kterou potěší i obyčejná fotka Terezky při práci ve škole, takţe opravdu
měla obrovskou radost! Deka je nádherná, barvy jsou úplně výstiţné. Obdivuhodná práce
děkuji :) Maminka říkala, ţe Vám sama napíše poděkování tak já jenom tak ve zkratce :)
Mně neděkujte, (vysvětlení - děkovala jsem paní učitelce za zprostředkování) je to to
nejmenší co mohu udělat, a kdyţ vidím tu radost rodičů, těší mě to :) Velké díky patří Vám ;) Pěkný den"
Ale napsala nám i Terezky maminka:
" Milé pilné včeličky! Předem se Vám všem moc omlouvám, ţe děkuji se zpoţděním.
Kdyţ jsme s Terezkou obdrţely deku, nenašla jsem slov- je nádherná, nádherná, nádherná!
Mooooc Vám za ní děkujeme! Je to ten nejkrásnější dárek, který nejen zahřeje Terezce
tělíčko, ale který především zahřál naše srdíčka a potěšil dušičku. Ten pocit, ţe existují lidé
s dobrým a velkým srdcem, vţdy potěší. Jste opravdu všechny šikovné, hluboce se před vámi
skláním a především před „Andělem“, který vaše sdruţení zaloţil.

Chtěla bych Vám touto cestou popřát hodně energie a nekonečné píle při tvoření těchto
nádherných „ srdečných“ dek. Přeji Vám zdravíčko a také ať i vy denně nacházíte v ţivotě jen
hřejivé a srdeční radosti.
S přáním krásných dnů maminka Terezky
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80. Verunka

1. výšivka - jméno "Verunka" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. výšivka - kůň - 31 Zdena, Teplice,3.
výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná,4. aplikace - kočička - 28 Světluška 77, Chodov,5. aplikace ovečka - 115 Lenka-Stínovlas,6. výšivka - kohoutek - 157 JIK,7. výšivka - pejsek - 152 Jana, Mělník,8.
aplikace - zajíček - 36 Jiruska,9. aplikace - sova - 36 Jiruska,10. výšivka - motýli - 145 AldaroDana,11. výšivka - pejsek - 25 Hana, Rousínov,12. výšivka - lvíčci - 68 Jarka, Vlašim,přáníčko vyrobila
135 Irena a 82 Magdalena, PL,kníţku "Medvědí vánoce" věnovala Marie Ţíţalová, Knihkupectví
Vlašim,taštičku ušila 125 Věra,deku ušila 125 Věra
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Komunikaci s maminkou Verunky nám pomohla zprostředkovat Verunčina paní
učitelka Monika, která nám poslala poděkování a fotky:

"Zdravím Vás v novém roce, tak jak jsem slíbila, posílám fotky Verunky s dekou! Hned ráno
nám ji maminka donesla a moc děkovala! Deka jí udělala ohromnou radost, dojal ji celý ten
balíček :) Děkujeme švadlenkám! Jsme v jedné budově se stacionářem a jeho pracovníci byli
rovněţ dekou nadšeni :) Všichni, kdo znají Verunku tvrdí, ţe ji ta deka vystihuje - barva i
motivy :) Moc děkuji!"

,
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81. Sabinka

1. výšivka - jméno "Sabinka" - 86 Marcela Bednářová-stilla, 2. aplikace - auto Cars - 83 Makra, Chrudim, 3.
výšivka - Elmo - 50 Halina T., Jaslo, PL, 4. výšivka - Ferda Mravenec - 74 Jiřina, Třemošná, 5. výšivka - Beruška 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - Hello Kitty - 38 Luci R., 7. výšivka - koloušek Bambi - 157 JIK, 8. výšivka krteček - 145 Aldaro-Dana, 9. výšivka - víla Amálka - 38 Luci R., 10. výšivka - Fifinka - 42 Hami, 11. výšivka tučňák - 25 Hana, Rousínov, 12. aplikace - krtek a hodiny - 163 Jana Tom - Praha Běchovice, přáníčko vyrobila
Magdalena, Polsko, deku ušila 163 Jana Tom - Praha Běchovice
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Maminka Sabinky nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar.
Deka z lásky včera byla doručena v pořádku. Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za
krásnou deku a za dárečky k tomu. Sabinka měla velkou radost. Děkujeme za Vaši podporu,
hned je na světě lépe a krásněji, kdyţ se najdou lidé, kterým není osud nemocných dětí ani
jejich rodičů lhostejný. Poděkujte prosím i ostatním švadlenkám. Ještě jednou Vám velké
Děkuji."
Ţádost o deku pro Sabinku pomáhala zprostředkovat Sabinky paní učitelka Monika, která
nám téţ napsala:
"Dobrý den,
Posílám fotky Sabinky s dekou. Deka je nádherná, opět jsme obdivovaly precizní práci
švadlenek. Maminka byla z deky nadšená, moc děkovala. Já vţdycky poděkuji jen tak osobně,
ale uţ jsme s rodiči a s paní učitelkou z vedlejší třídy napsali oficiální děkovný dopis a na
přání rodičů pošleme i drobný finanční příspěvek. Tak moc se jim ty deky a drobné dárky k
tomu líbily, ţe by chtěli aspoň tímto drobným příspěvkem vyjádřit svou vděčnost. Moc děkuji
za ty deky, potěšily děti, rodiče i nás pedagogické pracovníky."
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82. Péťa

1. výšivka - jméno "Péťa" - 86 Marcela Bednářová-stilla, 2. výšivka - bagr - 74 Jiřina, Třemošná,3. výšivka nákladní auto - 129 Wanda, Ţnin, PL,4. aplikace - Mickey Mouse - 9 Wilde,5. výšivka - krteček v letadle - 152
Jana, Mělník,6. výšivka - autíčko - 157 JIK 7. výšivka - Mickey Mouse fotbalista - 74 Jiřina, Třemošná
8. výšivka - krtek a zajíček - 74 Jiřina, Třemošná,9. výšivka - medvídek v autíčku - 53 Jamala,přáníčko pro Péťu
vyrobila 136 Katka, přáníčko pro Anetku vyrobila 161 Katrin, Vlašim, kníţku Medvědí vánoce věnovala Marie
Ţíţalová, Knihkupectví Vlašim,Polštářek pro Anetku ušila 9 Wilde,Deku ušila 143 Monika Chizecová
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Maminka nám napsala:

"Dobrý večer, balíček s dekou dnes dorazil, moc a moc děkujeme. Deka je překrásná,
švadlenky jsou moc šikovné, moc děkujeme i za všechny dárečky a přáníčka, které vaše
včeličky vyráběly a které se na nás z balíčků sypaly... jste opravdu úţasné, ţe myslíte na
nemocné dětičky a chcete jim udělat radost... Péťu jsem se snaţila vyfotit lépe ale jeho nejvíc
zajímaly obrázky, které si musel prohlédnout a nechtěl pózovat... :) málem bych zapomněla,
Anetce se polštářek taky moc líbil... Takţe ještě jednou moc a moc děkujeme. Později Vám
napíšu poděkování i na facebook..."
Na facebook tedy maminka napsala vzkaz pro všechny švadlenky: "
Moc děkuji paní Monice Chizecové za ušití krásné deky pro Péťu, paní Wilde za polštářek pro
Anetku, děkuji i ostatním včeličkám, které se na dece podílely a které vyráběly i přáníčka a
ostatní dárečky, které nás moc potěšily. Hlavně děkuji za Vaši práci, díky které pomáháte
zpříjemnit ţivot nemocným dětem...děkujeme ♥♥♥"
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83. Mikulášek Kubíček

1. výšivka - jméno "Mikulášek Kubíček" - 86 Marcela Bednářová-stilla, 2. aplikace - pejsek - Anna S., Ustron, PL,
3. aplikace - sluníčko - 145 Aldaro-Dana, 4. výšivka - hračky na šňůře - 157 JIK, 5. aplikace - batoh se šňůrkami 135 Irena, 6. výšivka - mašinka - 168 Zdenka Kopecká - Zdeninka, Janské Lázně, 7. výšivka - sluníčko - 25 Hana,
Rousínov, 8. aplikace - ryba - 29 Anitta S., 9. aplikace - koňská hlava - 29 Anitta S., 10. aplikace - ptáček - 135
Irena, 11. aplikace - hlava klauna - 171 Jana - Sokolí důl, 12. aplikace - podzimní drak - 171 Jana - Sokolí důl,
přáníčko pro Mikuláška Kubíčka vyrobila 136 Katka, přáíčko pro Matyáška vyrobila 162 Eva, Vlašim, Polštářek pro
Matyáška ušila 86 Marcela Bednářová-stilla, Polštářek pro Mikuláška Kubíčka ušila 126 Marcela-marpei, Deku ušila
126 Marcela-marpei
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Maminka nám napsala:

"Milá paní Dagmar,
včera přišel balíček, jelikoţ si o víkendech dodělávám vzdělání a kluci byli u babičky, rozbalili
si dárečky aţ dnes. Musím říct, ţe jsme byli všichni hodně překvapení. Tolik dárečků jsme
nečekali. Matyášek byl nadšený ze svého polštářku a dárečků a jiţ se moc těší, jak se mu
bude dneska spinkat. Mikulášek neumí vyjádřit radost slovy, ale hned si do dárečku bubnoval
a s dekou si hrál. Je překrásná, navíc svítící aplikace je kouzelná. Dneska se jim bude moc
hezky spinkat. Děkujeme všem švadlenkám za jejich krásnou práci a hlavně za to, ţe na
Mikuláška mysleli. Deka a polštářky nám budou kaţdý den připomínat, ţe v tom těţkém údělu
nejsme sami a ţe jsou tu lidé, kteří na nás myslí.
Děkuji také paní učitelce Dvořákové za sluníčko. Potěšilo mě."
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84. Tadeáš

1. výšivka - jméno "Tadeáš" - 86 Marcela Bednářová-stilla,2. výšivka - hlava kovboje Woodyho - 32 Jola P.,
Polsko, 3. výšivka - Nemo - 64 Verpa, Blansko, 4. výšivka - Jen počkej - 55 Byszla, 5. výšivka - Rakeťák - 74
Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - Jen počkej - 74 Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - auto Cars - 79 Jarmila, Vlašim
8. výšivka - Sponge Bob - 175 Zuzka, 9. výšivka - princezna Rapunzel - 38 Luci R., 10. výšivka - veverka z Doby
ledové - 38 Luci R., 11. výšivka - Sponge Bob - 177 Terka, 12. výšivka - auto Cars - 25 Hana, Rousínov, přáníčko
pro Tadeáška vyrobila 162 Eva, Vlašim, přáníčko pro Matěje vyrobila 161 Katrin, Vlašim, polštář pro Matěje ušila
86 Marcela Bednářová-stilla, deku ušila 175 Zuzka
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Maminka Tadeáška nám napsala:

"Dobrý den, deka přišla v pořádku, je NESKUTEČNĚ NÁDHERNÁ! Kdyţ ji Tadík rozbalil, a já se
pak začetla do toho psaní, začala jsem normálně brečet :) I ted jsem na měkko, kdyţ Vám
toto píšu :) Posílám jednu fotečku Tadíka, dalších pár vyfotím během dneška, totiţ kdyţ jsem
chtěla začít fotit foťákem, zjistila jsem, ţe nemám nabitou baterku, a pak uţ jsem zas musela
letět, takţe dnes to napravím, Tadeášek je nadšený, i kdyţ po svém, autisticky :) ale dnes
pod ní spinká, tedy má peřinu a na ní tuhle deku, a vypadá to prostě překrásně :))
Ještě jednou moc děkuji :)"
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85. Lukášek

1. výšivka - jméno "Lukášek" - 86 Marcela Bednářová – stilla, 2. výšivka - mašinka Tomáš - 157 JIK,
3. výšivka - Mickey Mouse - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - vlak - 145 Aldaro-Dana, 5. výšivka mašinka Tomáš - 74 Jiřina, Třemošná, 6. aplikace - mašinka - 168 Zdenka Kopecká-Zdeninka, Janské
Lázně, 7. aplikace - vlak - 138 Alohe, 8. výšivka - ovečka - 38 Luci R., 9. aplikace - ovečka - 135
Irena, 10. aplikace - Mickey Mouse - 176 Iva, Moravské Budějovice, 11. výšivka - Mickey Mouse - 101
Lucka, Nový Hrozenkov, 12. aplikace - beránek Timmy - 154 Marci, Hranice, přáníčka pro Lukáška a
pro Matýska vyrobila 162 Eva, Vlašim, polštářek pro Matýska ušijla 109 Ruzena9 , deku ušila 115
Lenka Stínovlas
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Maminka Lukáška nám napsala:

"Pošta si dala poměrně na čas, ale dočkali jsme se a dnes k nám dorazila deka s přáníčky a
dárečky pro kluky. Jsem nadšená, opravdu je to nádherná práce, deka je barevná, veselá,
ještě daleko krásnější, neţ jsem si ji dovedla představit ! Smekám před vámi, jak jste
šikovné, milé švadlenky a tetičky !!! Moc děkujeme nejenom za nás, ale za všechny nemocné
děti, kterým děláte radost !!! Opravdu si toho váţím a vţdy, kdyţ se na tuto deku a polštářek
podívám, vzpomenu si na Vás!!!! Paní Dagmar, Vám děkuji z celého srdce za milé a
profesionální jednání! Pavla s rodinou!!!!"
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86. Filípek

1. výšivka - jméno "Filípek" - 145 Aldaro-Dana, 2. aplikace - logo Apple - 115 LenkaStínovlas, 3. šití - Pixel Creeper Head - 53 Jamala, 4. šití - Pisel Steve Head - 53 Jamala, 5.
výšivka - Bart Simpson na skatu - 32 Jola P., Polsko, 6. šití - logo "Apple" - 124 Iveta-gonce,
7. výšivka - motivy Minecraft - 64 Verpa, Blansko, 8. výšivka - Lisa sedí a čte - 25 Hana,
Rousínov
9. aplikace - Bart a Maggie - 87 Martina Š., Hostivice
10. aplikace - Homer - 87 Martina Š., Hostivice
11. výšivka - motivy Minecraft - 64 Verpa, Blansko
12. výšivka - Ferrari - 79 Jarmila, Vlašim
přáníčko vyrobila 162 Eva, Vlašim
deku a polštářky ušila 5 Vave, Praha
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Maminka Filípka nám napsala:

"Dobrý den, dnes nám od Vás přišla deka pro Filípka. Je nádherná, úţasná, prostě se Vám
hrozně moc povedla. Deka, polštářky, přáníčko, dopis, moc nás všechno potěšilo. Trefili jste
se, ţe máme tento týden prázdniny, tak to bylo příjemné zpestření. Škoda, ţe neumím šít :-(
, hned bych se k Vám připojila, je krásné, to co pro děti děláte :-) . Moc a moc Vám všem
děkujeme, všechny obrázky se moc povedly !!!! Myslím, ţe měl Filípek radost a já taky :-)
Velké poděkování Vám všem !!!
Filípek s mamkou a taťkou"
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87. Jiřík

1. výšivka - jméno "Jiřík" - 74 Jiřina, Třemošná, 2. výšivka - písmenko G s medvídkem - 32
Jola P., Polsko, 3. výšivka - čísla 0-9 - 74 Jiřina, Třemošná, 4. aplikace - čísla 0-9 - 145
Aldaro-Dana, 5. aplikace - číslo 1 a autíčko - 144 Marie, 6. aplikace - číslo 2 a 2 autička - 144
Marie, 7. aplikace - číslo 3 a 3 autíčka - 144 Marie, 8. aplikace - písmenka - 124 Iveta-gonce,
9. aplikace - písmenka - 115 Lenka Stínovlas, Přáníčko pro Jiříka vyrobila 162 Eva, Vlašim,
Přáníčko pro Tomáška vyrobila161 Katrin, Vlašim, Polštářek pro Tomáška ušila 124 Ivetagonce, Deku ušila 78 Maru Vlašim
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Maminka Jiříka nám napsala své poděkování:

"Dobrý večer,
mnohokrát děkuji všem švadlenkám a všem, co se zúčastnily prací na našem balíčku. Přišel v
pátek a Jiřík měl ohromnou radost. Hned po probuzení a rozbalení balíčku se pod ní uvelebil a
znovu spokojeně usnul. Krásný pohled. Tomášek si s polštářkem rád hraje a má ho v noci v
postýlce.
Mnohokrát děkuji všem, za to, ţe vám není lhostejný osud dětiček, které uţ to takhle mají v
ţivotě sloţitější.
S pozdravem a přáním krásného večera maminka Jiřina, Jiřík a Tomášek"
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88. Péťa

1. výšivka - jméno Péťa - 86 Marcela Bednářová-stilla, 2. výšivka - zajíček - 74 Jiřina, Třemošná, 3. výšivka beruška - 79 Jarmila, Vlašim, 4. aplikace - pejsek - 36 Jiruska,5. aplikace - beruška - 36 Jiruska,6. výšivka pejsek - 25 Hana, Rousínov, 7. výšivka - koník - 101 Lucka, Nový Hrozenkov,8. výšivka - pejsek - 74 Jiřina,
Třemošná,9. výšivka - koník - 50 Halina T., Jaslo, PL,kníţku "Medvědí vánoce" věnovala Marie Ţíţalová,
Knihkupectví Vlašim, motýlky vyrobila "Myšátka" - děti ze speciální třídy v Pelhřimově, přáníčko pro Péťu vyrobila
135 Irena a 162 Eva, Vlašim, přáníčko pro Helču vyrobila 162 Eva, Vlašim, polštářek pro Helču a hračku-koníčka
ušila 147 Lilienka, Lichnov
deku ušila 36 Jiruska
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, moooc Vám a Vašemu "týmu" děkujeme nejen za deku z lásky, ale také polštář,
knihu a další dárky, které jste nám poslali.
Udělaly nám velkou radost :) Posíláme Vám nějaké fotky a věříme, ţe některé se Vám budou
líbit. "
Líbí se nám všechny :)
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89. Matýsek

1. výšivka - jméno "Matýsek" - 86 Marcela Bednářová-stilla, 2. aplikace - mašinka - 143
Monika Chizecová, 3. výšivka - auto Cars - 86 Marcela Bednářová-stilla, 4. aplikace - Blesk
McQueen - 115 Lenka Stínovlas, 5. aplikace - auto - 148 Jana 49, 6. výšivka - hasičské auto 62 Lenhulka, 7. aplikace - auto Cars Burák - 83 Makra, Chrudim, 8. výšivka - Sally z Cars 74 Jiřina, Třemošná, 9. aplikace - policejní autíčko - 34 Dalmi, přáníčko vyrobila 135 Irena,
kníţku "Hasičské auto" věnovala Marie Ţíţalová, Knihkupectví Vlašim
deku ušila 86 Marcela Bednářová-stilla
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Maminka Matýska nám poslala poděkování a fotky Matýska s dekou:

"Dobrý večer paní Dagmar,
dnes Matýskovi přišel balíček s dekou. Kdyţ balíček rozbaloval a postupně vyndaval poklady,
tak měl velikou radost. Celé odpoledne s dekou chodil a přikrýval se. Jsme nesmírně vděčni
za Váš projekt, neboť kaţdý den, kdy si Matýsek uţije svého štěstí nám přináší radost. V
dnešní době jsou vzácností lidé jak Vy, švadlenky a všichni, kdo děláte bezzištně našim
dětem radost. Potěšily nás Vaše vzkazy a usměvavé srdíčko od dětí. Kníţku uţ jsme také
přečetli:-)
Velmi Vám všem děkujeme a přikládám fotky. Jitka a Matýsek"
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90. Milánek

1. výšivka - jméno "Milánek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. výšivka - krteček v letadle 157 JIK,3. výšivka - krtek v postýlce - 79 Jarmila, Vlašim,4. výšivka - krtek - 74 Jiřina,
Třemošná,5. výšivka - krtek - 68 Jarka, Vlašim,6. výšivka - krtek - 68 Jarka, Vlašim,7.
výšivka - krtek - 168 Zdenka Kopecká-Zdeninka, Janské Lázně,8. aplikace - krtek v balonu 171 Jana - Sokolí důl,9. aplikace - krtek - 171 Jana - Sokolí důl,10. aplikace - krtek - 1
Dagmar, Vlašim.přáníčko pro Milánka vyrobila 135 Irena,přáníčko pro Kubíčka vyrobila 161
Katrin, Vlašim,polštářek vyšila a ušila 78 Maru Vlašim,deku ušila 140 Lidule, Kroměříţ
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Milánkova maminka nám na facebook poslala fotky a své poděkování:

"Mámo já jsem dostal krásnou krtečkovou deku ! Děkujeme všem švadlenkám za parádní
deku, polštářek pro brášku, a krásné drobné dárečky. Jste úţasní... Děkujeme moooc za
krásné dárečky, deku, polštářek...udělaly nám všem ohromnou radost. Cením si toho co
děláte, švadlenky mají zlaté ruce, a všichni máte zlaté srdce. Posílám fotečky, abyste věděli,
jak velká radoste u nás nyní panuje... "!
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91. Marek

1. výšivka - jméno "Marek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. výšivka - plachetnice - 17 Judith Saebel, Adelaide,
Jiţní Austrálie,3. výšivka - auto - 74 Jiřina, Třemošná,4. výšivka - barevný míč - 42 Hami,5. výšivka - plachetnice
- 101 Lucka, Nový Hrozenkov,6. výšivka - vláček - 165 Jana Kvapilová,7. výšivka - helikoptéra - 74 Jiřina,
Třemošná,8. výšivka - autíčko - 158 Růţenka UO,9. výšivka - auta - 74 Jiřina, Třemošná,10. výšivka - vlak - 165
Jana Kvapilová,11. aplikace - balón - 138 Alohe,12. aplikace - vrtulník - 138 Alohe ,přáníčka vyrobila 162 Eva,
Vlašim,polštářek pro Nikolku ušila 126 Marcela-marpei, deku ušila 141 Irena-Irša
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92. Niky

1. výšivka - jméno "Niky" - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. výšivka - zebra - 39 Kamila,3. výšivka - medvědí
slečna - 60 Edita Vyvlečková, Havířov-Šumbark,4. výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná,5. výšivka - medvídek 74 Jiřina, Třemošná,6. aplikace - hlava zebry - 83 Makra, Chrudim,7. výšivka - běţící zebra - 53 Jamala,8. výšivka
- zebra při západu slunce - 53 Jamala,9. výšivka - plyšový medvídek - 166 Monika Vágnerová, Jaroměř,10.
výšivka - pejsek - 166 Monika Vágnerová, Jaroměř,11. výšivka - potkánek - 55 Byszla,12. výšivka - medvídek - 25
Hana, Rousínov, přáníčka vyrobila Elunia z Polska, polštářek pro Tomáška ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka dětí nám napsala:

"Dobrý den,
strašně moc a moc děkujeme za nádherné deky, polštářek a také dárečky pro děti. Beátka se
na balík vrhla a byla strašně nadšená, dokonce dnes poprvé za jejích 6 let vydrţela spinkat
sama ve své postýlce pod kouzelnou dekou z lásky . Tohle se nám ještě nikdy nepovedlo.
Deky jsou váţně úţasné a obdivuji práci švadlenek,muselo to být strašně moc práce.Polštářek
je také nádherný a uţ se vyjímá v posteli u Toma. Niky se deka také moc líbí, hlavně zebry a
i ostatní obrázky jsou moc krásné. Posíláme fotečky, Beátka si hned s dekou hrála a udělala si
dům . Opravdu moc děkujeme,jste všechny úţasné. Dečky budou s námi cestovat pokaţdé
kam vyrazíme. Také děkujeme za návod k čištění a praní a hlavně povzbudivé slova a krásné
přáníčka,schováme je dětem na památku."
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93. Beátka

1. výšivka - jméno "Beátka" - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. výšivka - víla Amálka - 74
Jiřina, Třemošná,3. výšivka - pastelky - 25 Hana, Rousínov,4. výšivka - krteček - 166 Monika
Vágnerová, Jaroměř,5. výšivka - krteček - 101 Lucka, Nový Hrozenkov,6. výšivka - My little
pony Applejack - 38 Luci R.,7. aplikace - tygřík - 63 Renata, Nový Hrozenkov,8. aplikace Rákosníček - 171 Jana, Sokolí důl,9. výšivka - Křemílek a Vochomůrka - 55 Byszla,10.
aplikace - koník - 138 Alohe,11. výšivka - labuť - 68 Jarka, Vlašim,12. aplikace - pohádková
postavička - 172 Vera – Brno, deku ušila 2 Dana, Orlová
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Maminka dětí nám napsala:

"Strašně moc a moc děkujeme za nádherné deky, polštářek a také dárečky pro děti. Beátka
se na balík vrhla a byla strašně nadšená, dokonce dnes poprvé za jejích 6 let vydrţela spinkat
sama ve své postýlce pod kouzelnou dekou z lásky. Tohle se nám ještě nikdy nepovedlo.
Deky jsou váţně úţasné a obdivuji práci švadlenek, muselo to být strašně moc práce.
Polštářek je také nádherný a uţ se vyjímá v posteli u Toma. Niky se deka také moc líbí,
hlavně zebry a i ostatní obrázky jsou moc krásné. Posíláme fotečky, Beátka si hned s dekou
hrála a udělala si dům. Opravdu moc děkujeme, jste všechny úţasné. Dečky budou s námi
cestovat pokaţdé kam vyrazíme. Také děkujeme za návod k čištění a praní a hlavně
povzbudivá slova a krásná přáníčka, schováme je dětem na památku."
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94. Joţánek

1. výšivka - jméno "Joţánek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. výšivka - sovičky - 74 Jiřina, Třemošná,3. výšivka medvídek - 60 Edita Vyvlečková, Havířov-Šumbark,4. výšivka - veverka - 74 Jiřina, Třemošná,5. výšivka - robot 42 Hami,6. výšivka - barevný míč - 25 Hana, Rousínov,7. výšivka - Spiderman - 38 Luci R.,8. výšivka - slůně 158 Růţenka UO,9. výšivka - robot - 101 Lucka, Nový Hrozenkov,10. výšivka - medvídek s balónky - 143 Monika
Chizecová,11. aplikace - jeţek - 138 Alohe,12. aplikace - tučňák - 135 Irena
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim
polštářek pro Andrejku ušila 86 Marcela Bednářová-stilla,deku ušila 143 Monika Chizecová
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Maminka Jožánka nám napsala:

"Dobrý den ,deka došla v pořádku je nádherná, dávám fotky do PC a pak vám je hned
posílám :) moc vám děkujiiii...plakala jsem dojetím, kdyţ děti po odpoledním spánku, ještě
rozespalé štastně rozbalovali balíčky a radostným hláskem výskali. Z kaţdého stehu je cítit
tolik láskyplné energie, Joţánek ten je v ní pořád zabalený :) chtěl ji i do vany :D Andrejka
polštářek taky nedá z ruky. Děkuji vám od srdíčka všem. Vaše deka je andělské pohlazení :*
Děkuji"
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95. Barunka

1. aplikace - jméno "Barunka" - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. výšivka - ryba - 79 Jarmila, Vlašim,3. výšivka Nemo - 55 Byszla, 4. šití - vrtulník - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 5. výšivka - Doris z Nema - 74 Jiřina, Třemošná,
6. výšivka - ryba - 74 Jiřina, Třemošná, 7. aplikace - lachtan - 138 Alohe, 8. aplikace - letadlo - 138 Alohe, 9.
aplikace - rybičky - 166 Monika Vágnerová, Jaroměř, 10. výšivka - ryba - 25 Hana, Rousínov, 11. aplikace - auto
Cars - 83 Makra, Chrudim, 12. aplikace - delfín - 144 Marie, přáníčka vyrobila 162 Eva, Vlašim a 161 Katrin,
Vlašim
polštářek pro Kamila ušila 78 Maru Vlašim, pro Barunku 53 Jamala, deku pro Barunku ušila 53 Jamala
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Maminka Barunky nám napsala:

"Dobrý večer, dnes nám byl doručen balíček s dárečky pro děti, moc a moc vám děkujeme,
Barunka měla velikou radost, ona to nikdy neumí moc projevit, ale bylo to na ní znát, obrázky
se jí moc líbily, i polštářek a také Kamčovi se polštářek moc líbil, moc za něj děkuje, jste moc
hodní. Zuzka nafotila pár fotek, tak vám je večer pošle, moc děkuje za taštičku. Barunka jiţ s
dekou spí, měla také velikou radost z přání s beruškou, neumí to pořádně vyslovit, říká
,,béuška,,. Udělali jste nám velikou radost, jak se vám můţeme odvděčit za tyto nádherné
dárky? S velikým pozdravem..."
Pro nás je největší odměnou radost obdarovaných dětí a fotky, které nám rodiče pošlou.... :)
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96. Filípek

1.-3. aplikace - jméno "Filípek" - 5 Vave, Praha,4. výšivka - mašinka s vagónky - 74 Jiřina, Třemošná, 5. aplikace
- mašinka - 166 Monika Vágnerová, Jaroměř,6. výšivka - vláček - 42 Hami, 7. aplikace - mašinka - 172 Vera –
Brno, 8. aplikace - mašinka - 172 Vera – Brno, 9. aplikace - mašinka - 172 Vera – Brno
přáníčko pro Filípka vyrobila 136 Katka, přáníčko pro Patrika vyrobila 161 Katrin, Vlašim
polštářek pro Patrika ušije - 63 Renata, Nový Hrozenkov
deku pro Filípka ušije - 5 Vave, Praha
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Maminka Filípka nám napsala:

"Dobrý den, konečně jsem se dostala k tomu Vám napsat. V posledních dnech toho máme
nějak hodně... ...deka je váţně úţasná a stejně tak polštářek, který tedy Patrik ještě neviděl.
Filip byl ale nadšený ze všeho stejně jako já. Všem, co se na dece podíleli, moc děkuju,
protoţe je krásně veselá, přesně jak jsem si ji představovala. Posílám vám pár fotek, aby jste
viděli, ţe skutečně dorazila do těch správných rukou."
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97. Adámek

1. aplikace - jméno Adámek - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - dinosaurus - 63 Renata, Nový
Hrozenkov, 3. aplikace - dinosaurus - 110 Šavi, Březolupy, 4. aplikace - dinosaurus - 166 Monika
Vágnerová, Jaroměř, 5. aplikace - dinosaurus - 144 Marie, 6. aplikace - stegosaurus - 144 Marie, 7.
aplikace - dinosaurus - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - brontosaurus - 83 Makra, Chrudim,
9. aplikace - stegosaurus - 83 Makra, Chrudim, přáníčko pro Adámka i Jakuba vyrobila 161 Katrin,
Vlašim, polštářek pro Jakuba ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov, deku pro Adámka ušila 110 Šavi,
Březolupy, kníţku "Bagřík" věnovala Marie Ţíţalová, Vlašim
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Maminka Adámka nám napsala:

"Dobrý den,
moc bychom Vám všem, kdo se podílel na šití deky a polštářku, chtěli poděkovat. Jsou
nádherné. Také děkujeme za dárky a přání, klukům se moc líbí. Obdivuji všechny lidičky,
kteří si najdou čas a snaţí se bez jakékoliv odměny vytvořit úsměv na tvářičce nemocného
dítěte. Mají můj velký obdiv. Velký obdiv a díky vám všem. Přeji Vám zdravíčko, štěstíčko a v
srdci jen sluníčko."
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98. Míša

1. výšivka - jméno Míša - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - Spejbl - 39 Kamila, 3. výšivka krtek - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - Ferda mravenec - 74 Jiřina, Třemošná, 5. aplikace - krtek s
dudlíkem - 163 Jana Tom - Praha Běchovice, 6. výšivka - Ferda mravenec - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 7. výšivka - krtek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. výšivka - Pat a Mat - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 9. výšivka - Mánička - 79 Jarmila, Vlašim, 10. aplikace - krteček - 155 Klára,
Bystřice, 11. aplikace - Rákosníček - 155 Klára, Bystřice, 12. aplikace - krteček - 155 Klára, Bystřice,
přáníčko pro Míšu vyrobila 161 Katrin, Vlašim, přáníčko pro Nikolku vyrobila 70 Arakis, Liberec,
polštářek pro Nikolku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov, deku ušila 146 Satadulka
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Maminka nám napsala na facebook:

"Milé včeličky ! Všem Vám z celého srdce děkujeme za překrásnou deku pro Míšu, polštářek
pro Nikolku, krásná přáníčka a dopis, který mi vehnal slzy dojetí do očí ! Oba byli nadšení !
Míša byl z toho celý "vykulený" :o) Radost měl ale velikou !! Právě se do ní zabalil a hladí
obrázky. Moc si váţíme Vaší práce a Vašeho nadšení ! Je vidět, ţe vše děláte s láskou."
Také mailem nám napsala:
"Ještě jednou děkujeme, jsme opravdu nadšení z Vašich výrobků, je to všechno krásně a
precizně ušité. Míša si pořád obrázky prohlíţí, opravdu jste mu udělali velikou radost !! :-)
Ještě jednou moc děkujeme a přejeme Vám i Vašim spolupracovnicím a všem včeličkám
mnoho úspěchů ve Vaší činnosti i osobním ţivotě !!"
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99. Mireček

Deku pro Mirečka ušila 147 Lilienka, Lichnov
Polštářek pro Zuzanku ušila 140 Lidule, Kroměříţ,Přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim a 162
Eva, Vlašim
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Maminka Mirečka nám napsala:

"Dobrý den paní Dášo, já se strašně ale strašně omlouvám!!!!! Deka, polštářek i dárečky
přišly v pořádku a jsou naprosto dokonalé!!!! Bohuţel jsme měli velké zdravotní problémy,
takţe jsem byla úplně mimo. Strašně moc vám děkuji!!!! Všem!!! Děti i my jsme měli
obrovskou radost.
Ještě jednou Vám moc děkuji a přeji všechno jen to nejlepší!!!!!!!!!!!!!!!!!!
S pozdravem Andrea,Mireček,Míra a Zuzanka"
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100. Anička

116 janaetz, Katche, 64 Verpa, Blansko, 73 Annabell, Anuška
5 Vave
přáníčko vyrobila 161 Katrin, Vlašim
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Maminka s Aničkou nám poslaly své poděkování:

"Milá paní Dagmar, deku jsme rozbalili a Aničku vyfotili. Deka je překrásná!!! Anička zůstala
sedět s otevřenou pusou :-) - my taky.... první komentář: Jak to ţe ví, ţe mám ráda
lebky? Za sebe milionkrát děkuji. To, ţe si naší iniciativy váţíte a ţe jste Aničku vyzdvihly v
jejím protestu je pro nás velká odměna. Byla to těţká doba pro nás všechny, pro ni obzvlášť,
protoţe ona chce být zase jako ostatní a musela vystoupit z řady a ukázat na sobě
nesmyslnost nových sociálních zákonů z dílny bývalé vlády. Vašeho dárků si nesmírně
váţíme. Děkujeme!!!"
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