101 Jonášek

1. výšivka - jméno "Jonášek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov 2. aplikace - náklaďáček - 143
Monika Chizecová 3. výšivka - Šmoula Lenoch - 132 Tereza Š., Most 4. výšivka - pejsek - 101
Lucka, Nový Hrozenkov 5. výšivka - auto - 177 Terka 6. aplikace - auto - 154 Marci, Hranice
přáníčka vyrobila 150 Zita
deku ušila 150 Zita
polštářek pro Ondřeje ušila 87 Martina, Malá Hraštice
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Maminka Jonáška nám napsala krásný dopis:

"Ahoj tety,
dnes nám pan pošťák přinesl záhadný balíček. Hnědý čtverec s adresou Vaší neziskové
organizace Deky z lásky, moc jsme se těšili aţ jej rozbalíme. Chtěli jsme s Jonáškem počkat
na Ondráška, který byl ještě ve školce, nevydrţeli jsme! Jonášek se pustil do rozbalování a
měl stejnou radost jako kdyţ viděl dárečky pod Vánočním stromečkem.
Deka je moc krásná. Originální a plná lásky! Ač doufám, ţe ji dlouho nebudeme
potřebovat jinde neţ ve vlastní postýlce, vţdy vymění tu bílou, škaredou deku, která na nás
čekává v nemocničním pokoji za tu Vaši, veselou a plnou naděje!
Velké poděkování patří také Vojtíškovi a Šárince. Kluci mají přáníčka malované jejich
ručičkami na čestném místě v pokojíčku. Mamince těchto malých umělců posíláme
poděkování za perníčky.
Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme! Za deku, polštářek, přáníčka a ostatní
dárečky, ale hlavně za to, ţe jste!!!
Za celou maji rodinu Jana"
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102 Daneček

přáníčko pro Štěpánka vyrobila 162 Eva, Vlašim, sluníčko pro maminku vyrobila paní učitelka
Irena Dvořáková s Myšátky - dětmi ze speciální třídy v Pelhřimově
Deku ušil kolektiv švadlenek z olomouckého patchworkového klubu.
Polštářek pro Štěpánka ušila 179 Ivetata, Zábřeh, přáníčko pro Danečka vyrobila 161 Katrin,
Vlašim
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103 Andělínek

1. výšivka - jméno "Andělínek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov 2. aplikace - mašinka s vagónkem - 149
Ludmila-Erawan 3. aplikace - traktor s přívěsem - 149 Ludmila-Erawan 4. aplikace - Pat a Mat - 149
Ludmila-Erawan 5. aplikace - František - 176 Iva, Moravské Budějovice 6. aplikace - Fanynka - 176
Iva, Moravské Budějovice 7. aplikace - taťka Šmoula - 29 Anitta S. 8. aplikace - medvídek Pú - 149
Ludmila-Erawan 9. aplikace - Tygřík - 149 Ludmila-Erawan 10. aplikace - Prasátko - 149 LudmilaErawan 11. aplikace - oslíček Íáček - 176 Iva, Moravské Budějovice 12. aplikace - krteček - 163 Jana
Tom, Praha Běchovice, přáníčko vyrobila 162 Eva, Vlašim,sluníčko vyrobila paní Irena Dvořáková s
Myšátky - dětmi ze speciální třídy v Pelhřimově, deku ušila 149 Ludmila-Erawan
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Maminka chlapců nám napsala:

"Dobrý večer, váţená paní Dagmar,
dnes nám byl od Vás doručený balík a naši kluci měli díky Vám a spoustě dalších hodných
lidiček, druhé Vánoce :-)
Na své deky a polštářky se jiţ velmi těšili a jelikoţ balík dorazil k nám domů v pondělí, kdy se
náš nejstarší syn Daniel vrací domů aţ večer, museli ti dva mladší neposedové poskakovat
pouze kolem zavřené krabice, přemýšlet, zda se na jejich dece či polštářku objeví opravdu to,
co si přáli a nezbylo jim, neţ netrpělivě čekat, aţ se brácha vrátí domů, aby si dárky mohli
vybalit všichni tři společně :-)
To bylo radosti!!! To bylo jásání, ţe tolika jásotu jsme nezaţili ani o Vánocích!!! Nejprve se
kluci radovali z překrásných a originálních přáníček, z drobných dárečků a největší štěstí
následovalo po vybalení dek a polštářku. Myslím, ţe šťastně jásali všichni tři stejně, jsou
spokojení, nadšení, ihned se do dek zabalili, pak se pod ně schovávali a večer si pod nimi
ustlali rovnou na zemi :-D
Štěpánek se velmi radoval z překrásného polštářku a liboval si, jak je měkký, krásně na něm
usnul ;-)
Andělínek zářil štěstím, ţe našel na své dece všechny své oblíbené kamarády, traktůrek i
mašinku :-) Na to, ţe je autík, který extra lpí na zvycích a rituálech, překvapil nás tím, ţe
trval na čtení večerní pohádky na úplně jiném místě a dokonce i v jiném pokoji, neţ je zvyklý,
jen proto, aby mohl být pod svou dekou z lásky :-)
Daniel nadšením křičel natolik, ţe to muselo slyšet celé sídliště :-D Obdivoval kaţdý obrázek,
kaţdičký detail na jednotlivých čtvercích, dokonce i Andělínek koukal na Dádovu deku a říkal,
ţe si ji čte :-) Daneček je z deky neskutečně nadšený, liboval si, jaké má na ní nádherné
obrázky, ţe to ani nečekal, rozhodně se mu líbí mnohem více, neţ ta Marcelkova, po které
touţil. Radostně hlásal, jak je jeho deka krásně ušitá, veliká a měkoučká a taky pod ní
spokojeně usnul :-)
Velice děkuji i já s manţelem za velmi krásný a srdečný dopis od Vás, paní Dagmar, Vaše
slova jsou pro nás jako balzám na duši. Výchova našich dětí není zrovna jednoduchá a denně
si zaţíváme spoustu vypětí, stresu a smutku z nepochopení okolí...
Moc mě potěšilo i to sluníčko, rozhodně najde u nás doma své viditelné místo a bude mi
připomínat všechny dobré lidičky, kteří se na tom mnoţství práce a pro naše děti mnoţství
radosti a štěstí, podíleli.
Z celého srdce upřímně děkuji všem švadlenkám, obdivuji jejich šikovnost, trpělivost i vůli
udělat pro někoho jen tak dobrý skutek, coţ se v dnešní době rozhodně často nevidí. Věřím,
ţe deky i polštářky byly šité opravdu z lásky, ţe švadlenky věděly, pro koho je vyrábí, přání
našich dětí bylo splněno nad jejich i naše očekávání !!! :-) Také věřím, ţe všichni, kdo se na
výrobě krásných věcí pro naše kluky jakýmkoli způsobem podíleli, se za svůj dobrý skutek
dočkají náleţité odměny, momentálně alespoň hřejivým pocitem u srdíčka z toho, jak velmi
potěšili tři děti s autismem a jistě se všem všem zlatým lidičkám, švadlenkám i všeličkám vše
dobré nějakým způsobem vrátí!
Ještě jednou všem DĚKUJI a přeji spoustu krásných dní, také plných radosti a štěstí! :-)
Z Olomouce Vám srdečné pozdravy a nekonečné díky posílají
Petra, Milan, Daneček, Štěpánek a Andělínek "
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104 Petříček

1. výšivka - jméno "Petříček" - 63 Renata, Nový Hrozenkov 2. aplikace - auto Cars Sally - 148 Jana 49
3. výšivka - Pat a Mat - 176 Iva, Moravské Budějovice 4. aplikace - Pat a Mat - 29 Anitta S. 5. výšivka
- auto - 163 Jana Tom, Praha Běchovice 6. aplikace - auto s číslem - 176 Iva, Moravské Budějovice 7.
aplikace - autobus - 170 Anavis 8. výšivka - Pat - 79 Jarmila, Vlašim 9. výšivka - Mat - 79 Jarmila,
Vlašim 10. výšivka - auto - 74 Jiřina, Třemošná 11. výšivka - čísla - 101 Lucka, Nový Hrozenkov 12.
aplikace - závodní auto - 163 Jana Tom, Praha Běchovice přáníčka pro Petříčka a Vanessku vyrobila
161 Katrin, Vlašim polštářek pro Vanessku ušila 59 Jarfi
deku ušila 163 Jana Tom, Praha Běchovice
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Maminka Petříčka nám napsala:

"Milá paní Dagmarko,dnes nám dorazila deka a polštářek a já jsem to dojatá oplakala. Je
nádherné vědět, ţe jsou ještě lidé, kterým není lhostejný ţivot rodin s dětmi s postiţením,
kteří se na ně nedívají přes prsty a s odporem a cítí s nimi, jako s lidmi. Nic krásnějšího jsem
dlouho nezaţila, je to dokonalá láska, která ve světě tolik chybí. Chci Vám znovu poděkovat,
Vám i všem šičkám a pomocnicím za nádherný projev lásky a soudrţnosti.
Děkuji já i můj manţel za naše děti, děkujeme a přejeme Vám i všem ostatním hodně štěstí,
lásky a Boţího poţehnání."
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105 Maruška

1. výšivka - jméno Maruška - 63 Renata, Nový Hrozenkov 2. výšivka - holčička - 18 Eva 3.
výšivka - medvědi na svatbě - 60 Edita Vyvlečková, Havířov-Šumbark 4. výšivka - liška - 17
Judith Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie 5. výšivka - miminko u postýlky - 71 Lada, Kateřinky
6. výšivka - ptáček - 101 Lucka, Nový Hrozenkov 7. výšivka - pejsek v okně - 16 YGA 8.
aplikace - kočička - 163 Jana Tom, Praha Běchovice 9. výšivka - dalmatin - 25 Hana,
Rousínov 10. aplikace - krtek - 176 Iva, Moravské Budějovice 11. aplikace - Sunbonet Sue 155 Klára, Bystřice 12. aplikace - medvídek - 155 Klára, Bystřice přáníčko vyrobila 161
Katrin, Vlašim kníţku "Perla, mračná víla" věnovala Marie Ţíţalová, Vlašim, deku ušila Milada
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Maminka Marušky nám napsala:

„Dobrý den paní Dagmar,
tak deka nám konečně v pořádku dorazila. 3 dny jsme netrpělivě očekávali, aţ nám ji pán
pošťák přiveze. Deka je nádherná a udělala nám obrovskou radost. Moc a moc celému
Vašemu sdruţení děkuji. Ty pocity štěstí při rozbalování balíčku se nedají popsat.Věřím a
slibuji, ţe od této chvíle bude deka našim stálým společníkem doma i na cestách. Děkuji moc
za všechno."
Ještě na facebook nám maminka přidala příspěvek: „Váţená paní Dagmar a milé paní
švadlenky, všem bych Vám ráda moc poděkovala za nádhernou deku,dárečky a také za milý
dopis. Deka nám všem udělala velikou radost a je vidět,ţe byla tvořená opravdu s láskou.Moc
mě těší,ţe se opravdu najdou lidičky,kteří chtějí dělat druhým zcela nezištně radost a moc si
toho váţím. Především za Marušku velký dík.“
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106 Kristianek

1. výšivka - jméno "KRISTIANEK" - 63 Renata, Nový Hrozenkov 2. aplikace - krtek - 163 Jana
Tom, Praha Běchovice 3. aplikace - krtek - 154 Marci, Hranice 4. výšivka - krtek - 101 Lucka,
Nový Hrozenkov 5. aplikace - krtek - 176 Iva, Moravské Budějovice 6. aplikace - chobotnička
- 15 Lucie Ţaludová-Šnečka, Votice přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim a 162 Eva, Vlašim
sluníčko vyrobily děti Myšátka ze speciální třídy z Pelhřímova
deku ušila 5 Vave, Praha, polštářek ušila 59 Jarf
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Maminka Kristianka nám přidala na facebook poděkování:

"Dobrý večer, dneska nám pošťák doručil deku v naprostém pořádku, nelze slovy ani vyjádřit
radost a zároveň i velké poděkování, všem pilným včeličkám-hodňoučkým švadlenkám, které
s láskou šili nádhernou deku pro Kristianka a polštářek pro brášku Lukáška, k tomu milá
přáníčka a nádherný dáreček a dopis pro mě. Strašně moc děkujeme maminka, Lukášek,a
náš statečný miláček Kristianek"
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107 Adélka

Přáníčka pro děti vyrobily 161 Katrin, Vlašim a 162 Eva, Vlašim Deku pro Adélku i polštářky
pro sourozence ušily švadlenky z patchworkového klubu pod vedením 108 Zuzky z Bílovce.
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Maminka Adélky nám napsala:

"Dobrý den paní Dagmar, udělala jste mám nesmírnou radost, nedokáţu napsat, co jsem
cítila, kdyţ jsme balíček rozbalovali. Moc vám děkuji....moc děkuju švadlenkám.... Adélka má
velkou radost a Filip s Helenkou taky, ještě jednou děkuji, nesmírně si váţím, co pro děti a
nás (rodiče postiţených dětí ) děláte"
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108 Románek

1. výšivka - jméno "Románek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov 2. aplikace - František - 176 Iva,
Moravské Budějovice 3. aplikace - Fanynka - 176 Iva, Moravské Budějovice 4. výšivka - František a
Fanynka - 101 Lucka, Nový Hrozenkov 5. výšivka - medvídek - 176 Iva, Moravské Budějovice 6.
výšivka - auto - 25 Hana, Rousínov 7. výšivka - autíčko - 25 Hana, Rousínov 8. výšivka - Fanynka - 79
Jarmila, Vlašim 9. výšivka - František - 79 Jarmila, Vlašim 10. výšivka - František a Fanynka - 101
Lucka, Nový Hrozenkov polštářek pro Nicol s obrázkem koníka od 74 Jiřiny z Třemošné ušila 159 Irena
z Kozmic, polštářek pro Nancy s výšivkou berušky od 74 Jiřiny z Třemošné ušila 78 Maru, Vlašim
deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka Románka nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar,
včera pošťák přinesl balíček. Deka, polštářky i dárečky jsou v pořádku. Z celého srdce moc
moc děkujeme všem, pilným švadlenkám, které s láskou a srdcem šili překrásnou deku pro
Románka a polštářky pro sestřičku Nicolku a Nancy, také za dárečky, krásná přáníčka a
dopis, ještě teď jsem dojatá a vhání se mi slzy do očí. Byl to krásný a nepopsatelný pocit,
vidět jak obrovskou radost Románek s deky měl, kdyţ jí rozbalil a stejně tak Nicolka a Nancy
s polštářků.Všechny obrázky jsou nádherné, takhle precizně něco ušité jsem ještě neviděla.
Švadlenkám patří můj velký obdiv, jste zkrátka šikulky.Všem tetám posílají děti moc moc
pusinek :o))), jako poděkování.
V příloze zasílám pár foteček, snad se budou líbit. Ostatní si můţete prohlédnout na
stránkách: http://romanek5.webnode.cz/
Udělali jste nám všem velkou radost :o), moc DĚKUJEME!!!
Románek, Nicolka, Nancy s mámou a tátou"
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109 Denisek

1. výšivka - jméno "Denisek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - panda - 50 Halina T., Jaslo,
PL, 3. výšivka - klokan - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - delfín - 132 Tereza Š., Most, 5. výšivka velryba - 25 Hana, Rousínov, 6. aplikace - krtek - 15 Lucie Ţaludová-Šnečka, Votice, 7. výšivka chobotnice - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 8. aplikace s výšivkou - ţelva - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 9. výšivka - delfín - 163 Jana Tom, Praha Běchovice, 10. výšivka - hroch - 74 Jiřina,
Třemošná, 11. výšivka - slon - 74 Jiřina, Třemošná, 12. aplikace - opice - 172 Vera, Brno
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim, polštářek pro Adriana s výšivkou od 25 Hany z Rousínova ušila 62
Lenhulka, polštářek pro Timeu ušila 86 Marcela Bednářová-stilla, deku ušila 182 Martina, Přibyslav
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Maminka nám napsala:

"Váţená paní Dagmar,
včera v podvečer nám přivezli zásilku. Hned jsme zavolali děti a začali otvírat. V prvních
chvílích nevěřícně koukali, ţe jakto ţe v létě přišel jeţíšek :-). Já po přečtení Vašich krásných
slov i celou dobu při rozbalování dárků měla slzy v očích.
Je to překrásné co děláte a všechny švadlenky mají můj nesmírný obdiv....tolika dětem
dokáţete vykouzlit úsměv a štěstí v očích :-)
Posílám slíbené fotečky a samozřejmě děti si hned vzali do postýlek a dnes i po bytě pořád
chodili s polštářky a Denisek, ten uţ pod ţádnou jinou přikrývkou spát nechce :-)
Ještě jednou obrovské DĚKUJI!!!!!!"
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110 Michalka

Deku pro Michalku ušij 63 Renata z Nového Hrozenkova
přáníčka vyrobila 162 Eva z Vlašimi, 161 Katrin z Vlašimi a 82 Magdalena z Polska, polštářek
pro Daliborka ušila 66 Míla Plívová, Straky, polštářek pro Barborku ušila 164 Dáša z Jihlavy,
kníţku "Hasičské auto" věnovala Marie Ţíţalová, Vlašim
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Maminka Michalky nám napsala:

„Dobrý den,
deka, polštářky i dárečky dorazily v pořádku....:) musím moooc všem poděkovat....je to
všechno moc nádherný....musím se přiznat ţe mi tekly slzy....je to úţasný ţe někdo je
ochoten (v dnešní uspěchané době) najít si čas a udělat jak dětem tak i nám rodičům takovou
radost....:)
Ještě jednou MOC DĚKUJEME!!!!!!!
Michalka, Daliborek, Barborka a rodiče....:)“
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111 Tom

Deku a polštářek pro Toma ušila 110 Šavi z Březolup
přáníčko pro Toma vyrobila 161 Katrin, Vlašim
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Maminka Toma nám napsala:

"Dobrý den! deku jsme obdrţeli v pátek! ani nevím, jak mám poděkovat všem, co se na ni
podíleli, nedokáţu popsat ten pocit, který jsem cítila, kdyţ si Tomáš svůj balík rozdělával a
nechápal, kdo mu ho poslal. Pravda, pak jsem musela vše vysvětlit, ale stálo to za to! Váš
dopis jsme četli spolu a musím říct, ţe jsem si krásně, šťastně poplakala, jak mne dojal! ještě
jednou mockrát děkuji i za Tomáše! díky Jana"
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112 Laurinka

1. výšivka - jméno Laurinka - 78 Maru, Vlašim, 2. aplikace - Rumcajs - 79 Jarmila, Vlašim, 3. aplikace
- krtek - 71 Lada, Kateřinky, 4. aplikace - včelka Mája - 78 Maru, Vlašim, 5. aplikace - Večerníček - 59
Jarfi, 6. aplikace - Rákosníček - 78 Maru, Vlašim, 7. aplikace - Fifinka - 191 Bohu, Mačovice, 8.
aplikace - jeţek - 190 Vlaďka, Mačovice,9. aplikace - Maková panenka - 190 Vlaďka, Mačovice,10.
aplikace - Rákosníček - 190 Vlaďka, Mačovice,11. aplikace - tučňák - 190 Vlaďka, Mačovice,12.
aplikace - včelka Mája - 190 Vlaďka, Mačovice
na kompletaci a prošívání deky se podílely 160 Jarunka, Kříţov a 59 Jarfi, přáníčko vyrobila 162 Eva,
Vlašim
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Maminka holčiček nám napsala:

"Dobrý den, ráda bych za celou naši rodinku poděkovala všem hodným tetám švadlenkám a
včeličkám za nádherné deky pro naše holčičky. Za jejich čas, nápady a dobré srdce. Sama
nejsem v tomto směru absolutně zručná, něco takového bych nezvládla ani náhodou. Velmi
vás obdivuji. Ještě jednou velké díky Terezka, Laurinka a rodiče"
Tatínek nám poslal fotky holčiček a připsal: "Tak tady jsou fotky :) Ještě jednou moc
děkujeme a ať se vám všem v ţivotě vše daří dle vašich představ. Vaše práce, veškerá snaha
a láska dopadá na úrodnou půdu. DÍKY"
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113 Terezka

1. výšivka - jméno "Terezka" - 161 Katrin, Vlašim, 2. aplikace - motýl - 143 Monika
Chizecová, 3. aplikace - ptáček - 143 Monika Chizecová, 4. výšivka - housenka - 60 Edita
Vyvlečková, Havířov-Šumbark, 5. výšivka - šneček - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - motýl 82 Magdalena, Polsko, 7. výšivka - brouček - 158 Růţenka UO, 8. výšivka - motýl - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 9. aplikace - beruška - 59 Jarfi, 10. výšivka - kopretina - 25 Hana,
Rousínov, 11. výšivka - sluníčko - 79 Jarmila, Vlašim, 12. aplikace - květina - 187 Hela F,
Senomaty, deku ušila 148 Jana 49 a 149 Ludmila-Erawan, přáníčko vyrobila 162 Eva, Vlašim
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Maminka holčiček nám napsala:

"Dobrý den, ráda bych za celou naši rodinku poděkovala všem hodným tetám švadlenkám a
včeličkám za nádherné deky pro naše holčičky. Za jejich čas, nápady a dobré srdce. Sama
nejsem v tomto směru absolutně zručná, něco takového bych nezvládla ani náhodou. Velmi
vás obdivuji. Ještě jednou velké díky Terezka, Laurinka a rodiče"
Tatínek nám poslal fotky holčiček a připsal: "Tak tady jsou fotky :) Ještě jednou moc
děkujeme a ať se vám všem v ţivotě vše daří dle vašich představ. Vaše práce, veškerá snaha
a láska dopadá na úrodnou půdu. DÍKY"
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114 Adélka

1. aplikace - jméno "Adélka" - 5 Vave, Praha, 2. aplikace - lvíček - 172 Vera, Brno, 3.
aplikace - slůně - 172 Vera, Brno, 4. aplikace - zebra - 172 Vera, Brno, 5. aplikace medvídek Pú - 172 Vera, Brno, 6. aplikace - medvídek Pú - 172 Vera, Brno, 7. aplikace medvídek Pú - 172 Vera, Brno, přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim, lvíčka na polštářek pro
Matouška ušila 59 Jarfi, polštářek pro Matouška ušila 5 Vave, Praha
deku ušila 5 Vave, Praha
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Maminka Adélky nám napsala:

"Krásný den tetičky,
z celého srdce vám všem, ale hlavně paní Aleně Zemanové - Vave a také Jarfi, a Veronice,
společně s Adélkou a Matouškem moc děkujeme za náááááádhernou deku a polštářek a také
za dárečky, krásná přání a osobní dopis.
Adinka je z deky nadšená, kdyţ jsem ji rozbalila, hned si na ní lehla a začala se s ní mazlit,
samozřejmě, ţe nejvíce s medvídkem Pú :-) A Matoušek se radoval s ní. Posílám Vám pár
foteček, které mluví za vše.
Velice si váţím vaší práce a nasazení a děkuji za všechny nemocné dětičky a jejich maminky,
za vše, co pro ně děláte. Jen škoda, ţe vám nemůţeme poděkovat osobně. Třeba se nám
jednou poštěstí poznat vás osobně.
Ještě jednou děkujeme, děkujeme, děkujeme
maminka Katka, tatínek Michal a Adélka s Matouškem"
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115 Kubík

1. aplikace - jméno "Kubík" - 115 Lenka – Stínovlas, 2. aplikace - kytky - 115 Lenka –
Stínovlas, 3. aplikace - bota - 115 Lenka – Stínovlas, 4. aplikace - holčička - 171 Jana, Sokolí
důl, 5. aplikace - chlapeček - 171 Jana, Sokolí důl, 6. aplikace - autíčko - 171 Jana, Sokolí
důl, 7. aplikace - jabloň s jablíčky - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - motýl na
kytce -154 Marci, Hranice, 9. aplikace - sluníčko a mraky - 154 Marci, Hranice, 10. aplikace ryba - 68 Jarka, Vlašim, 11. aplikace - ryba - 68 Jarka, Vlašim, 12. aplikace - Sam - 68 Jarka,
Vlašim, polštářek pro Štěpánka ušila 53 Jamala, deku plnou schovávanek ušila 53 Jamala,
přáníčka vyrobila 162 Eva, Vlašim
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Maminka Kubíka nám napsala:

"Dobrý večer,
balíček nám v pořádku dorazil a o víkendu jsme si ho přivezli z domu (kde jsme byli jen na
otočku) do lázní, kde jsme ho rozbalili teď ve středu. Jsem měsíc v lázních s oběma kluky, tak
moc nestíhám...
Moc děkujeme za úţasnou deku, krásný polštářek, za přáníčka i dáreček!!! Všichni, co se na
tvorbě deky podíleli zaslouţí naše velké poděkování a obrovskou pochvalu za skvost, který
vyrobili! Především švadlenka Jamala, která deku (i polštářek) dávala dohromady si s ní dala
hodně práce a obdivujeme její nápady, jak deku obzvláštnila. Při rozbalování jsem měla slzy v
očích, protoţe nic tak krásného, jsme ještě nikdy nedostali. Kubíkovi se deka moc líbí a líbí se
mu i bratříčkův polštářek:-) Nejvíce nadšený je z těch všech provázků, zipů a knoflíčků, které
jsou skvělé na nacvičování jemné motoriky. Zabere mu to dost času neţ vše prozkoumá:-)
Opravdu moc děkujeme!!!
Moc děkujeme a přejeme pěkný den
Jana, Kubík a Štěpánek"
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116 Danek

1. výšivka - jméno "Danek" - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - hokejky - 36 Jiruska,
Třinec, 3. aplikace - dres a brusle - 36 Jiruska, Třinec, 4. výšivka - logo HC Oceláři Třinec 173 Hanka P, 5. aplikace - tučňák na bruslích - 155 Klára, Bystřice, 6. výšivka - hokejista 186 Dana S., 7. aplikace - puk a logo - 29 Anitta S., 8. výšivka - hokejista - 180 Majka, 9.
aplikace - piktogram OH v Soči - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. výšivka - hokejista - 158
Růţenka UO, 11. aplikace - hokej - 160 Jarunka, Kříţov, 12. aplikace - hokej - 160 Jarunka,
Kříţov, přáníčko vyrobila 162 Eva z Vlašimi, deku ušila 36 Jiruska, Třinec
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117 Marcelek

1. výšivka - jméno "Marcelek" - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - míče - 36 Jiruska,
Třinec, 3. aplikace - kuţelky - 36 Jiruska, Třinec, 4. výšivka - logo HC Oceláři, Třinec - 173
Hanka P, 5. aplikace - zajíc fotbalista - 155 Klára, Bystřice, 6. aplikace - vlaječka TJ Třinec, 7.
výšivka - tenista - 183 Renata, 8. výšivka - fotbalista - 180 Majka, 9. výšivka - znak FK
Třinec - 74 Jiřina, Třemošná, 10. aplikace - piktogram OH v Soči - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 11. aplikace - fotbalový míč - 189 Ivanka, Jaroměř, 12. výšivka - hokejista - 24
Šárka z Frenštátu, přáníčko vyrobila 162 Eva, Vlašim, deku ušila 2 Dana, Orlová
33

118 Kristýnka

Kristýnce deku v barvě modré se ţlutou a Štěpánce s Filípkem polštářky ušily ţeny z
Orlickokrkonošského patchworkového klubu.
přáníčka vyrobila 162 Eva, Vlašim
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Maminka Kristýnky nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar
Balík dorazil v pořádku a všem Vám moc děkujem. Děti měly velikou radost a moc se jim
deka a polštářky líbily, i ostatní dárečky. Všem Vám ještě jednou moc děkujem."
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119 Luky

obrázkový top deky ušila 172 Vera, Brno
deku proquiltovala a olemovala 5 Vave, Praha
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Maminka Lukáška nám napsala:

"Deka a vše co bylo v ní je v pořádku. Jsem v šoku, a proto Vám hnedka odepisuji. Deka je
boţská. Ta je tak nádherná. Po vyndání jsem ji ukázala Lukáškovi a přála bych Vám všem
vidět jeho veselej úsměv. Nevím jak Vám všem poděkovat nejen za deku, ale i krásná slova.
Určitě se ještě ozvu. S přáním krásného dne Lukášek s mamkou"
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120 Toník

1. výšivka - jméno "Toník" - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. výšivka - veselý drak - 17 Judith
Saebel, Adelaide, Jiţní Austrálie,3. výšivka - tučňák - 25 Hana, Rousínov 4. výšivka Spongebob - 42 Hami 5. aplikace - rytíř - 72 Monika Š., 6. aplikace - 72 Monika Š., 7.
aplikace - kamarád Spongeboba - 188 Zmešky, Týnec nad Sázavou, 8. aplikace - Spongebob
- 188 Zmešky, Týnec nad Sázavou, 9. výšivka - Spongebob - 79 Jarmila, Vlašim, přáníčko
vyrobila 162 Eva, Vlašim, deku ušila 163 Jana Tom, Praha - Běchovice
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Maminka Toníčka nám napsala krásný dopis:

"Dobrý den,
Omlouvám se za prodlevu, ale byli jsme nemocní a na poštu jsme se dostali aţ dnes. Musím
Vám strašně moc poděkovat, ale začnu od začátku.
Na poštu jsme se vypravili s Toníčkem, řekla jsem mu, ţe tam pro něj přišel dáreček. Balíček
jsme si vyzvedli a celou cestu domů si ho nesl Toník, ţádné kňučení, ţe ho bolí ručičky, byl to
prostě jeho dárek :-)
Doma jsem ho za běhu do pokojíčku s balíčkem musela skoro násilím vyzout aspoň z holinek,
jak byl netrpelivý rozbalovat. A potom uţ jsme rozbalovali. Nejdřív si otevřel přáníčko a tam
obrázek sponge boba. Zaječel s radostí, ţe je to sponge bob, potom přáníčko odloţil a vrhnul
se na větší balík. Ten jsme rozbalili spolu.
A následovaly další výkřiky: Sponge bob, a další a další. A kolik Spongebobů? A jééé jééé
Patrik a Drak a nějáká paní :-) (princezna), tučňák a rytíř. Na kaţdý z obrázků dlouho koukal
a pořád opakoval jak se co jmenuje, nebo se nejdřív zeptal a potom to opakoval....Na nápisu
Toník poznal T a hned se ptal co je tam dál a kdyţ slyšel, ţe Toník, tak měl šílenou radost, ţe
je jeho jméno na dece :-)
Hned si jí odtáhl a ţe jde spinkat, a já ho ještě teda donutila udělat pár fotek s dekou pro vás
:-) ale je na nich celý netrpělivý, ţe deka patří do postýlky a jinam ne.
Je tak krásná, ţe je skoro škoda v ní spát.
Já bych vám chtěla šíleně moc poděkovat. Kdybyste mi poslala v obálce 50 tisíc, neměla bych
takovu radost a nebyla bych tak moc dojatá jako z této deky. Děkuji všem švadlenkám co
vyšily tyto nádherné obrázky. Nejde říct, který je nejhezčí, jsou všechny překrásné i deka
jako celek :-) A nádherné na ní také je to poselství, ta myšlenka. Hrozně se snaţím vyjádřit
slovy co teď cítím ale nejde to. Takţe prostě jen děkujeme.
Také děkuji za pouzdýrko pro mě, bude se hodit :-)
Přikládám pár fotografií, klidně vše uveřejněte.
S pozdravem, díky a úctou.
Barbora"
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121 Sárinka

1. výšivka - jméno Sárinka - 63 Renata, Nový Hrozenkov,2. aplikace - krteček - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 3. aplikace - oslíček Íáček - 176 Iva, Moravské Budějovice,4. výšivka medvídek Pú - 186 Dana S.,5. aplikace - Sunbonet Sue - 68 Jarka, Vlašim, 6. aplikace medvídek Pú - 188 Zmešky, Týnec nad Sázavou,7. aplikace - kočička - 148 Jana 49,8.
aplikace - Íáček - 188 Zmešky, Týnec nad Sázavou,9. aplikace - Tygřík - 188 Zmešky, Týnec
nad Sázavou,10. aplikace - sova - 68 Jarka, Vlašim,11. výšivka - Hello Kitty - 101 Lucka,
Nový Hrozenkov,12. aplikace - Hello Kitty - 140 Lidule, Kroměříţ, přáníčka vyrobila 161
Katrin z Vlašimi, polštářek pro Samíka ušila 86 Marcela Bednářová-stilla, deku pro Sárinku
ušila 146 Satadulka
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Maminka Sárinky nám napsala:

"Dobré odpoledne, včera nám dorazila deka a polštářek pro děti, je to nádherné, obě děti
měly velkou radost, poděkujte, prosím, za nás všem, kteří se na tom podíleli. Nejraději
bychom poděkovali osobně. "
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122 Šimon

1. výšivka - jméno "Šimon" - 78 Maru, Vlašim, 2. aplikace - pejsek - 148 Jana 49, 3. výšivka
- auto Sally - 25 Hana, Rousínov, 4. aplikace - fotbalový míč - 144 Marie, 5. aplikace - auto
Burák - 80 Dagmar T, 6. aplikace - Bořek stavitel - 29 Anitta S., 7. výšivka - auto Blesk
McQueen - 74 Jiřina, Třemošná, 8. aplikace - auto Cars - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9.
aplikace - Bořek stavitel - Hugo - 72 Monika Š., 10. aplikace - Bořek stavitel - pan Okurka 72 Monika Š., 11. aplikace - Bořek stavitel - Julča - 181 Milada, 12. aplikace - Bořek stavitel Rolík - 181 Milada, přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim a 162 Eva, Vlašim, polštářek pro
Natálku ušila 59 Jarfi,
deku ušila 181 Milada, látku na zádíčka věnoval pan Libor Kos, Zlín
42

Maminka Šimonka nám napsala:

"Deka a polštář včera došly v pořádku. Děkujeme moc oběma dětem se moc líbilo, deka jiţ
dnes v noci poslouţila. Posílám fotečky Šimona s dekou, je plně vyuţita od první chvíle :-).
Ještě jednou všem švadlenkám mooooc děkujeme.Markéta "
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123 Mája

1. výšivka - jméno "Mája" - 78 Maru, Vlašim, 2. aplikace - domeček - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 3. aplikace - ptáčci se srdíčkem - 176 Iva, Moravské Budějovice, 4. výšivka deštník - 25 Hana, Rousínov, 5. výšivka - šašek s míčky - 180 Majka, 6. aplikace - kuřátko 188 Zmešky, Týnec nad Sázavou, 7. aplikace - sovička - 187 Hela F, Senomaty, 8. aplikace kočka - 187 Hela F, Senomaty, 9. aplikace - květina - 187 Hela F, Senomaty, přáníčko
vyrobila 162 Eva, Vlašim, deku ušila 137 Profa
44

Maminka Máji nám hned napsala:

"dnes jsem dostala nádhernou deku od Vás. Moc za ni děkuji, Mája právě spí ve vaku, tak
jsem ji hned přikryla. Během týdne udělám nějaké fotky a pošlu Vám je. Všem švadlenkám
strašně moc děkuji a děkuji i za krásný dopis."
Maminka Máji svůj slib dodrţela a poslala nám krásné fotky Máji:
"konečně jsem udělala pár fotek Máji s nádhernou dekou. Ještě jednou moc děkuji všem za
ušití, Mája si ji prohlíţí a směje se na obrázky.
Jako rodiče cítíme, ţe nám byla Mája darovaná, aby nás posouvala dál. Uţ sedm let vedu, s
aktivní pomocí celé rodiny, Asociaci rodičů dětí s
postiţením, organizujeme různá setkání, terapeutické dílny, víkendové pobyty a
hyporehabilitaci (terapie pomocí koně).
Našim mottem je:
"Všechno dobré, co učiníš pro druhé se ti mnohonásobně vrátí zpět.“
"Daruj mi, Boţe, trpělivost snášet to, co nemohu změnit, a odvahu změnit to,
co mohu, a moudrost, abych dokázal jedno od druhého rozlišit."
A právě vaše deka se mi vrátila zpět.
S pozdravem Jitka"
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124 Danýsek

1. aplikace - jméno "Danýsek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - autíčko - 101
Lucka, Nový Hrozenkov, 3. výšivka - ţirafa - 183 Renata, 4. výšivka - liščata - 68 Jarka,
Vlašim, 5. aplikace - tygří hlava - 29 Anitta S., 6. výšivka - opička - 179 Ivetata, Zábřeh,
přáníčka vyrobila 162 Eva, Vlašim
polštářek pro Adélku ušila 53 Jamala
deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka Danýska nám napsala:

"Milá paní Dagmar,
včera nám dorazila nádherná deka a stejně krásný polštářek. Čekala jsem s otevřením do
večera, neţ příjde manţel z práce, abychom u toho mohli být všichni, tak uţ jsem vám
nestihla napsat včera. Chci Vám velmi poděkovat, dárky udělaly dětem velkou radost. A nám,
rodičům, zase váš dopis. Musím říct, ţe je to pro nás skutečné povzbuzení, kdyţ vím, ţe jsou
takoví lidé, jako vy. Takto vím, ţe náš syn ţije ve světě, kde se najdou lidé, kteří mu budou s
jeho hendikepem pomáhat. Děkuji především paním, které vyráběly deku a polštářek pro
naše děti, ale i všem ostatním, které věnují svůj čas, prostředky a trpělivost pro děti, které
osobně neznají, jen proto, aby jim udělaly radost. Tento projekt přináší mnoho radosti, stejně
jako deka, kterou dostal náš Danýsek. Ze srdce Vám děkujeme! Posílám vám přes úschovnu
také pár fotek, jak naše děti rozbalovaly a těšily se z deky a polštářku.
Ještě jednou děkujeme a přeji vám a všem vašim včeličkám vše dobré.
Aneta"
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125 Pátík

1. výšivka - jméno "Pátík" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - mašinka Tomáš - 176
Iva, Moravské Budějovice, 3. výšivka - mašinka Tomáš - 53 Jamala, 4. výšivka - Percy - 53
Jamala, 5. výšivka - mašinka James - 53 Jamala, 6. šití přes papír - mašinka Tomáš - 80
Dagmar T, 7. aplikace - Nemo - 29 Anitta S., 8. výšivka - Doris - 42 Hami, 9. výšivka - Bořek
stavitel - 74 Jiřina, Třemošná, 10. aplikace - medvídek - 155 Klára, Bystřice, 11. aplikace ţelva - 176 Iva, Moravské Budějovice, 12. aplikace - ţelva - 176 Iva, Moravské Budějovice,
přáníčka vyrobila 162 Eva, Vlašim, kníţku Auta na stavbě věnovala Marie Ţíţalová,
knihkupectví Vlašim, taštičku pro maminku a kníţku věnovala 198 teta Jana, polštářek pro
Nikolku ušila 59 Jarfi ,
deku ušila 198 teta Jana
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Maminka Pátíka nám napsala:

"Dobry den,pani Dagmar,
balicek dorazil neposkozeny,dekuji strasne moc .
Fotky poslu !!!
Ani nevim,jak Vam mam popsat ten pocit ..kde zacit ?!!....me se malem rozskocilo srdce !!!!
takova nadhera a tolik krasnych veci !!! Tolik lidi si dalo praci,aby nas potesily-VY JSTE DAMY
NESKUTECNÍ ANDELÉ !!!! Tak krasna slova az se mi tajil dech a slz jsem mela na krajicku
<3 ...DEKUJI STRASNE MOC ,DEKA JE PRENADHERNA !!! JE VIDET LASKA A PECE KTERE
JSOU DO NI VLOZENE !!! JE TO SESMIRNE NADHERNE TO,CO DELATE A JA NEVIM,JAK
DOSTATECNE PODEKOVAT A VYJADRIT SVUJ OBDIV A NEMIRNE DIKY ><3 ><3 ><3
>DEKUJU MOC a jestli muzu i ja nejak potesit,tak si reknete ..rada vam vsem tu lasku a
radost v srdci vratim
<3 >DEKUJI ,OC ZA NAS VSECHNY ,ZA SVE DETI,ZA NAS A ZA VASE NESMIRNE KRASNE A
OBROVSKE SRDCE
<3 ><3 ><3 >MOC DIKY A PREJI VAM JEN TO DOBRE A POSILAME OBROVSKE OBJETI A
PUSINKY VSEM TETAM A VAM <3
S UCTOU A LASKOU PITTNEROVI <3"
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126 Honzík

1. výšivka - jméno Honzík - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - mašinka - 80 Dagmar
T., 3. aplikace - dinosaurus - 80 Dagmar T., 4. výšivka - krtek v letadle - 163 Jana Tom,
Praha-Běchovice, 5. výšivka - velryba - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 6. aplikace - krtek - 176
Iva, Moravské Budějovice, 7. výšivka - vodník - 72 Monika Š., 8. výšivka - mořská panna - 72
Monika Š., 9. aplikace - traktor - 143 Monika Chizecová, přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim
a 12 Eva, Vlašim, kníţku Traktůrek věnovala Marie Ţíţalová z Vlašimi, polštář ušila 59 Jarfi ,
deku ušila 163 Jana Tom, Praha - Běchovice
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Maminka Honzíka nám napsala:

"Dobrý den, balík dorazil v pořádku, deka, polštářek a další dárečky úţasné, krásné, velké
díky všem zúčastněným, radost a nadšení veliké :-) pod dekou si "dala 20" i maminka Jarka
:-) Rádi by jsme se odvděčili, bohuţel šikovná švadlenka nejsem, ale pokud by jste stáli o
pomoc s přáníčky, ráda se zapojím, ještě jednou všem moc děkujeme a ať se nadále dílo
daří... nám se snad bude také dařit, aby Honzík dělal pokroky a dařilo se mu v jeho ţivotě
lépe, mamka Jarka"

51

127 Eriček

1. výšivka - jméno Eriček - 78 Maru, Vlašim, 2. aplikace - autíčko - 80 Dagmar T., 3. výšivka
- autíčko - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 4. výšivka - autíčko - 179 Ivetete, Zábřeh, 5.
výšivka - autíčko - 25 Hana, Rousínov, 6. výšivka - mašinka - 180 Majka, 7. aplikace autíčko - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - autíčko - 143 Monika Chizecová, 9.
aplikace - mašinka - 143 Monika Chizecová, přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim, 162 Eva,
Vlašim a děti ze ZŠ Náchod, polštářek pro Emičku ušila Libuše, Sudín, polštářek pro Lottu
ušila 1 Dagmar, Vlašim, deku ušila 69 Míla, Ostrava - Michálkovice
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, dnes dorazil balíček v naprostém pořádku. Moc děkujeme za dárečky v něm pro
Erička a holky a také děkuji za dopis pro nás rodiče, ze kterého mi ukápla i slza, ţe se najdou
lidé, kteří dokáţí jen tak pro radost udělat pro druhé něco z čisté lásky. Moc děkujeme a
posílám slíbenou fotku"
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128 Agneska

1.-3. výšivka - jméno Agneska - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 4. výšivka - koník - 101 Lucka,
Nový Hrozenkov, 5. výšivka - koník - 180 Majka, 6. výšivka - koník - 68 Jarka, Vlašim, 7.
aplikace - houpací koník - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. výšivka - koník - 79 Jarmila,
Vlašim, 9. výšivka - koník - 74 Jiřina, Třemošná, 10. aplikace - koník - 115 Lenka-Stínovlas,
11. výšivka - koník - 173 Hanka P., 12. výšivka - koník - 72 Monika Š., přáníčko pro Agnesku
vyrobila 162 Eva, Vlašim, obrázek do polštářku pro Jakuba vyšila 101 Lucka, Nový
Hrozenkov, polštářek pro Jakuba ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov, deku ušila 63 Renata,
Nový Hrozenkov
látku na zádíčka deky věnovala firma Látky se zvířátky
54

Maminka Agnesky nám napsala:

"Váţená paní Dagmar a švadlenky, které jste se podílely na přípravě obrázků a šití deky pro
moji dceru Angnesku a syna Jakuba,
chci Vám tímto mailem vyjádřit v kostce vše, co lze označit jako poděkování. Poděkování za
dobrosrdečnost, empatii, věnování svého času, práce, píle, kreativity a především lidskosti.
To vše Vás spojuje. Vás všechny - a je vás pěkná řádka, které věnujete vše shora popsané
dětem, kterým uděláte radost. Radost dekou, do které se mohou zachumlat a relaxovat. Jde
o děti, kterým dělat radost je mnohdy to jediné, co jim můţeme dát. Děkuji vám proto ještě
jednou. Nejen za Aneţku, ale za všechny děti, maminky a tatínky, které se o ně starají.
Děkujeme za dojemné vzkazy přibalené u deky a polštářku. Za nádherné zabalení věcí a
přibalených dárečků. Jste skvělé!!!! Vaše práce je poslání a je to vidět.
V příloze přikládám fotky Aneţky s dekou a jejím věrným přítelem Maxíčkem.
V úctě maminka Agnesky
Aneţka se rozhodla napsat pár řádků, takţe připojuji i ty :
Ahoj švadlenky,
děkuju za krásnou dečku a koníčky na ní. Mám nový pokojíček a přesně na první spaní v něm
mi deka přišla. Mám ji v posteli a je moc hezká. Taky bych jednou chtěla pomáhat dětem jako
vy. Ukáţu ji všem kamarádům co ke mě přijdou.
Vaše Aneţka"
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129 Nikoušek

1. a 2. aplikace - jméno "Nikoušek miláček" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 3. aplikace kuřátko - 188 Zmešky, Týnec nad Sázavou, 4. výšivka - šáša - 183 Renata, 5. výšivka včelka Mája - 10 Lucka, Nový Hrozenkov, 6. výšivka - brouk Pytlík - 74 Jiřina, Třemošná,
přáníčko vyrobila 161 Katrin, Vlašim, kníţku Buldozer věnovala Marie Ţíţalová, knihkupectví
Vlašim, deku ušila 66 Míla Plívová, Straky
Maminka Nikoláska nám poslala poděkování:
"Milá paní Dagmar, paní Mílo Plívová a paní Katrin, při pohledu na Vaši deku tvořenou z lásky
a další dárečky se nám objevily ve tváři slzy, coţ byl nejkrásnější úsměv. S láskou Nikolásek
s maminkou"
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130 Matěj

polštářek pro Iva ušila 114 jazz, Bělkovice
deka pro Matěje je dílem dvou švadlenek - 172 Vera, Brno a 5 Vave, Praha
látku na zádíčka věnovala firma Látky se zvířátky
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Maminka Matěje nám napsala:

"Váţená paní Hulmáková,
včera po návratu z dovolené na nás doma čekal balíček a v něm neuvěřitelná nádhera.
Všechny deky co švadlenky doposud ušily pro děti jsou krásné, ale to co na Matěje vykouklo z
balíčku nám všem naprosto vyrazilo dech, úţasná ruční práce, úţasný motiv, úţasné látky, no
prostě slovy se to nedá popsat...
Strašně moc děkujeme švadlenkám Vera, Vave a Jazz, dámy jsou moc šikovné, Matýsek měl
obrovskou radost, o připravované dece neměl ani tušení, tak překvapení to bylo obrovské,
celý zbytek dne ji měl u sebe a šel s ní i s krásným polštářkem samozřejmě spát.
Zvlášť děkuje starší bráška Ivo za polštářek s vtipným a krásně provedeným motivem
kádinky, zkumavky a baňky, je moc hezké, ţe myslíte i na sourozence nemocných dětí, kteří
jsou často opomíjení.
Já moc děkuji za obě mé děti, za krásný dopis plný milých slov, za krásné sluníčko pro mě,
vehnaly jste mi slzy do očí, děláte úţasnou práci a přinášíte lidem radost a vlastně
dokazujete, ţe svět není zlý jak nám denně servírují média, ale ţe na něm je ještě stále
hodně hodných lidí.
Ještě jednou tisíceré díky
Jarmila, Matěj a Ivo "
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131 Domulka

1. výšivka - jméno "Domulka" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - brontosaurus - 80
Dagmar T., 3. výšivka - Angry birds - 101 Lucka, Nový Hrozenkov
4. výšivka - dinosaurus - 74 Jiřina, Třemošná, 5. aplikace - Angry birds - 115 LenkaStínovlas, 6. aplikace - drak - 189 Ivanka, Jaroměř, 7. aplikace - drak - 189 Ivanka, Jaroměř,
8. aplikace - Angry birds - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. apliakce - dinosaurus - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 10. výšivka - Angry birds - 79 Jarmila, Vlašim, 11. výšivka - dinosaurus
- 186 Dana S., 12. aplikace - triceratops - 29 Anitta S., přáníčko vyrobily děti ze ZŠ Náchod,
deku pro Domulku ušila 64 Verpa, Blansko
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Maminka Domulky nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar a všechny pilné a laskavé včeličky. Posílám slíbený vzkazík a
fotečku. Konečně jsme měli čas si balíček vyzvednout a potěšit se z nové deky. Domča trhal
balící papír jako zběsilý, takţe vyfotit jsem nestihla vůbec nic :-D . Musím říct, ţe i já jsem
měla pusu dokořán z té nádhery, co na nás čekala. Vůbec jsem si neuměla představit, ţe
vaše dílo bude tak krásné. Dýchla na nás taková láska a klid, ţe padaly i slzičky dojetí. Vidět
něco takového a zvlášť zaţít něco takového v dnešní uspěchané a sobecké době je opravdu
učiněný zázrak. Nevím, jak slovy vyjádřit tisíceré díky, které vám všem patří a hlavně úctu
nad vaším dobrým srdcem a úmyslem pomáhat ostatním. Domča slíbil, ţe se pokusí pro vás
nakreslit nějaká přáníčka, aby i on mohl jiným dětem poslat trošku radosti. Opravdu
mnohokrát děkujeme a nikdy na vás nezapomeneme.
S pozdravem Marta a Domča
PS: Foto - první noc s dečkou, ani při spaní ji nedal z ruky :-)"
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133 Tadeášek

1. výšivka - jméno "Tadeášek" - 78 Maru, Vlašim, 2. výšivka - hasičské auto - 42 Hami, 3.
výšivka - hasičské auto - 25 Hana, Rousínov, 4. aplikace - Soptík - 29 Anitta S., 5. aplikace mravenec-hasič - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. výšivka - hasičské auto - 183 Renatapudlice, 7. aplikace - hasičské auto - 110 Šavi Březolupy, 8. výšivka - hasičské auto - 25
Hana, Rousínov, 9. aplikace - Soptík - 154 Marci, Hranice
přáníčko vyrobily děti v ZŠ Náchod, deku ušila 125 Věra
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Maminka Tadeáška nám napsala:

"Váţená paní Dagmar,
dnes přišla deka pro Tadeáška a je opravdu nádherná. Moc děkuji i za něj, úplně mu září
očička radostí. Velice si váţím vašeho sdruţení a práce vaší i všech švadlenek i dětí, které
nám vyrobily dárečky, vše je úţasné. Zásilka dorazila naprosto v pořádku a nepoškozená. V
příloze zasílám fotky a obrázek od Tadeáška jako poděkování (má to být ta deka, ale asi to
moc nejde poznat). Se srdečným pozdravem Lucie a Tadeášek"
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134 Vojtíšek

1. výšivka - jméno "Vojtíšek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - dinosaurus - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 3. aplikace - dinosaurus - 15 Lucie Ţaludová-Šnečka, Votice, 4. výšivka dinosaurus - 74 Jiřina, Třemošná, 5. aplikace - dinosaurus - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. výšivka
- dinosaurus - 195 Jarka, Střelná, 7. aplikace - stegosaurus - 29 Anitta S., 8. výšivka - dinosaurus 186 Dana S, 9. aplikace - dinosaurus - 197 Vlaďka z Úsobrna, 10. aplikace - dinosaurus - 80 Dagmar
T, 11. aplikace - dinosaurus - 87 Martina Š., Malá Hraštice, 12. aplikace - dinosaurus - 87 Maritna Š.,
Malá Hraštice, přáníčka pro děti vyrobila 193 a 196 Alena a Natálka, Strakonice, polštářek pro
Markétku ušila 87 Martina Š., Malá Hraštice, deku ušila 87 Martina Š., Malá Hraštice
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Maminka Vojtíška nám napsala:

„Dobrý den paní Dagmar, hlásím, ţe dneska dorazila deka pro Vojtíška.Vojtíšek uţ je ode
dneška na internátě,takţe deku uvidí aţ v pátek.Markétka byla nadšená a věřím,ţe i
Vojta.Deka je úţasná,nemám slov.Včeličky jsou šikulky a dávají radost všem,komu
můţou.Děkujeme i za přáníčko Vojtíškovi a přečtu mu ho jak se vrátí.Děkujeme i za dopis pro
nás,vţdycky u takových dopisu brečím,nevím proč,ale vţdycky mě to veme u srdíčka.Asi
zvyk.jsme zvyklí všude se o všechno prosit a kdyţ Vám někdo napíše takovýhle dopis,zahřeje
Vás to na srdci.
Fotky Vojtíška pošlu jak ho vyfotím o víkendě:-)
Ještě jednou děkujeme,ţe děláte takovouhle práci a přejeme Vám ať těch radostných dětí je
víc a víc.“
A v mailu s fotkami ještě připsala:
„Dobrý den, posílám slíbené fotky. Vojtíšek měl velkou radost, ale protoţe nemám foťák,
který by vyloţeně dokázal zachytit pohyb bez rozmazání, tak mám jenom pár foteček. Vojtu
vyfotit v klidu to se rovná zázraku:-D. Strašně moc děkujeme všem šikovným švadlenkám:-)“

64

135 Sabinka

1. výšivka - jméno "Sabinka" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - medvídci - 58 Zdena, Vlašim,
3. výšivka - beruška - 50 Halina T., Jaslo, Polsko, 4. aplikace - labuť - 189 Ivanka, Jaroměř, 5. výšivka
- motýlci - švadlenka z Proglasu, 6. výšivka - pejsek - 143 Monika Chizecová, 7. výšivka - květina - 25
Hana, Rousínov, 8. aplikace - housenka a motýl - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. aplikace - kočička 152 Jana, Mělník, 10. výšivka - šneček - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 11. výšivka - ptáček - 195 Jarka,
Střelná, 12. aplikace - pejsek - 15 Lucie Ţaludová-Šnečka, Votice, přáníčka pro děti vyrobila 193 a 196
Alena a Natálka, Strakonice, polštářky pro Simonku, Silvinku a Pavlíka ušila 53 Jamala, deku pro
Sabinku ušila 189 Ivanka, Jaroměř
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Maminka nám napsala:

"Dnes nám přišla deka. Chci Vám všem moc poděkovat za nádheru, kterou tvoříte pro druhé.
V dnešní době to je opravdu vzácné. Sabinka je nadšená, hned si ji utíkala dát do postele.
Ostatní sourozenci jsou vděční a nadšení polštářky. Přeji Vám všem jakkoliv se podílíte na
těchto dobrých skutcích, ať se Vám daří a přeji vše jen to dobré. Lída"
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136 Adélka

1. výšivka - jméno "Adélka" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - houpací koník - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 3. aplikace - 171 Jana, Sokolí důl, 4. aplikace - 171 Jana, Sokolí důl, 5. aplikace
- 171 Jana, Sokolí důl, 6. aplikace - koník - 29 Anitta S., 7. aplikace - koník - 189 Ivanka, Jaroměř, 8.
aplikace - koník - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. aplikace - koník - 176 Iva, Moravské Budějovice,
10. aplikace - louka s motýlky - 189 Ivanka, Jaroměř,11. aplikace - louka s kytičkami - 189 Ivanka,
Jaroměř,12. aplikace - louka s kytičkami - 189 Ivanka, Jaroměř
, přáníčka dětem vyrobila 193 Alena, Strakonice a 196 Natálka, Strakonice, magnetky a sluníčko
vyrobila paní Irena Dvořáková ze speciální třídy v Pelhřimově, polštářek pro Tomáška ušila 53 Jamala,
deku pro Adélku ušila 115 Lenka-Stínovlas, látku na zádíčka věnovala firma Látky se zvířátky

67

Maminka Adélky nám na fcb napsala:

"Mnohokrát děkujeme za nádhernou deku pro naši Adélku. Ţe bude krásná jsme tušili, ale ţe
bude tak nádherná! to mě opravdu dostalo. I váš dopis, který jsem si byla schopná přečíst asi
na potřetí, protoţe se mi draly slzy do očí... Děkuji vám za vše, co pro nemocné děláte, je to
nádherná práce, všechny švadlenky máte zlaté ručičky, jste kouzelné, děláte lidem radost.
Tohle mě teda opravdu dostalo. Děkujeme"
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137 Monička

1. výšivka - jméno "Monička" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - medvídek - 60 Edita
Vyvlečková, Havířov-Šumbark, 3. výšivka - miminko - 179 Ivetata, Zábřeh, 4. aplikace Sunbonet Sue - 1 Dagmar, Vlašim, 5. výšivka - kočička - švadlenka z Proglasu, 6. výšivka motýlek - švadlenka z Proglasu, 7. výšivka - pejsek - 184 Rona, 8. výšivka - medvídek - 25
Hana, Rousínov, 9. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. aplikace - kočička 152 Jana, Mělník, 11. aplikace - ovečka - 87 Martina, Malá Hraštice, 12. výšivka - Hello Kitty
- 74 Jiřina, Třemošná
přáníčko vyrobila 193 a 196 Alena a Natálka, Strakonice, deku a polštářek ušila 53 Jamala
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Maminka Moničky nám napsala, když s Moničkou čekaly na balíček s dekou, po té
ještě jednou, když balíček dorazil:

"Milá paní Dagmar, to jste mi udělala velkou radost :-) Nečekala jsem, ţe naše deka bude tak
brzy hotová! Monička ví, ţe existují moc hodné tety, které šijí deky pro nemocné děti, a ţe je
máma poprosila, aby deku ušily i pro Moničku :-) Nevím, nakolik to je schopná svým
rozumkem pochopit, kaţdopádně ale ví, ţe brzy dostane krásný dárek, a na ten se moc těší :) Fotku Moni s dekou Vám samozřejmě moc rádi pošleme! Na deku se moc těšíme a velice si
Vaší práce váţíme! Znám spoustu postiţených dětí, které deky od Vás jiţ mají a vím, ţe vţdy
udělají obrovskou radost. Vţdy si moc váţím lidí, kteří jsou ochotni dělat pro druhé něco třeba i nezjištně, jako ve Vašem případě šití překrásných dek. Zatím Vám tedy moc
děkujeme, a jakmile k nám deka dorazí, určitě se s Moničkou ozveme a pošleme fotečku :-)"

"Milá paní Dagmar,
dnes jsme s Moničkou netrpělivě vyhlíţeli poštu a odpoledne jsme se opravdu dočkali...
Monička dostala balíček od Vás :-) Nejprve si hrála jen tak s balíčkem, a pak jsme ho
společnými silami rozbalili :-) Obdivuju, jak to dovedete udělat všechno opravdu dokonalé...
zabaleno v krásném papíře, nádherně sloţeno a převázáno stuţkou... No a ten obsah
samotný.... Něco tak krásného se jen tak nevidí! Kdyţ jsem viděla, jak se Monička na tu deku
vrhla a začala prohlíţet, co na ní je, jak se radostně usmívala, tak se mi draly do očí slzy
radosti a vděčnosti... Hned si na ni chtěla lehnout, mazlila se s ní a chtěla zavolat babičku a
zbytek rodiny - musela se přece s takovou nádherou hned pochlubit !!! Stejně velkou radost jí
udělal i polštářek a přáníčko s Hello Kitty - to u nás uţ nějakou dobu "frčí" :-) Překvapil mě i
dáreček pro mě... moc za něj děkuji :-)
Tímto chceme s Moničkou ze srdce poděkovat - Vám, za nádherný projekt, kterým kouzlíte
úsměv na tváři nemocným dětem, a stejně tak všem švadlenkám, které jsou opravdu velmi
snaţivé a moc šikovné! Švadlenka Jamala, která nám deku ušila, má úţasné nápady a
fantazii, jak deku dovést k dokonalosti! Sleduju, kolik nádherných dek a dárečků jste uţ
rozdali, a opravdu je jedna krásnější, neţ druhá a kaţdá je originální!
Přejeme Vám všem hodně zdraví, radosti, spokojenosti a Boţího poţehnání do další krásné
práce a ještě jednou ze srdce děkujeme!
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138 Tomášek

1. výšivka - jméno "Tomášek" - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - nákladní auto - 143 Monika
Chizecová, 3. šití přes papír - letadlo - 80 Dagmar T., 4. výšivka - auto - 79 Jarmila, Vlašim, 5. výšivka
- mašinka - 163 Jana Tom, Praha – Běchovice, 6. aplikace - auta na silnici - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 7. výšivka - auto - 163 Jana Tom, Praha Běchovice, 8. výšivka - medvídek ve vrtulníku 74 Jiřina, Třemošná, 9. aplikace - letadlo - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. šití přes papír - mašinka
- 26 Pavlína, 11. šití přes papír - traktor - 26 Pavlína, 12. aplikace - autobus - 154 Marci, Hranice,
přáníčka pro chlapce vyrobila 193 a 196 Alena a Natálka , Strakonice, polštářek pro Filípka ušila 53
Jamala, deku pro Tomáška ušila 5 Vave, Praha
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139 Jaromírek

1. výšivka - jméno Jaromírek - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - dinosaurus - 79 Jarmila,
Vlašim, 3. výšivka - dinosaurus - 195 Jarka, Střelná, 4. aplikace - dinosaurus - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 5. aplikace - dinosaurus - 15 Lucie Ţaludová-šnečka, Votice, 6. aplikace - dinosaurus - 197
Vlaďka z Úsobrna, 7. výšivka - dinosaurus - 186 Dana S., 8. aplikace - dinosaurus - 80 Dagmar T., 9.
aplikace - dinosaurus - 118 Miluška 14, přáníčka vyrobila 162 Eva, Vlašim, 128 Elunia, Polsko a děti ze
ZŠ Náchod, polštářek pro Zuzanku ušila 53 Jamala, polštářek pro Vanessku ušila 53 Jamala, polštářek
pro Thomaska s výšivkou od 101 Lucky, Nový Hrozenkov ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
deku ušila 137 Profa
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Maminka Jaromírka nám napsala:

"Dobrý den, moc vám děkujeme za deku z Lásky a taky za přáníčka a polštářky, to bylo moc
pěkné potěšení i po vánoci, opravdu mě a dětem to udělalo radost a na srdíčku to
pohladilo i mě. Jaromírek jde na pozorovaní do nemocnice skoro na 5 týdnů, tak jsem ráda,
ţe deka dorazila. Přeji všem vám taky švadlenkám, který se na dece a polštářku čí přáníček
podíleli, všechno nej do Nového Roku, a dělejte radost stále dětem kteří to potřebují..."
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140 Betynka

1. výšivka - jméno Betynka - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - víla - Kateřina O, 3.
aplikace - koník - 176 Iva, Moravské Budějovice, 4. výšivka - zvonková víla - 30 Hanka XIII.,
5. výšivka - princeznin kočár - 130 Andula, Polsko, 6. výšivka - kočička - 183 Renata-pudlice,
7. výšivka - koník - 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - poník - 42 Hami, 9. aplikace - víla - 176
Iva, Moravské Budějovice, 10. výšivka - Sněhurka - 180 Majka, 11. výšivka - princeznin
zámek - 130 Andula, Polsko, 12. aplikace - víla - 154 Marci, Hranice, přáníčka vyrobila
Elunia, Polsko a 162 Eva, Vlašim, polštářek pro Matouška ušila 164 Dáša z Jihlavy, deku ušila
110 Šavi, Březolupy
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Maminka Betynky nám napsala:

"Dobrý den,
dečka dnes dorazila, radost z ní byla ohromná. Oba s manţelem jsme byli dojatí, kdyţ balíček
došel, jakou práci si s kaţdým dáváte - přáníčka, krásné balení, dopis s povzbuzením :-). A
co teprve, kdyţ jsme viděli rozbalování dečky i polštářku!! :-) Jste úţasní a moc děkujeme za
radost, kterou tak nezištně rozdáváte. Posíláme fotečky, klidně je můţete umístit na web.
Moc děkujeme švadlenkám!! Snad je potěší radost Betynky i Matouška :-).
Pohodové a pěkné dny pro Vás všechny!"
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141 Tomík

deku ušila 2 Dana, Orlová, polštářek pro Honzíka 26 Pavlína
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Poděkování:

„Dobrý den paní Dagmar.
Jenom Vám chci poděkovat za deku pro Tomáška a polštářek pro Tomíka. Moc nás balíček
potěšil. S manţelem jsme vymysleli, ţe necháme dárečky klukům pod stromeček � protoţe
Vánoce se kvapem blíţí. Určitě potom zašlu foto a popíšu naše dojmy. Ani já jsem balíčky
neotevřela a jsem moc zvědavá. Ale jsem přesvědčena, ţe budu nadšená, protoţe Vaše práce
jsou vţdy moc povedené �
Ještě jednou moc děkuji za dárečky a také za milá slova v dopise.
Přeji hodně úspěchů, spoustu nadšení a rozvícené dětské oči při otvírání balíčku s délkou z
lásky.

S pozdravem
Zuzana“
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142 Danek

1. aplikace - jméno Danek - 53 Jamla, 2. aplikace - traktor - 143 Monika Chizecová, 3.
aplikace - auto - 143 Monika Chizecová, 4. výšivka - auto - 186 Dana S., 5. výšivka - vlakmašinka - 197 Vlaďka z Úsobrna, 6. aplikace - dopravní prostředek - 53 Jamala, 7. aplikace dopravní prostředek - 53 Jamala, 8. aplikace - dopravní prostředek - 53 Jamala, 9. výšivka auto - 183 Renata-pudlice, 10. aplikace - letadlo - 176 Iva, Moravské Budějovice, 11. výšivka
- letadlo - 183 Renata-pudlice, 12. aplikace - dopravní prostředek - 118 Miluška 14, přáníčko
vyrobil Dominik, ZŠ Náchod, deku ušila 53 Jamala
80

Maminka Danka nám napsala:

"Dobrý den, zásilka dorazila, nezničená, v pořádku a jsme neskutečně nadšení, deka je
překrásná !! Jsme z ní unešeni. Velmi moc všem děkujeme, děkujeme všem včeličkám, které
se na dece podíleli a také včeličce, která deku kompletovala. Ještě jednou moc děkujeme za
nádherný dárek a jakmile to bude moţné, zašleme fotografie :)
S velkým díkem, krásný den přeje Beata a Daniel"
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143 Lukášek

1. aplikace - jméno Lukášek - 5 Vave, Praha, 2. aplikace - šneček - 59 Jarfi, 3. výšivka jeţek - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - motýl - 82 Magdalena, Polsko, 5. výšivka - pejsek 79 Jarmila, Vlašim, 6. výšivka - kytička s beruškou - 74 Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - kočičky
- radio Proglas, 8. výšivka - motýlci s kytičkou - radio Proglas, 9. výšivka - sluníčko - 25
Hana, Rousínov, 10. výšivka - veselá kravička - 16 YGA
přáníčko vyrobila 161 Katrin, Vlašim, deku ušila 5 Vave, Praha
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Maminka Lukáška nám napsala:

"Dobrý den, váţená paní Dagmar. Dnes deka přišla a je tuze moc krásná, moc Vám za synka
děkuji, udělala mu radost, i přes jeho těţké autistické postiţení bylo vidět, jak je z ní šťastný.
Vyřiďte prosím srdečné poděkování paní Alence, která Lukáškovi nádhernou deku ušila, i
ostatním milým švadlenkám.Velice moc si toho váţím, tak krásné gesto, jsem šťastná, ţe
jsou na světě pořád dobří lidé s velikým srdíčkem, co mají rádi ty naše trochu jiné dětičky a
umějí je tak krásně potěšit. Moc Vám za to děkuji. Se srdečným pozdravem a přáním všeho
dobrého máma Šárka s Lukáškem"
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144 Anička F

1. aplikace - jméno ANIČKA - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - pejsek - 163 Jana
Tom, Praha Běchovice, 3. výšivka - medvídek - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - kočička neznámá švadlenka z Proglasu, 5. výšivka - kočička - neznámá švadlenka z Proglasu, 6.
výšivka - pejsek - Nikola, ZŠ Nový Hrádek
látku na zádíčka deky věnovala firma Látky se zvířátky, deku ušila 63 Renata, Nový
Hrozenkov
84

Maminka Aničky nám poslala své poděkování a krásnou fotku šťastné Aničky:

"Dobrý den,
dnes nám přišla deka pro Aničku a je váţně úţasná :-) Aničce se moc líbí a hned se s ní
začala mazlit. Dorazila v pořádku a moc Vám za ní děkujeme."
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145 Anička R

1. aplikace - jméno ANIČKA - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - Fifinka s pejskem Anna, 8C ZŠ Náchod, 3. výšivka - pejsek - Iveta, 8A ZŠ Náchod, 4. výšivka - pejsek - ţákyně
ZŠ Nový Hrádek, 5. výšivka - pejsek - ţákyně ZŠ Nový Hrádek, 6. aplikace - lev - 80 Dagmar
T, 7. výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - medvídek - 99 Zdenka L, Karviná, 9.
výšivka - brontosaurus - 79 Jarmila, Vlašim, deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka nám napsala:

Deka dorazila v pořádku a je moc pěkná. Dcera jiţ pod ní spinká. Děkuji moc všem, kteří se
na dece podílely. Je fajn vědět, ţe existují lidé, kteří dělají radost postiţeným dětem. Ještě
jednou moc všem děkuji. Fotky s dekou zašlu snad v nejbliţší době.
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146 Ondrášek

1. aplikace - jméno Ondrášek - 29 Anitta S., 2. výšivka - šáša - Šárka, ZŠ Nový Hrádek, 3.
aplikace - tučňák - 135 Irena, 4. aplikace - traktůrek - 143 Monika Chizecová, 5. výšivka šnek - 25 Hana, Rousínov, 6. výšivka - šáša - 183 Renata-pudlice, 7. výšivka - myšák Miky 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - zajíček - švadlenka, rádio Proglas, 9. výšivka - ţelva - 42
Hami, 10. aplikace - kornout se zmrzlinou - 176 Iva, Moravské Budějovice, 11. aplikace kočička - 176 Iva, Moravské Budějovice, 12. aplikace - dýně - 155 Klára, Bystřice, polštářek
pro Laurinku - obrázek vyšila 71 Lada, Kateřinky, polštářek ušila 62 Lenhulka, deku ušila 148 Jana 49 a 149 Ludmila-Erawan
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Maminka napsala:

"Dobrý den, balíček dorazil v pořádku, deka je přímo luxusní a Ondráškovi se
moc líbí. Polštářek pro Laurinku je taky nádherný, ale asi jsme dostali
polštářek pro jinou holčičku je na něm zámek, ale nám to nevadí. Včera došlo
uţ i na tahanici o deku, tak se v přikrývání musí střídat. Moc vám děkujeme
a švadlenky jsou neskutečně šikovné. Fotečku pošlu během dne. Ještě jednou
děkujeme a přeji hezký den."
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147 Dominiček

1. výšivka - jméno Dominiček - 78 Maru, Vlašim, 2. výšivka - opička - ZŠ Nový Hrádek,
Terka, 3. aplikace - náklaďáček - 143 Monika Chizecová, 4. výšivka - šáša v autíčku - 183
Renata-pudlice, 5. výšivka - myška - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - opička - 31 Zdena,
Teplice, 7. výšivka - kravička - 31 Zdena, Teplice, 8. aplikace - kravička - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 9. aplikace - autíčko - 154 Marci, Hranice
přáníčko vyrobily děti ze ZŠ Náchod, deku ušila 163 Jana Tom, Praha Běchovice
90

Maminka nám nám napsala a poslala fotku Dominička:

"Dobrý den, dnes nám od vás došla vaše deka. Moc se nám líbí a jsme spokojení. Moc vám
děkujeme."
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148 Marcelka

1. aplikace - jméno Marcelka - 126 Marcela-marpei, 2. aplikace - tučňák - 135 Irena, 3.
výšivka - krtek v loďce - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - včelka Mája - 78 Maru, Vlašim, 5.
výšivka - Večerníček - 42 Hami, 6. aplikace - sovička - 176 Iva, Moravské Budějovice, 7.
aplikace - Večerníček - 155 Klára, Bystřice, 8. aplikace - Maková panenka - 155 Klára,
Bystřice, 9. výšivka - vlk (Jen počkej, zajíci) - 74 Jiřina, Třemošná, 10. aplikace - víla Amálka
- 87 Martina Š., Malá Hraštice, 11. aplikace - Bob a Bobek - 176 Iva, Moravské Budějovice,
12. šití přes papír - princezna - 155 Klára, Bystřice, deku ušije dubinek3
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Maminka nám napsala:

Milá paní Dagmar,
deky přišly v pořádku. Jsou moc krásné !!! CHtěla bych vám touto cestou poděkovat .
Vám i všem švadlenkám a lidičkám , kteří se na tvorbě dek podíleli. Také sestře Erice ,která
se podílela na dece pro Románka. Dětem se budou určitě moc líbit.Snad nebude vadit,kdyţ
fotografie pošlu po vánocích. Vzhledem k tomu, v jakém období nám deky přišly, si myslím,ţe
je to ten nejlepší dárek od Vás všech, který děti najdou pod stromečkem. Velice si váţím lidí
kteří rozdávají nemocným dětemtolik radostí a lásky.Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně
rozzářených dětských tvářiček z vaších nádherných dek, které pro ně šijete.
S pozdravem
Kamila
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150 Johanka

1. aplikace - jméno Johanka - 126 Marcela-marpei, 2. výšivka - velryba - Káťa, ZŠ Nový
Hrádek, 3. aplikace - srdíčko - 189 Ivanka, Jaroměř, 4. aplikace - motýl - 189 Ivanka,
Jaroměř, 5. aplikace - kočička -143 Monika Chizecová, 6. výšivka - delfín - 179 Ivetata,
Zábřeh, 7. výšivka - sluníčko - 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - motýl na květině švadlenka, radio Proglas, 9. výšivka - vlčí mák - švadlenka, radio Proglas, 10. aplikace - koník
- 176 Iva, Moravské Budějovice, 11. výšivka - slunečnice - 25 Hana, Rousínov, 12. šití přes
papír - koník - 26 Pavlína, přáníčko vyrobila 161 Katrin, Vlašim, deku ušila 34 Dalmi
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Maminka Johanky dala svůj příspěvek a poděkování na facebook:

„Všem přeji krásný večer a s ohromnou radostí Vám sděluji, ţe Johanka dnes obdrţela svou
deku z lásky . Jedná se o deku jubilejní -http://www.dekyzlasky.cz/deky-z-lasky/rok2015/a150-johanka/ . Vloţím pár fotek pro ilustraci - myslím, ţe komentář nebude potřebný,
aţ na dovětek, ţe Johanka zatím neumí pouţívat ručičky jako my. Takţe na fotkách předvádí
úţasné ergo-cvičení. J Jana J
Všem včeličkám-švadlenkám z Dek z lásky ze srdce děkujeme!!!“
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151 Adámek

1. výšivka - jméno Adámek - 78 Maru, Vlašim, 2. aplikace - jablíčko - 189 Ivanka, Jaroměř,
3. výšivka - autíčko - 195 Jarka, Střelná, 4. výšivka - pejsek - 31 Zdena, Teplice, 5. výšivka švestky - 31 Zdena, Teplice, 6. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 7. aplikace
- autíčko - 197 Vlaďka z Úsobrna, 8. výšivka - banán - 25 Hana, Rousínov, 9. výšivka - ovoce
- 55 Byszla
polštářek ušila 143 Monika Chizecová, deku ušila 109 Ruzena 9
96

Maminka Adámka nám napsala na fcb:

"Dneska deka dorazila, je úţasná, nádherná, z lásky.Plakala jsem, neumím vyjádřit, jak moc
si váţím Vás všech, co jste se podíleli na tak krásném dárku pro mého Adámka. Byl šťastný a
hned si dečku vzal k sobě a uţ ji nepustil. Bude nás provázet všude, dělat kamaráda v
nemocnici. Polštářek pro bráchu nás potěšil taky, zvlášť po tom, co jsme s nim strávili měsíc
na dětském Aru.Celý balíček byl pro nás jeden z nejkrásnějších dárku těchto Vánoc. Moc Vám
všem děkuji, dopis pro mne byl nádherný. Přeji všem krásné a pohodové svátky, jen to
nejlepší v Novém roce a ještě jednou posílám velké díky!!!"
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152 Pepíno

1. výšivka - jméno Pepíno - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - teletubbies - 195 Jarka,
Střelná, 3. výšivka - autíčko - 31 Zdena, Teplice, 4. aplikace - teletubbies - 197 Vlaďka
z Úsobrna, 5. aplikace - teletubbies - červený na koloběţce - 29 Anitta S., 6. aplikace traktor - 29 Anitta S., 7. výšivka - teletubbies - ţlutá Lala - 38 Lucka R., 8. aplikace - auto 118 Miluška 14, 9. výšivka - autíčko - 31 Zdena, Teplice
polštářek pro Filipa ušije - 140 Lidule, Kroměříţ
polštářek pro Františka ušije - 140 Lidule, Kroměříţ
deku ušije - 140 Lidule, Kroměříţ
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153 Sofinka

1.-3. aplikace - jméno Sofinka - 5 Vave, Praha, 4. výšivka - velryba - Terka, ZŠ Nový Hrádek,
5. výšivka - rybka - 143 Monika Chizecová, 6. výšivka - chobotnice - 74 Jiřina, Třemošná, 7.
výšivka - mořský koník - 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - delfín - 31 Zdena, Teplice, 9.
výšivka - rybička - 31 Zdena, Teplice
deku ušila 5 Vave, Praha
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Maminka nám napsala:

"Velké díky za vaši práci! Všechny deky jsou nádherné. Dcerce přišla i ta pro ní s mořskou
tématikou, je naprosto úţasná !! Ale i pro mě moc deka znamená. Kaţdý pohled na ní mi
připomene, ţe ten svět není ještě tak ztracený a ţe na světě jsou pořád hodní lidé ochotní
nezištně pomáhat. Z celého srdce děkuji všem, kteří se podílejí na projektu Deky z lásky.
Vaše práce má smysl a je z ní opravdu cítit veliká láska. Díky Vám všem."
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154 Zuzanka

1. aplikace - jméno Zuzanka - 126 Marcela-marpei, 2. aplikace - rybička - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 3. aplikace - rybička - 154 Marci, Hranice, 4. aplikace - delfín - 154 Marci,
Hranice, 5. aplikace - rybička - 197 Vlaďka z Úsobrna, 6. aplikace - velryba - 176 Iva,
Moravské Budějovice
přáníčko vyrobila 161 Katrin, Vlašim, deku ušila 181 Milada
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Maminka Zuzanky nám napsala:

"Dobrý večer,
chtěla bych Vám a všem hodným tetičkám včeličkám moc poděkovat za naprosto dokonalou
deku z lásky pro Zuzanku!
Deka včera dorazila a Zuzanka pod ní uţ druhou noc klidně spinká. Obrázky se jí moc líbí,
hned jak jsem deku rozbalila, tak se na ně koukala a jak je vidět i na fotce, trochu si ji pod
sebe "nahrabala", coţ u ní není moc obvyklé, většinou jen leţí a nic moc ji nezajímá.
Udělali jste nám obrovskou radost! I kdyţ Zuzanka emoce moc najevo nedává, jsem si jistá,
ţe radost má i ona :) Ještě jednou moc děkujeme, moc si váţíme toho, co pro rozradostněné
oči našich sluníček děláte!
Mějte se moc pěkně!"
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155 Tomášek

Tomáškovi ušily deku o rozměru 90 x 110 cm 172 Vera, Brno a 5 Vave, Praha
polštářek pro Jeníčka ušila 155 Klára, Bystřice
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Maminka Tomáška nám na fcb napsala:

"Milé tety švadlenky co jste pro mého Tomáška ušily krásnou deku a pro Jeníčka polštářek,
moc a moc vám ještě jednou děkuji za velkou radost, kterou to u mých kluků
vyvolalo. Omlouvám se, ţe píši po více jak měsíci. Baliček dorazil před odjezdem do Boskovic
na 4 týdenní pobyt s Tomáškem a do toho jsme se dozvěděli termín operace Tomáška ve FN
Olomouc, a tak jsem řešila tyhle pro nás důleţité věci. Ještě jednou vám moc děkuji od
srdíčka a přeji vám všem poklidné svátky rozzářených dětských očí.
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156 Michalka

1. výšivka - jméno Michalka - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. aplikace - kytička - Vendula, ZŠ
Náchod, 8C, 3. výšivka - kytička - A.Š., ZŠ Náchod, 8.A, 4. výšivka - motýl - 82 Magdalena,
PL, 5. výšivka - beruška - 78 Maru, Vlašim, 6. výšivka - motýl s květinou - švadlenka, radio
Proglas, 7. aplikace - ptáčci v srdíčku - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - Mickey
Mouse - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. výšivka - Minie - 25 Hana, Rousínov polštářek pro
Verunku ušije - 63 Renata, Nový Hrozenkov, polštářek pro Aničku ušije - 63 Renata, Nový
Hrozenkov, deku ušije - 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka Michalky nám napsala:

Váţená Dášo,
dnes jsme obdrţeli balík s dekou pro Michalku a s polštařkama pro Verunku a Aničku! A
musím říct ţe mám aţ slzy v očích jak je deka nádherná!
Jak váš spolek krásně funguje! To je něco neskutečného! Prosím vyřiďte všem švadlenkám
kteří šili deku a polštáře ţe jim moc děkujeme! Ţe mě jejich práce neskutečně hřeje u
srdíčka! Ţe je ochotný někdo pro nás něco dobrovolně udělat!!!Posílám fám fotky Michalky i s
dekou Míša má ohromnou radost!
A mi máme radost s Míšou!!!
Moc děkujeme Bednářovi
-"Vím, komu jsem uvěřil."
"Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo
ho milují..." (1Kor 2,9).
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157 Štěpa

1. aplikace - jméno Štěpa - 148 Jana 49, 2. aplikace - hokejista - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 3. aplikace - fotbalista - 176 Iva, Moravské Budějovice, 4. výšivka - fotbalista 195 Jarka, Střelná, 5. výšivka - golfista - 195 Jarka, Střelná, 6. aplikace - fotbalista - 176
Iva, Moravské Budějovice, 7. aplikace - lukostřelec - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8.
aplikace - basketbalista - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. aplikace - baseballová čepice - 29
Anitta S., 10. aplikace - baseballová pálka - 29 Anitta S., 11. aplikace - baseballový míč - 201
Jana, Ostrava, 12. aplikace - kopací míč - 201 Jana, Ostrava
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přáníčka vyrobily děti ze ZŠ Náchod, polštářek pro Nelinku ušila 53 Jamala, deku ušila 64
Verpa, Blansko

Maminka Štěpy nám napsala:

"Dobrý den paní Dagmar,
tento týden nám paní pošťačka přinesla balíček od vás a my s dětmi proţili díky němu
další vánoce :-) Děti byly nadšené z rozbalování dárku. Všechno od vašeho dopisu a
dárečku pro mě a manţela, deka, puzzle a jo-jo pro Štěpánka a polštářek, pexeso a
plyšáček pro Nelinku včetně krásných přáníček nám celé rodině vykouzlilo úsměv na
tváři. Posílám i pár fotek a všem, kdo dělá tento úţasný projekt a všem švadlenkám z
celého srdce děkujeme. Jste prostě úţasní :-)"
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158 Lucinka

přáníčko vyrobila 82 Magdalena, Polsko
Obrázky zvířátek na deku ušila 172 Vera, Brno
Obrázky srdíček na deku ušila 5 Vave, Praha Deku ušila 5 Vave, Praha
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Maminka Lucinky nám napsala:

"Dobrý den, velice bychom chtěli poděkovat za překrásnou deku, která došla v pořádku. Téţ
moc děkujeme za magnetku a přiloţené přání a dopis, velmi nás vše potěšilo. Velmi
poděkujte, prosím, i lidičkám, kteří se na dece podíleli. S velkým vděčným pozdravem..."
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159 Denisek

1. aplikace - jméno Denisek - 53 Jamala, 2. apliakce - ţabka - 80 Dagmar T., 3. výšivka panda - 82 Magdalena, Polsko, 4. výšivka - myška - 74 Jiřina, Třemošná, 5. výšivka - ţabka 78 Maru, Vlašim, 6. aplikace - ţabka - 197 Vlaďka z Úsobrna, 7. výšivka - pejsek - 31 Zdena,
Teplice, 8. výšivka - pejsci - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. aplikace - panda - 53 Jamala,
10. aplikace - myška - 53 Jamala
polštářek pro Michaelka ušila 59 Jarfi, polštářek pro Románka ušila 59 Jarfi, polštářek pro
Deniska ušila 53 Jamala, deku ušila 53 Jamala
112

Maminka nám napsala:

"Dobrý den Dagmarko, chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat za nás všechny, za
nádherné dárečky, za obrovskou ochotu a za rozzářené očička Deniska, okamţitě letěla
peřinka a uţ si lebedí pod dekou v postýlce, nemůţe se s ní vynamazlit. Moc velký dík vám i
švadlenkám, dětem za přáníčka.. Prostě všem andělům, díky kterým jsme tyhle nádherné
dárečky mohli dostat! Přejeme Vám všem krásné Vánoce a šťastný nový rok plný lásky a
hlavně zdraví! Protoţe to je to úplně nejdůleţitější! Pusenky vám všem posíláme s manţelem
a dětmi!"
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160 Natálka

1. výšivka - jméno Natálka - 167 Lada B., 2. výšivka - vlčí máky - švadlenka z radia Proglas,
3. výšivka - pejsek - Jana, 8.A, ZŠ Náchod, 4. výšivka - kytička - Pavla, ZŠ Nový Hrádek, 5.
aplikace - medvídek s balónky - 143 Monika Chizecová, 6. výšivka - pirátka - 18 Eva, 7.
výšivka - kočička - švadlenka z radia Proglas, 8. výšivka - motýli v květinách - švadlenka z
radia Proglas, 9. aplikace - myška - 197 Vlaďka z Úsobrna, 10. výšivka - kočárek - 31 Zdena,
Teplice, 11. aplikace - kočička - 176 Iva, Moravské Budějovice, 12. aplikace - kopretina - 29
Anitta S., přáníčka vyrobily děti ze ZŠ Náchod, polštářek pro Anetku ušila 140 Lidule,
Kroměříţ
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deku ušila 29 Anitta S. a 159 Irena z Kozmic

Maminka Natálky nám napsala:

"Dobrý večer Dagmar,
dnes nám přišla nádherná deka s polštářkem. Jen píšu, ţe je vše OK a v pořádku to
přišlo. Samozřejmě uděláme pár foteček a pošlu poděkování. Jsem z těch výrobků
nadšena. klobouk dolů. Pozdravujte švadlenky a já do konce týdne vše pošlu, aby
viděly štastné očka našich dětí. Deka je opravdu z lásky. Mějte se krásně a ještě
jednou děkujeme."
Později ještě poslala fotky a napsala:
"Dobrý den Dagmar,
Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat za krásnou deku a polštářek. Úplně mě to
dostalo. Prostě zahřálo u srdíčka. Kdyţ jsem balíček rozbalila, hned mne překvapilo,
jak krásně byly oba výrobky zabaleny a ještě kaţdý měl pro holky přáníčko s dárkem.
Jde vidět, ţe vše bylo jak vyšito, tak ušito a zabaleno s láskou.
Je to krásné, ţe takto děláte dětem radost. Natálka je nesedící, takţe deku opravdu
vyuţijeme na odpočinek, válení a hraní. Děkujeme také za polštářek pro
Anetku. Posíláme pár foteček. Děkujeme všem vyšívačkám a švadlenkám. Klobouk
dolů za jejich práci, kterou dělají s láskou. Všem posíláme krásný pozdrav.
Mockrát děkujeme."
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161 Tejka

1. výšivka - jméno Tejka - 55 Byszla 2. aplikace - medvídek s balónky - 143 Monika
Chizecová 3. výšivka - domek s maceškou - 60 Edita Vyvlečková, Havířov-Šumbark 4.
výšivka - motýli - švadlenka, radio Proglas 5. aplikace - sluníčko - Viki, ZŠ Náchod, 8.B 6.
výšivka - medvídek - 31 Zdena, Teplice 7. výšivka - medvídek Pú - 31 Zdena, Teplice 8.
aplikace - kočička - 176 Iva, Moravské Budějovice 9. aplikace - pejsek - 197 Vlaďka
z Úsobrna 10. výšivka - šneček - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice 11. výšivka ptáček - 163
Jana Tom, Praha-Běchovice 12. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice deku ušije 5 Vave, Praha
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Maminka Tejky nám napsala:

Váţená paní Dagmar,

rádi bychom všem poděkovali, za zaslání "deky z lásky" pro naši dceru Tejinku. Moc si váţíme
takových lidí, kterým není lhostejný osud druhých a snaţí se jim udělat radost, kterou vloţí
srdíčkem, do byť pro někoho jen kousek látky, ale pro nás je to velká radost a potěšení.
Tejinka si deku moc oblíbila, ráda se do ní schoulí a stala se její součástí oblíbených věcí v
jejím ţivotě. Slovy se nedá vyjádřit velký dík, ale i přesto vám ho zasíláme a pevně věříme,
ţe uděláte všem dětem radost, které nemají ten největší dar od ţivota a to "ZDRAVÍ".
Děkujeme švadlenkám, které se na dece podílely a vám všem, co jste projekt vytvořili.

Hodně lásky, vám všem zasílá Tejinka a její rodiče Varyšovi.
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162 Fanoušek

deku ušila 146 Satadulka a 151 Jarosben
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Maminka Fanouška nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar,
já nemám slov. Deka je úplně skvělá a Fanda si hned ohmatal poklady zašité v dece. To co
jste vytvořili je naprosto neskutečné a já vám nejen za Fandu, ale za celou naší rodinu velmi
děkuji. Deka s námi bude putovat uţ všude. Na výlety. Dovolené atd. To co jste vytvořili je
prostě KRÁSNÁ PRÁCE. Mnohokrát děkujeme a přejeme vám krásné svátky Vánoční. Další
spokojené klienty. Jste úţasní lidičkové a kdybych vás tu měla u sebe, tak vás obejmu......
Ještě jednou díky a budeme všude ukazovat naší- vaší deku a chválit a chválit. Mnohokrát
také děkuji za milé dárečky, které jsou moc krásné a potěšili mé srdéčko.... Jste jedním
slovem ÚŢASŇÁCI.......
Díky... díky..... díky...... "
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163 skřítek Vítek

deku ušije 147 Lilienka, Lichnov a 171 Jana, Sokolí důl
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Maminka skřítka Vítka nám napsala:

Paní Dagmar,
dnes Vítkovi přišla deka a dárečky.
Ráda bych Vám všem ve Vaší organizaci poděkovala, ale obávám se, ţe slovně dostatečně
naši obrovskou radost, vděčnost, úţas, obrovský obdiv nad Vámi všemi a Vaší prací nedokáţu
vyjádřit.
Jiţ při čtení dopisu a předčítání přání Vítkovi jsem slzela dojetím a musela čtení přerušit,
raději vzala do rukou fotoaparát a Vítkovo nadšení s neustálými výkřiky AUTO AUTO AUTO
musela jít rychle fotit.
Moc děkujeme. Prosím vyřiďte švadlenkám, ţe si toho nesmírně váţíme a pokud to nebude
vadit, nepošlu jen jedno foto, protoţe jsem vůbec nebyla schopna jednu jedinou fotku vybrat,
ale rovnou více. A dovolím si Vám časem poslat případně další, jak s ní náš skřítek roste, aby
švadlenky věděly, ţe jejich práce má obrovský smysl a přináší do domovů přiliv pozitivní
energie a radosti.
Za celou naši rodinu Vám přeji krásný čas.
S pozdravem,
máma Pavla, táta Tomáš a skřítek Vítek
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164 Sebastienko

1.-2. výšivka - jméno Sebastienko - 78 Maru, Vlašim, 3. výšivka - lev - Kája, 8.A, ZŠ Náchod,
4. výšivka - kytara - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 5. aplikace - noty - 197 Vlaďka z Úsobrna,
6. aplikace - papoušek Rio - 176 Iva, Moravské Budějovice, 7. výšivka - pes s kostí - 31
Zdena, Teplice, 8. výšivka - pejsek - 25 Hana, Rousínov, 9. výšivka - štěně - 74 Jiřina,
Třemošná, 10. aplikace - klavír - 201 Jana, Ostrava, 11. aplikace - auto - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 12. aplikace - auto - 176 Iva, Moravské Budějovice, deku ušije - 63 Renata, Nový
Hrozenkov
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Maminka Sebastienka nám napsala:

"Dobrý den, paní Hulmáková,
včera nám byla doručena deka od Vás, kterou jste šili pro Sebastienka.
Chtěla bych Vám moc moc poděkovat za nádhernou deku, která se nám moc moc líbí, a taky
za dárečky, které jste nám zaslali k dece, a krásně namalovaný obrázek s přáním. Moc moc
děkujeme. Sebíček měl moc velkou radost, hned si obhlíţel obrázky a dokonce s ní večer
spinkal. V příloze Vám zasílám pár fotek Sebíčka s dekou.
Jménem celé naší rodiny a hlavně Sebíčka Vám velice moc děkujeme, všem švadlenkám,
které se na dece podílely, dětem, které namalovaly obrázek.
Přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobrých nápadů a šikovné
ručičky. Velké DĚKUJEME !!!!!!!!!!!!!!!!
Hezký den přeje Sebiček, Lucia a Tomáš"
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165 Anetka

1. aplikace - jméno Anetka - 181 Milada 2. aplikace - krteček - 176 Iva, Moravké Budějovice 3.
výšivka - krteček - maminka
další aplikace - 181 Milada
deku ušila 181 Milada
polštářek pro Ţofinku ušila 53 Jamala
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar,
tak včera odpo jsme dostali balíček..! TEDA TO JE TAKOVÁ NÁDHERA!!! :-* :-* :-* Holky jsou
teď nějaký nemocný, takţe celý den v posteli (= nelidský víkon a pro mě fakt vysilující :-D) a
tohle bylo pro ně takový krásný zpestření!!! :-) I polštářek pro Ţofinku - no já fakt neměla
slov!!! :-) Anetka mimo zajíce "umí" pojmenovat všechny kamarády, uţ i sluníčko :-), tak to
hned popsala.. Ţofinka deku furt vyrovnávala na zemi, hopsala po ní, schovávaly se pod ní no jednoduše jsem je ten den do postele uţ nedostala.. :-) Vůbec nechápu, JAK to ty tety
dovedou vyrobit!!?? Pro mě opravdu nepochopitelné, je to nádhera, jsou moc šikovné a mají
srdce na pravém místě, kdyţ TOHLETO dovedou pro děti jako Anetka vyrobit..!! :-) Ještě
jednou moc a moc a tisíckrát moc děkujeme!! Je to opravdu krásný dárek! Anetka si deku
hned zamilovala :-) - jako i Ţofi ;-) a pak bylo trošku zle, kdyţ jsem jí řekla, ţe je deka
Anetky.. ;-) Ale to je asi normální :-) a tak se vţdy těšíme z toho, ţe aspoň něco u nás
funguje normálně.. :-)
Přikládám pár fotek z rozbalení (raději ještě v jednom meilu), uţ jsem je tedy dala i na svůj
FB, snad nevadí.. Jo a ještě na vysvětlenou - Anetka je ta v pruhovaném pyţámku s
brejličkama :-) a Ţofi v overálku.. :-) S těmi dudlíky někdy trošku splývají.. :-)
Ještě jednou moc děkuji a srdečně zdravím
Veronika s Anetkou, Ţofi a muţem Honzou :-)"
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166 Simonka

1. aplikace - jméno Simonka - 53 Jamala, 2. výšivka - domeček s květinou - 60 Edita Vyvlečková,
Havířov-Šumbark, 3. výšivka - košíček s květinami - švadlenka z radia Proglas, 4. aplikace - kytička 202 Hanka, České Budějovice, 5. šití přes papír - 202 Hanka, České Budějovice, 6. výšivka - medvídek
Pú - 31 Zdena, Teplice, 7. výšivka - medvídek Pú - 183 Renata-pudlice, 8. výšivka - medvídci - 68
Jarka, Vlašim, 9. výšivka - kovboj Woody - 74 Jiřina, Třemošná, 10. výšivka - notičky - 53 Jamala, 11.
výšivka - medvídek Pú - 53 Jamala, 12. výšivka - medvídek Pú - 53 Jamala
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim a 82 Magdalena, PL
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deku ušila 53 Jamala
polštářek pro Theušku ušila 59 Jarfi

Maminka Simonky nám napsala:

"Dobrý den, balíček jsme převzali a všechno bylo v pořádku. Deka je nádherná :-), polštářky
taky, moc děkujeme i za krásná přáníčka a aţ bude chvilka času pošlu i fotečku :-) Ještě
jednou mockrát děkujeme všem, které se na dece podílely a posíláme moc pozdravů :-)"
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167 Kuba

1. aplikace - jméno Kuba - 29 Anitta S., 2. výšivka - kočička - švadlenka z rádia Proglas, 3.
výšivka - hasičské auto - 25 Hana, Rousínov, 4. výšivka - sanitka - 31 Zdena, Teplice, 5.
aplikace - Soptík - 29 Anitta S., 6. aplikace - červené auto - 83 Makra, Chrudim, 7. výšivka hasičské auto - 206 Marcela z Jetětic, 8. aplikace - hasičské auto - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 9. aplikace - kočička - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. výšivka - policejní auto
- 206 Marcela z Jetětic, 11. výšivka - kočičky - 163 Jana Tom, Praha Běchovice, 12. aplikace sanitka - 176 Iva, Moravské Budějovice, polštářek pro Michala ušila 29 Anitta S.
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deku ušila 5 Vave, Praha

Maminka Kuby nám napsala:

"Dobrý den,
velice se omlouvám za spoţdění, ale byli jsme mimo domov, balíček jsme převzali a
ještě ten den odjíţděli, tak si jej Kubíček rozbaloval aţ včera večer a byl naprosto
nadšený. Kubíček se do dečky hned zamiloval, je naprosto perfektní!!!!! Hned dnes
odpoledne, aţ se vrátíme ze školky jej i s dečkou nafotím a chceme vám velice
poděkovat i za dárečky a nádherné dopisy.Opravdu je krásné, ţe i v této době má
někdo srdce na správném místě a myslí i na ostatní.Děkujeme a fotečky pošleme
odpoledne. :)"
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169 Honzík

1. aplikace - jméno Honzík - 29 Anitta S. 2. aplikace - dinosaurus - 118 Miluška 14 3.
aplikace - dinosaurus - 118 Miluška 14 4. aplikace - drak - 176 Iva, Moravské Budějovice 5.
aplikace - brontosaurus - 176 Iva, Moravské Budějovice 6. výšivka - dinosaurus - 42 Hami 7.
výšivka - drak - 31 Zdena, Teplice 8. výšivka - drak - 31 Zdena, Teplice 9. výšivka - drak 38 Luci R. 10. aplikace - dinosaurus - 83 Makra, Chrudim 11. aplikace - tyranosaurus - 85
Ivana 12. aplikace - dinosaurus - 85 Ivana
deku ušije - 115 Lenka-Stínovlas, polštářek pro Matěje ušije - 26 Pavlína
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Maminka nám napsala:

Dobrý den, deka i polštářek jsou nádherné, ale z hor jsme si přivezli streptokokovou angínu a
obě děti lehly. Honzíkovi se navíc znovu objevily epileptické záchvaty a k tomu abych deku
nafotila jsem se vůbec nedostala. Teď konečně zabraly antibiotika, tak aţ děti vstanou, vše
napravíme a fotky pošleme. Můţe to vypadat ţe se vymlouvám nebo ţe jsme nevděční, ale
opravdu se nám teď takhle daří. Jinak bychom chtěli moc poděkovat za tak skvělý projekt,
nad přáníčkama pro mě i pro děti jsme si pěkně pobrečeli. Je tak krásné, ţe úplně cizí lidé
jsou tak báječní a věnují tolik času dárku pro nás. A nemyslím jenom deku samotnou, ale i
ostatní dárky a také přáníčka. Odpoledne vám pošlu fotografie a ještě jednou móóc
děkujeme.
Dobrý den, chtěli bychom Vám ještě jednou moc poděkovat za krásné dárky od všech Vašich
švadlenek. Honzík měl z deky moc velikou radost a rád se na ní koulí a hraje. Posíláme Vám
nějaké fotky a přejeme hodně štěstí a síly do další Vaší krásné práce. Honzíkova maminka
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170 Adélka

Deku pro Adélku nám do projektu věnovala Renata Stehlinová

Polštářek pro Tadeáška ušila 1 Dagmar, Vlašim
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Maminka Adélky nám napsala:

"Dobrý den,
ráda bych velice poděkovala za nádhernou deku a roztomilý polštářek ţabičku. Máme z věcí
velikou radost. Přišly v naprostém pořádku. Děkuji také za přiloţený dopis...
V příloze zasílám fotečky spokojených dětí :)
Ještě jednou velice děkuji"
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171 Honzík J.

78 Maru Vlašim – jméno Honzík, víla Amálka, 159 Irena z Kozmic – myška, 71 Lada Kateřinky
– krtek, medvídek, 79 Jarmila Vlašim – medvídek Pú, 190 Vlaďka Mačovice – krte, 160
Jarunka Kříţov – zajíček
deku ušily 160 Jarunka, Kříţov, 59 Jarfi, 1 Dagmar, Vlašim
Polštářek pro Dominika – 59 Jarfi, 159 Irena z Kozmic
Polštářek pro Nikolku - 79 Jarmila, Vlašim
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Maminka Honzíka J. nám napsala:

Dobrý den, nevím, jak moc poděkovat, takhle přes email je to podle mě nedostačující,
opravdu moc, moc děkuji i za Honzíka a děti.
Balíček přišel v pořádku a je to tak nádherně zabaleno, ţe si to necháme jako překvapení pod
stromeček a potom hned pošlu fotky.
Opravdu moc děkujeme
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172 Kryštůfek

1. aplikace - jméno Kryštůfek - 29 Anitta S., 2. výšivka - medvídek - 25 Hana, Rousínov, 3.
výšivka - medvídek - 74 Jiřina, Třemošná, 4. aplikace - krtek - 163 Jana Tom, PrahaBěchovice, 5. aplikace - krtek - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 6. výšivka - krtek - 206
Marcela z Jetětic, 7. výšivka - medvídek - 42 Hami, 8. výšivka - krtek - 82 Magdalena,
Polsko, 9. aplikace - mašinka - 29 Anitta S.
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim a děti ze ZŠ Náchod
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polštářek pro Lenku ušila 155 Klára, Bystřice
deku ušila 163 Jana Tom, Praha-Běchovice

Maminka nám napsala:

"Dobrý den,
dnes jsem si s klukama vyzvedla deky. Fotky přikládám ale musím vám popsat tu
obrovskou radost. Jelikoţ nás včera doručovatel pošty nezastihl doma udělali jsme si
procházku dnes na poštu.A jsem moc ráda ţe jsme si balík vyzvedli na poště a nebyl
předán doma :). Kubíček který chápe o trošku víc si na poště balík sám vzal a
vykřikoval jé jé to je moje , kdy rozesmál i paní pošťačky . Poděkoval a balík uţ nedal
z ruky. Při cestě domů jsme se u kaţdého museli zastavit a všem ukazoval balík a
říkal hele co mám. Po příchodu domů balík rozbalil Kubíček a Kryštůfek stále nejevil
zájem. Ale kdyţ uviděl ţe má Kubíček dárečky hned se přidal k rozbalování a po
zjištění ţe má deku v dárečku se radoval jé jé moc bych všem švadlenkám přála tu
radost kdyţ viděli deky . Děkuji všem za radost kterou udělali mým dětem. Dcerka
má teď prázdniny a je odjetá u tety.
Prosím poděkujte všem švadlenkám za krásné obrázky a deky které udělali radost"
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173 Kubíček

1. aplikace - jméno Kubíček - 29 Anitta S., 2. výšivka - mašinka Tomáš - 74 Jiřina, Třemošná,
3. aplikace - krtek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 4. aplikace - koník - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 5. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. výšivka - pejsek - 101
Lucka, Nový Hrozenkov, 7. výšivka - pejsek - 68 Jarka, Vlašim, 8. výšivka - koník - 42 Hami,
9. aplikace - krtek - 163 Jana Tom, Praha - Běchovice
přáníčko vyrobily děti ze ZŠ Náchod, deku ušila 202 Hanka, České Budějovice
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Maminka chlapců nám napsala:

"Dobrý den,
dnes jsem si s klukama vyzvedla deky. Fotky přikládám ale musím vám popsat tu
obrovskou radost. Jelikoţ nás včera doručovatel pošty nezastihl doma udělali jsme si
procházku dnes na poštu.A jsem moc ráda ţe jsme si balík vyzvedli na poště a nebyl
předán doma :). Kubíček který chápe o trošku víc si na poště balík sám vzal a
vykřikoval jé jé to je moje , kdy rozesmál i paní pošťačky . Poděkoval a balík uţ nedal
z ruky. Při cestě domů jsme se u kaţdého museli zastavit a všem ukazoval balík a
říkal hele co mám. Po příchodu domů balík rozbalil Kubíček a Kryštůfek stále nejevil
zájem. Ale kdyţ uviděl ţe má Kubíček dárečky hned se přidal k rozbalování a po
zjištění ţe má deku v dárečku se radoval jé jé moc bych všem švadlenkám přála tu
radost kdyţ viděli deky . Děkuji všem za radost kterou udělali mým dětem. Dcerka
má teď prázdniny a je odjetá u tety.
Prosím poděkujte všem švadlenkám za krásné obrázky a deky které udělali radost"
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174 Jozífek

1. aplikace - jméno Jozífek - 53 Jamala, 2. aplikace - 85 Ivana, 3. aplikace - 85 Ivana, 4.
aplikace - květ - Vlaďka z Úsobrna, 5. aplikace - 138 Alohe, 6. aplikace - 138 Alohe, 7.12. aplikace - 53 Jamala
polštářek pro Johanku ušila 154 Marci-Hranice,
polštářek pro Jakuba ušila 115 Lenka-Stínovlas
deku a polštářek pro Jozífka ušila 53 Jamala
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Maminka Jozífka nám napsala:

"Dobrý den,paní Hulmáková,
deky a všechny polštářky uţ dorazily. Je opravdu nádherná, i polštářky!! Jsem opravdu
dojatá, nevím, jak mám poděkovat. Dětem se také moc líbí.
Tak vám alespoň jako podporu vaší činnosti pošleme nějaké peníze na účet:-) díky moc ještě
jednou a přeji hodně sponzorů!"
Jozífkova maminka a tatínek nám poslali příspěvek na účet, za coţ jim velmi děkujeme !
Kromě toho poslala Jozífkova maminka švadlenkám malé dárečky - korálky. Všem
švadlenkám tím udělala velikou radost !
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175 Adélka

top ušila 172 Vera, Brno
deku zkompletovala 5 Vave, Praha
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Maminka Adélky nám napsala:

"Dobrý den paní Dášo,
Včera nám přišla deka pro Adélku Kroupovou. Přišla v naprostém pořádku a já bych
Vám tímto chtěla moc poděkovat za tu deku. Je nádherná a to co děláte pro ty
nemocné dětičky je prostě něco úţasného. Švadlenky a všichni co se podílí na výrobě
dek mají zlaté ručičky a obrovsky velké srdce. Ještě jednou moc děkujeme, Adélka
byla z deky nadšená, a pořád hladila postavičku robota, ţe si na něj můţe
sáhnout. DĚKUJEME"
V mailu s fotkami ještě připsala:
"Dobrý den, posílám fotečku Adélky. Jinak k té dece, jsem ráda, ţe jste to pojali takto
netradičně, takhle ta deka vypadá úţasně. Já sama nemám ráda lajnované věci, proto
je ta deka takhle úţasná a hlavně i z ní vyzařuje, ţe je to dělané opravdu s láskou. Je
prostě originální. :)
Ještě jednou děkujme, ţe jsme mohli být ve vašem projektu a přeji Vám mnoho
úspěchů v dalších letech."
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176 Nelinka

1. aplikace - jméno Nelinka - 115 Lenka-Stínovlas 2. aplikace - květina - 140 Lidule, Kroměříţ 3.
aplikace - květina - 140 Lidule, Kroměříţ 4. aplikace - sova - 187 Hela F., Senomaty 5. aplikace kočka - 187 Hela F., Senomaty 6. aplikace - pejsek - 187 Hela F., Senomaty 7. aplikace - koník - 187
Hela F., Senomaty 8. aplikace - ptáčci - 176 Iva, Moravské Budějovice 9. aplikace - pejsek - 176 Iva,
Moravské Budějovice 10. aplikace - zvířátko - 138 Alohe 11. aplikace - zvířátko - 138 Alohe 12.
aplikace - sovička - 107 Katka K
polštářek pro Radečka ušije - 187 Hela F., Senomaty, deku ušije - 140 Lidule, Kroměříţ
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Maminka nám napsala:

DOBRÝ VEČER PANÍ DAGMAR
--- ANI NEVÍM JAK ZAČÍT--RÁDA BYCH PODĚKOVALA VÁM A VŠEM "TETÁM" ZA KRÁÁÁÁSNOU DEKU Z LÁSKY PRO
NELINKU A POLŠTÁŘ PRO RADEČKA,KNÍŢKU,SLUNÍČKO I KRÁSNÁ SLOVA PRO KAŢDÉHO Z
NÁS--... dojetím jsem plakala kdyţ jsem porodila Nelku, kdyţ se narodil Radeček-a DNES-kdyţ
přišel balík od Vás a hodných tetiček- deka je nádherná a Nelinku mooooc potěšila-právě s ní
usíná
-fotečku pošlu k vám na FB-- a Radeček si vzal polštářek hned do postýlky a chtěl jít
spinkat- Nelka se na dece odpoledne válela a moc se jí líbí zvířátka
PROSÍM VÁS PODĚKUJTE ZA mne-Nelku i Radečka VŠEM HODNÝM TETÁM pokud můţeme pro změnu nějak přispět my- klidně mi napište jak
PŘEJI KRÁSNÝ VEČER A JEŠTĚ JEDNOU MOC " DĚKUJEME"

NELLA---Nelinka ---Radeček

Když maminka posílala fotku, ještě připsala:
DOBRÝ VEČER PANÍ DAGMAR
--Opravdu jsem chtěla jen moooc poděkovat za obě děti-- Nevím ani kdy naposledy měla
Nelka z něčeho tak velikou radost..opravdu mne to rozbrečelo... prohlíţela si kaţdé zvířátko s
nadšením..ukazovala bráškovi--- no krása..a já vám za to chcu všem moc poděkovatkrásný večer a pusa pro všechny hodné tety švadlenky
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177 Verunka

1. aplikace - jméno Verunka - 154 Marci-Hranice, 2. výšivka - domek se slunečnicí - 60 Edita
vyvlečková, havířov-Šumbark, 3. výšivka - Hello Kitty - 82 Magdalena, Polsko, 4. aplikace
Hello Kitty - 197 Vlaďka z Úsobrna, 5. aplikace - Hello Kitty - 138 Alohe, 6. výšivka - růţové
kytičky - švadlenka z radia Proglas, 7. výšivka - Minnie - 79 Jarmila, Vlašim, 8. aplikace kytička - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. výšivka - dalmatin - 107 Katka K
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim
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polštářek pro Izabelku ušila 36 Jiruška, Třinec
deku ušila 146 Satadulka

Maminka Verunky nám poslala poděkování a krásné fotky:
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178 Adámek

1. aplikace - jméno Adámek - 29 Anitta S, 2. výšivka - pejsek - 186 Dana S, 3. výšivka pejsek husky - 207 Kareli, 4. výšivka - pejsek - 25 Hana, Rousínov, 5. aplikace - pejsek - 176
Iva, Moravské Budějovice, 6. aplikace - pejsek Puntík - 83 Makra Chrudim, 7. výšivka pejsek - 183 Renata-pudlice, 8. výšivka - pejsek - 183 Renata-pudlice, 9. výšivka - pejsek 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 10. výšivka - pes - 38 Luci R., 11. aplikace - pejsek - 29
Anitta S, 12. výšivka - pejsek - 206 Marcela z Jetětic, přáníčka vyrobila 154 Marci a Ondra,
Hranice, polštářek pro Tomáška ušila 68 Maja, Vlašim, polštářek pro Davídka ušila 63 Renata,
Nový Hrozenkov
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deku pro Adámka ušila 163 Jana Tom, Praha-Běchovice

Tatínek Adámka nám napsal:

"Dobrý den,
deka i polštářky přišly v pořádku. Deka předčila naše očekávání, Adámek je z ní
nesmírně šťastný a spí s ní kaţdý den. Je to náhoda nebo osud, ale na dece jsou oba
pejsci, které máme doma. Určitě pošlu fotky té krásy a radosti, ať to švadlenky
vidí. Dokonce má toho svého pejska na tom nejvybranějším místě. Pejsek se jmenuje
Nanuk. Máme velkou radost a děkujeme. Kluci s dekou i tráví čas, Adámek říkal, ţe
vymyslí jména všem ostatním pejskům na dece, nejstarší luští podpisy švadlenek, je
to moc hezké, je to asi opravdu deka z lásky."
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179 Luky

1. aplikace - jméno Luky - 29 Anitta S, 2. výšivka - auto - 74 Jiřina, Třemošná, 3. výšivka auto - 25 Hana, Rousínov, 4. aplikace - brontosaurus - 176 Iva, Moravské Budějovice, 5.
aplikace - auto - 83 Makra, Chrudim, 6. aplikace - kočička - 148 Jana 49, 7. výšivka - kočička
- 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 8. aplikace - dinosaurus - 197 Vlaďka z Úsobrna, 9.
výšivka - bagr - 38 Luci R., 10. aplikace - nářadí - 29 Anitta S, 11. výšivka - auto - 210
Magda, Světec, 12. aplikace - dinosaurus - 176 Iva, Moravské Budějovice, přáníčka vyrobily
děti ze ZŠ Náchod a 162 Eva, Vlašim
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polštářek pro Denisku ušila 68 Jarka, Vlašim, polštářek pro Lukáška ušila 164 Dáša z Jihlavy,
deku ušila 164 Dáša z Jihlavy

Maminka Lukáška nám napsala:

"Dobrý den, Dagmar,
včera nám dorazila krásná deka a roztomilej polštářek. Ani nevíte, jakou jste nám
všem udělaly radost. Lukáš vyhodil prostěradlo a hned si tam novou deku dal a
Deniska to samý s polštářem. Váţim si toho, ţe v dnešní době jsou ještě lidé jako vy,
kterým není lhostejný ţivot postiţených dětí a jejich rodin. Mockrát děkujeme všem
tetám švadlenkám a dětem ze ZŠ za přáníčka. Musim říct, ţe mě to dojalo aţ k slzám
a to si myslim, ţe jsem celkem tvrďák. Je mi jasný, ţe deka poputuje i na chalupu,
kde jí bude mít Luky celý léto a pak zase zpátky do Prahy. Včera si uţ lehl do
postýlky v 19 hod, normálně chodí spát v 21 hod. Tak to snad svědčí o tom, jak moc
se mu líbí.
Ještě jednou mockrát děkuju i za ostatní maminky, výtvory jsou vidět na facebooku,
kde se s nima maminky pyšní.
Mějte se krásně a dělejte pořád tolik radosti
Radka, Luky, Deniska"
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180 Andrejka

1. aplikace - jméno Andrejka - 29 Anitta S, 2. výšivka - panenka - 82 Magdalena, Polsko, 3.
výšivka - Mickey mouse - 204 Mája z Kamberka, 4. výšivka - Minnie - 25 Hana, Rousínov, 5.
aplikace - krteček - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. výšivka - víla Amálka - 207 Kareli, 7.
výšivka - Šmoula - 163 Jana Tom, Praha – Běchovice, 8. výšivka - mašinka Tomáš - 206
Marcela z Jetětic, 9. aplikace - Šmoulinka - 197 Vlaďka z Úsobrna
přáníčka vyrobila 82 Magdalena, Polsko, polštářek pro Gábinku ušila 151 Jarosben
polštářek pro Kamilku ušila 36 Jiruska, Třinec, deku ušila 151 Jarosben
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Maminka Andrejky nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar,
moc ráda bych poděkovala Vám i všem švadlenkám, které se podílely na výrobě deky
pro naši Andrejku a polštářky pro Gábinku a Kamilku. Holky z těchto dárků byly velice
nadšené a téţ i z přáníček. I mě velice potěšilo sluníčko a zahřálo mě u srdíčka. A
ještě bych se chtěla zmínit o tom, ţe od té doby, co Andrejka má svojí deku, uţ ji
nemusím denně uspavat na klíně, ale hezky usíná sama pod svou dekou, a to je pro
mě veliký úspěch. Věřím, ţe švadlenky jí deku nabily pozitivní energií, protoţe ji
vyšívaly a ušily s láskou. Od teď uţ bude deka Andrejku doprovázet všude. Dokonce ji
měla ukázat ve školce, a všem se tam moc líbila. Ještě jednou všem veliké DĚKUJI .
Fotky posílám v příloze.
Mějte se moc krásně a spoustu spokojených dětiček"
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181 Kubíček

Kubíčkovi ušila deku 64 Verpa, Blansko, vyšila i všechny obrázky.

polštářek pro Kačenku s výšivkou od 71 Lady, Kateřinky ušila 62 Lenhulka

přáníčka vyrobily 161 Katrin, Vlašim a 220 Verča a Míša ze Sokolova
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Maminka Kubíčka nám napsala:

"Dobrý den,
deka a vše s ní dorazilo v pořádku. Je úţasná, polštářek a dárky také. Kubik má teď zánět
spojivek, tak máme plno práce, ale o víkendu vyfotím a pošlu vám fotečky. Kačenka mu deku
bere a přikrývá s tím sebe i Kubíka. Udělali jste nám všem obrovskou radost. Díky moc za
vaši práci a podporu. Jste úţasné."
Později ještě poslala fotky Kubíčka a připsala:
"Dobrý den,
konečně jsem se dostala k fotu dětí s dárky od vás. Teď tři dny jezdíme se synem na
intenzivní rehabilitaci a deka nám skvěle slouţí a všichni ji obdivují. Takţe jestli vám někdy
zvoní v uších, tak proto, ţe vás chválím :)
Ještě jednou moc děkujeme, jste úţasné ţeny švadlenky. "

157

182 Šimon

1. aplikace - jméno Šimon - 115 Lenka-Stínovlas, 2. výšivka - fotbalista - 207 Kareli, 3.
aplikace - fotbalový míč - 115 Lenka-Stínovlas, 4. aplikace - fotbalové hřiště - 115 LenkaStínovlas, 5. aplikace - fotbalista - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. aplikace - fotbalista 176 Iva, Moravské Budějovice, 7. aplikace - dres - 115 Lenka-Stínovlas, 8. výšivka fotbalista - 215 itoka, 9. aplikace - míč - 211 mamka Jitka, 10. výšivka - fotbalista - 79
Jarmila, Vlašim, 11. aplikace - kopačky - 29 Anitta S., 12. výšivka - fotbalový pohár - 205
Zlatka, Ostrava
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polštářek pro Alţbětku ušije - 115 Lenka-Stínovlas
deku ušije - 3 JarčaSaNika, Dolní Lutyně a Dana z Orlové

Maminka nám napsala:

„Milá Dášo, moc za nás poděkujte všem, kdo se podíleli na dece, je váţně nádherná, Šimon je
z ní unešený a přišla včas 29.10 jde Šimon na 2 operace, takţe radost byla velká. Z celého
srdíčka všem moc děkujeme a moc si toho váţíme. Děkuji moc“
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183 Nelinka

1. výšivka - jméno Nelinka - 78 Maru, Vlašim
2.-12. výšivky od neznámé švadlenky z rádia Proglas
přáníčka vyrobily 161 Katrin, Vlašim a 162 Eva, Vlašim
polštářek ušila 36 Jiruška, Třinec
deku ušila 125 Věra
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Maminka Nelinky nám napsala a poslala fotky:

"Dobrý večer,dečka i polštářek jsou v pořádku. Hrozně moc děkujeme, udělali jste nám
ohromnou radost. I mně podloţkou pod kafíčko, hned jsem ji vyzkoušela."
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184 Štěpánek

1. výšivka - jméno Štěpánek - 204 Mája z Kamberka, 2. výšivka - kosatec - 157 JIK, 3.
výšivka - domek s květinou - 60 Edita Vyvlečková, Havířov-Šumbark, 4. výšivka - vlčí mák švadlenka z rádia Proglas, 5. výšivka - modrá květina - 82 Magdalena, Polsko, 6. výšivka oranţová květina - švadlenka z rádia Proglas, 7. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 8. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. výšivka - pejsek - 206
Marcela z Jetětic, 10. aplikace - kytička - 176 Iva, Moravské Budějovice, 11. výšivka - pejsek
- 215 itoka, 12. aplikace - pejsek - 211 mamka Jitka, přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim a
128 Elunia, Polsko, polštářek pro Natálku ušila 211 mamka Jitka
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deku ušila 137 Profa

Maminka Štěpánka nám napsala:

"Dobrý den,
dnes nám nečekaně přišel balíček s dekou a polštářkem. Děti byly nadšené!! A já
také, moc děkujeme!!! :) Hned jsem vloţila příspěvek na Štěpánkovy
stránky http://www.stepa.estranky.cz/clanky/novinky/deka-z-lasky.html
Opravdu moc děkujeme! Úplně jsem měla slzy v očích, kdyţ Natálka nadšeně
rozbalovala balíčky. A dojala mě, kdyţ říkala, ţe Štěpánek má krásnou deku a ona
polštářek s Locikou a pak se podívala na mě a prý - jé, mami, ty nemáš dárek? A já jí
řekla - Já mám radost, ţe mám vás a ţe se vám dárečky líbí. :) Děkujeme, děkujeme,
děkujeme!!!!!!!!!
Zuzka, Štěpánek a Natálka"
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185 Adámek

1. výšivka - jméno Adámek - 204 Mája z Kamberka, 2. výšivka - náklaďáček - 206 Marcela
z Jetětic, 3. výšivka - auto - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 4. aplikace - Spiderman - 176
Iva, Moravské Budějovice, 5. aplikace - Mickey Mouse - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6.
aplikace - Mickey Mouse - 155 Klára, Bystřice, 7. výšivka - Šmoula - 183 Renata-pudlice, 8.
aplikace - auto - 154 Marci, Hranice, 9. aplikace - náklaďáček - 29 Anitta S.
přáníčka vyrobila 150 Zita s dětmi
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polštářek pro Vládíka ušila 211 mamka Jitka
deku ušila 150 Zita
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186 Davídek

deku ušije - 147 - Lilienka, Lichnov
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Maminka Davídka nám napsala:

Dobrý den,
právě jsem na poště vyzvedla Vaši deku- je nádherná. Moc děkuji Vám i paní Lilience, má
zlaté ruce-i srdíčko. Aţ bude hezčí světlo, vyfotím deku i lépe, bohuţel teď uţ je šero a je to
foceno jen tabletem a ten nemá blesk.
Moc děkujeme i za krásný polštářek ( u Webnode mám i všechny své stránky
) a moc
hezké přáníčko a slova v něm...
Nenapadá mě, jak lépe poděkovat, chybí slova. Moc ráda se budu i do budoucna zapojovat a
dělat radost dětem.
Přeji krásný den.
Zlatka, Ostrava.
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187 Matýsek

1. výšivka - jméno Matýsek - 204 Mája z Kamberka, 2. aplikace - Simpsonovi - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 3. výšivka - Maggie - 79 Jarmila, Vlašim, 4. výšivka - Bart - 215 itoka,
5. výšivka - Lisa - 215 itoka, 6. aplikace - mašinka Tomáš - 205 Zlatka, Ostrava, 7. výšivka Bart - 215 itoka, 8. výšivka - Bart - 215 itoka, 9. výšivka - mašinka Tomáš - 215 itoka
přáníčka vyrobily děti Renaty, Nový Hrozenkov
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polštářek pro Vanesku ušila 64 Verpa, Blansko, polštářek pro Romču ušila 63 Renata, Nový
Hrozenkov
deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov

Maminka Matýska nám napsala na facebook:

"Tak dnes nám dorazila deka pro Matýska a polštářky pro Vanesku a Románka. Matýsek byl
nadšený hlavně z mašinky Tomáše. Po dece poskakoval a vše si prohlíţel. Moc děkujeme za
Matýska, jste strašně moc šikovné. Obdivuji vaši dokonalou práci a lásku ke všem těm
dětem, pro které to děláte. Deka je opravdovým uměleckým dilem."
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188 Jeníček - Krůčky

1. výšivka - jméno Jeníček - 213 Lenka Nej šicí stroje
2.-12. výšivka - zvířátka - 56 Hana z Frenštátu
deku pro Jeníčka i pro Jiříčka ušila 5 Vave, Praha
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Maminka Jeníčka nám napsala:

"Dobrý den,
chtěla bych moc moc poděkovat za nádherné deky, které nám pro Jeníčka a Jiříčka
dorazily od paní Aleny Zemanové. Klukům se moc líbí - posílám i dvě fotečky,
pořízené krátce po vybalení!:-) Jsou opravdu nádherné! Děkujeme! Jste úţasní!
Krásný den!"
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189 Michalka

1. výšivka - jméno Michalka - 204 Mája z Kamberka, 2. výšivka - šneček - 60 Edita
Vyvlečková, Havířov-Šumbark, 3. výšivka - motýl - 82 Magdalena, Polsko, 4. výšivka ţabička - Sára, ZŠ Nový Hrádek, 5. výšivka - veverka - 17 Judith Saebel, Adelaide, Jiţní
Austrálie, 6. výšivka - ptáček - švadlenka z rádia Proglas, 7. výšivka - pestrá květina švadlenka z rádia Proglas, 8. výšivka - květina - švadlenka z rádia Proglas, 9. výšivka kočička - 206 Marcela z Jetětic,
deku pro Michalku ušije - 2 Dana, Orlová, dečku pro Nikolku ušije -2 Dana, Orlová
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Maminka Michalky nám napsala:

Dobrý den paní Dagmar,
nemám slov
dneska přišel balíček pro naše holčiny
Míša měla mega radost, nedá se to ani slovy vyjádřit. Hned vymýšlela, kam si
deku dá, kam si ji sebou vezme...
No prostě veliký úspěch... Moc děkuji i za krásnou deku pro Nikolku
bude
na ní trénovat pasení koníků
moc jí to nejde.
Obě deky jsou nádherný! Chtěla bych moc moc poděkovat všem švadlenkám, jak
těm, co šily nám, tak těm, co šijou i jiným dětem.
Všichni odvádíte úţasnou a hlavně smyslnou práci, která opravdu vykouzlí
úsměv na tváři a i slzičku štěstí spustí.
A nejvíce bych chtěla poděkovat Vám paní Dagmar, protoţe bez Vás by to
nikdy nešlo.
Prosím předat poděkování všem švadlenkám,které se podílely na šití našich
dek.
Posílám několik fotek.
Ještě jednou velké díky.
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190 Elí - Krůčky

1. výšivka - jméno Elí - 213 Lenka Nej šicí stroje, 2. výšivka - pejsek - 206 Marcela z Jetětic, 3. výšivka kačenka - 206 Marcela z Jetětic, 4. výšivka - brouček - 204 Mája z Kamberka, 5. výšivka - ptáček švadlenka z rádia Proglas, 6. výšivka - logo DL - 213 Lenka Nej šicí stroje, 7. aplikace - koníček - 163 Jana
Tom, Praha Běchovice, 8. aplikace - koník - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. aplikace - motýl - 15 Lucie
Ţaludová-Šnečka, Votice, 10. aplikace - pejsek - 15 Lucie Ţaludová-Šnečka, Votice, 11. aplikace - beruška 197 Vlaďka z Úsobrna, 12. výšivka - ptáček - 163 Jana Tom, Praha Běchovice
polštářek pro Benedikta s výšivkou plachetnice od 130 Anduly, PL ušila 62 Lenhulka
deku ušije - 117 Eva Brabcová, Jablonec nad Nisou

174

Maminka nám napsala:
Dobrý den
dnes jsme dostali opravdu krásný dárek! Přišla DEKA Z LÁSKY pro Elenku a polštářek pro
Bendíčka.
Strašně moc děkuji. Děti byly opravdu nadšené!!! Všem švadlenkám VELKÉ DÍKY a VELKÝ
OBDIV!!!
Prosím moc poděkujete všem co se podílejí na tom to projektu a hlavně švadlenkám co se
podíleli na našich dárečkách!!!!
Pobavilo mě ţe se podílela na polštářku paní z Polska...neboť náš pradědeček byl Polák a naše
příjmení je polské.
Doufám ,ţe deka proţije s Elí hodně lumpáren..a ţe jednou deku sama přejde...coţ je velké
přáníčko!
Ještě jednou Děkujeme
Přeji krásné dny plné sluníčka a pohody.
Elenka , Bendík ,Dita Szymanski
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191 Mareček – Krůčky

1. výšivka - jméno Mareček - 213 Lenka Nej šicí stroje, 2. výšivka - prasátko - 206 Marcela z Jetětic,
3. výšivka - kohoutek - 206 Marcela z Jetětic, 4. aplikace - slepička - 78 Maru, Vlašim, 5. aplikace kravička - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 6. aplikace - kocour - 196 Vlaďka z Úsobrna, 7. aplikace traktor - 205 Zlatka, Ostrava, 8. výšivka - logo DL - 213 Lenka Nej šicí stroje, 9. výšivka - auto - 163
Jana Tom, Praha-Běchovice
polštářek pro Vladimírka s výšivkou od 71 Lady, Kateřinky ušila 62 Lenhulka
deku ušije - 218 Ivana Šanderová
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Maminka nám napsala:

Dobrý den paní Dagmar. Dnes nam přišla deka a polštářek pro synky jsou moc moc nadšeni a
uţ je z ruky nepusti. Moc dekujeme
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192 Ondrášek

deku ušije - 216 Ptáček 5
polštářek pro Standu ušije - 164 Dáša z Jihlavy
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Maminka nám napsala:

Hezký večer,
dnes jsme otevřeli krásný balíček od vás ještě teď se mi chce plakat jakou jsem měla radost a
kluci také.Staník dokonce řekl mami to je jako by byly vánoce.Velice si váţím toho co děláte
a jak dokáţete podpořit.Je vidět,ţe vše bylo dělané s velkou láskou a snahou potěšit a to se
Vám všem moc povedlo.Fotečky zašlu co nejdříve a moc děkujeme za vše co děláte.S přáním
jen toho krásného Hanka,Staník a Ondrášek
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193 Honzík – Krůčky

1. výšivka - jméno Honzík - 213 Lenka Nej šicí stroje, 2. aplikace - robot - 80 Dagmar T, 3. výšivka šáša - 183 Renata-pudlice, 4. aplikace - nákladní auto - 15 Lucie Ţaludová - Šnečka, Votice, 5.
aplikace - bubáček - 205 Zlatka, Ostrava, 6. aplikace - auto - 163 Jana Tom, Praha Běchovice, 7.
aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - medvídek - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 9. výšivka - logo DL - 213 Lenka Nej šicí stroje
polštářek pro Aničku ušije - 211 mamka Jitka
deku ušije - 202 Hanka, České Budějovice
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Maminka nám napsala:

Dobrý večer,
omlouvám se ţe odesílám aţ dnes.
Z dárků měli obě děti obrovskou radost a posíláme moc moc pozdravů a velké díky všem
tetám, které se na dece a polštářku podíleli :)
S velkým pozdravem maminka Nina
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194 Štěpánek J.

1. aplikace - jméno Štěpánek - 211 mamka Jitka, 2. aplikace - Kuliočko - 205 Zlatka, Ostrava, 3.
aplikace - ovečka Shaun - 197 Vlaďka z Úsobrna, 4. aplikace - Lisa - 176 Iva, Moravské budějovice, 5.
aplikace - Bart - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. výšivka - mašinka Tomáš - 205 Zlatka, Ostrava, 7.
výšivka - Blesk McQueen - 209 Jiřka, 8. výšivka - Burák - 209 Jiřka, 9. aplikace - Soptík - 78 Maru,
Vlašim, 10. výšivka - hasič - 206 Marcela z Jetětic, 11. výšivka - ovečka Timmy - 206 Marcela z Jetětic,
12. výšivka - ovečka Timmy - 206 Marcela z Jetětic
deku ušije - 164 Dáša z Jihlavy
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Maminka nám napsala:

Dobrý večer paní Dagmar,
omlouvám se opravdu moc. Balíček jsme převzali, jedním slovem nádhera, nelze slovy
vyjádřit tu krásnu a neskutečný vděk.
Určitě během týdne napíšu děkovný dopis, aby jste jej mohla předat dál, maminkám jeţ se
podílely na dece pro Štěpánka, který byl teď dlouho nemocný a já doma doháněla práci (z
práce, pracuji jako účetní a termíny bohuţel nepočkají) a tak mi nějak nezbýval čas Vám
napsat. Moc se omlouvám a co nejdříve napravím co jsem zmeškala.
Moc děkuji
S přáním příjemného večera
Zdeňka J.

Dobrý den paní Dagmar,
zasílám fotečky. Ještě jednou se omlouvám za zpoţdění.
Děkuji všem maminkám, které si daly tu práci a deku pro nás ušily. Je přenádherná.
Nedokáţu popsat slovy, jaký dopis plný krásných slov, jsem od Vás dostala, díky Vaší práci
ale také dopisem byl jeden z všedních dnů tím krásnějším, je vidět ţe je mezi námi spoustu
lidí s dobrým srdcem.
Ještě jednou moc děkuji a všem maminkám co se podílí na této krásné práci přeji jen a jen
vše dobré.
S přáním příjemného dne
Zdeňka J.
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196 Daneček - Krůčky

1. výšivka - jméno Daneček - 213 Lenka Nej šicí stroje, 2. výšivka - krtek - 163 Jana Tom,
Praha Běchovice, 3. aplikace - beruška - 155 Klára, bystřice, 4. výšivka - logo DL - 213 Lenka
Nej šicí stroje, 5. výšivka - vrtačka - 205 Zlatka, Ostrava, 6. výšivka - krtek - 214 Jana, 7.
aplikace - beruška - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. výšivka - mixér - 206 Marcela z Jetětic,
9. aplikace - mašinka - 29 Anitta S.
deku ušije - 164 Dáša z Jihlavy
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197 Páťa - Krůčky

1. výšivka - jméno Páťa - 213 Lenka Nej šicí stroje, 2. aplikace - králík - 80 Dagmar T, 3.
výšivka - slepička - 158 Růţenka UO, 4. aplikace - traktor - 205 Zlatka, Ostrava, 5. výšivka dva psi - 68 Maja, Vlašim, 6. aplikace - kohout - 176 Iva, Moravské Budějovice, 7. aplikace zvířátko - 80 Dagmar T, 8. aplikace - zvířátko - 80 Dagmar T, 9. výšivka - logo DL - 213
Lenka Nej šicí stroje
dečku pro Natálku došije - 80 Dagmar T
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deku pro Páťu ušije - 80 Dagmar T
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198 Verunka

1. aplikace - jméno Verunka - 154 Marci, Hranice, 2. výšivka - pes - 205 Zlatka, Ostrava, 3.
výšivka - myška - 206 Marcela z Jetětic, 4. výšivka - medvídek - 68 Maja, Vlašim, 5. aplikace
- koník - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice,
7. výšivka - pejsek s medvídkem - 16 YGA, 8. aplikace - Mickey mouse - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 9. aplikace - houpací koník - 176 Iva, Moravské Budějovice
deku ušije - 5 Vave, Praha
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Maminka nám napsala:

Hezký večer,
omlouvám se,ţe posílám fotky aţ dnes,přeinstalovával se mi počítač a nešly mi fotky
stáhnout..

Chci moc moc moc a ještě víc poděkovat všem tetám švadlenkám,škoda,ţe jste nebyli u toho
kdyţ jsme balík rozbalili,jaký měla jiskřičky v očích,hned se přikryla a začala ukazovat na
obrázky,museli jsme prohlédnout kaţdý obrázek a já jí musela o něm vyprávět.
Kdyţ Verunka před spaním koukala na pohádku v obýváku musela (i teď musí být) přikrytá
dekou od Vás a po vyčištění zoubků,šla do obýváku,lehla si na gauč a přikryla se,ţe bude
spinkat tady pod ní.Teď je to taková cestovní deka - pořád jí nosí mezi
pokojíkem,obývákem,vlastně všude .Ještě jednou moc děkujeme já i Verunka,jste
úţasné,skvělé za to co děláte.
A abych nezapomněla,moc děkujeme i za koníka.
Posílám fotky,tak snad z toho nějakou vyberete
Ráda bych Vám také pomohla,dlouho jsem nevyšívala,ale snad bych něco ručně
zvládla,pokud by byli k dispozici nějaké předlohy nebo alespoň s výrobou přáníček (to bych
zvládla určitě)
Martina
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199 Kubík

1. výšivka - jméno Kubík - 206 Marcela z Jetětic, 2. aplikace - robot R2 - 205 Zlatka, Ostrava,
3. aplikace - Darth Vader - 205 Zlatka, Ostrava, 4. výšivka - robot C3PO - 206 Marcela
z Jetětic, 5. výšivka - Jar Jar Binks - 206 Marcela z Jetětic, 6. šití přes papír - Yoda - 80
Dagmar T, 7. šití přes papír - R2D2 - 80 Dagmar T, 8. šití přes papír - světelný meč - 80
Dagmar T, 9. šití přes papír - Storm Trooper - 80 Dagmar T, 10. šití přes papír - Wader - 80
Dagmar T, 11. šití přes papír - Luke - 80 Dagmar T, 12. šití přes papír - Obi Wan - 80
Dagmar T
deku ušije - 163 Jana Tom, Praha Běchovice
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200 Kubajz Echo

Deku ušila 5 Vave, Praha
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Maminka Kuby nám napsala:

"Dobrý večer, Dagmar,
velice děkujeme za krásnou deku :-). Omlouvám se za prodlevu, ale posledních 14 dní bylo
hodně náročných. Celé víkendy jsme měli akce a závody po celé ČR a v týdnu máme hodně
aktivit... Posílám slíbenou fotku, i kdyţ bylo těţké toho puberťáka donutit :-D, ale děkovný
dopis šikovné paní, která deku šila, uţ má napsaný. Zítra ho podepíše a v pondělí zašlu scan
:-)
Ještě jednou moc děkujeme za krásnou deku, která oţivila Jakubův pokoj a moc drţíme palce
tomuto skvělému projektu :-)
S pozdravem
Lenka, Michal a Kubík"
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