I.

201 Martínek - Krůčky

2

1. výšivka - jméno Martínek - 213 Lenka, Nej šicí stroje, 2. výšivka - logo DL - 213 Lenka,
Nej šicí stroje, 3. aplikace - zvířátko - 71 Lada, Kateřinky, 4. aplikace - ptáčci - 190 Vlaďka,
Mačovice, 5. výšivka - pejsek - 79 Jarmila, Vlašim, 6. šití přes papír - panda - 78 Maru,
Vlašim, 7. aplikace - medvídek - 59 Jarfi, 8. aplikace - žába - 191 Bohu, Mačovice, 9. šití přes
papír - jelen - 160 Jarunka, Křížov, 10. šití přes papír - medvídek - 160 Jarunka, Křížov, 11.
aplikace - sova - 68 Maja, Vlašim, 12. aplikace - krtek - 162 Eva, Vlašim
polštářek ušila 160 Jarunka, Křížov, deku ušijí 159 Irena z Kozmic, 59 Jarfi, 1 Dagmar, Vlašim
Maminka nám napsala:
3

Dobrý den paní Dagmar,
deka s polštářem dorazila a v pořádku.
Chtěli bysme Vám moooc poděkovat,je nádherná i polštář samozřejmě.
Kluci byli nadšení, snad to je z fotek poznat.To co pro tyto děti děláte je
naprosto úžasné a je to výborný nápad,musí to dát určitě spoustu práce
a stráveného času s výrobou.
Ještě jednou moc děkujeme a pozdravujte prosím od nás i ostatní tety,tetky a tetičky.
S pozdravem Martínek,Tomášek,Petr a Lenka

4

202 Terezka - Krůčky

1. výšivka - jméno Terezka - 213 Lenka, Nej šicí stroje, 2. výšivka - logo DL - 213 Lenka, Nej
šicí stroje, 3. aplikace - víla - Kateřina O., 4. výšivka - motýlek - 205 Zlatka, Ostrava, 5.
výšivka - panenka s kočárkem - 206 Marcela z Jetětic, 6. výšivka - Hello Kitty - 206 Marcela
z Jetětic, 7. aplikace - beruška - 197 Vlaďka, Úsobrno, 8. výšivka - beruška - 195 Jarka,
Střelná, 9. aplikace - beruška - 176 Iva, Moravské Budějovice
polštář pro Petra ušije - 141 Irena-Irša a 183 Renata-pudlice, polštář pro Martínka ušije - 141
Irena-Irša a 183 Renata-pudlice, deku ušije - 63 Renata, Nový Hrozenkov
5

Maminka nám napsala:

Dobrý den moc se omlouvám deka dorazila pořádku všem co se na ní podíleli velké
poděkování Terezce se moc libí kluci jsou taky spokojení děkuji

6

203 Evička

1. aplikace - jméno Evička - 147 Lilienka, Lichnov, 2. výšivka - Daisy - 206 Marcela z Jetětic,
3. výšivka - kačer - 215 itoka, 4. aplikace - Minnie - 205 Zlatka, Ostrava, 5. aplikace prasátko (od medvídka Pú) - 143 Monika Chizecová, 6. aplikace - medvídek Pú - 197 Vlaďka,
Úsobrno
deku ušije - 147 Lilienka, Lichnov
polštář pro Alexe ušije - 183 Renata-pudlice
polštář pro Lukáše ušije - 183 Renata-pudlice
7

Maminka nám napsala smutnou zprávu:

Dobrý den včera od Vás přišel krásný dárek pro naší milovanou Evičku. S velkou bolestí v
srdci Vám oznamuji že Evička nás před týdnem navždy opustila. Všem moc děkujeme a je
nám moc lito že se jí nedočkala určitě by se jí moc líbila. Děkuji maminka Evičky
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204 Emička

1. aplikace - jméno Emička - 211 mamka Jitka, 2. aplikace - hlava koně - 205 Zlatka,
Ostrava, 3. aplikace - beruška - 197 Vlaďka, Úsobrno, 4. aplikace - rybka - 211 mamka Jitka,
5. výšivka - kůň - 206 Marcela z Jetětic, 6. výšivka - princezna - 206 Marcela z Jetětic, 7.
výšivka - žokej na koni - 68 Maja, Vlašim, 8. 3D aplikace - kabelka - 29 Anitta S., 9. výšivka střevíček - 206 Marcela z Jetětic, 10. aplikace - 155 Klára, Bystřice, 11. aplikace - 155 Klára,
Bystřice, 12. aplikace - 155 Klára, Bystřice
polštářek ušila 68 Jarka, Vlašim, deku ušila 36 Jiruska, Třinec
9

10

205 Jinďa - Krůčky

1. výšivka - jméno Jinďa - 213 Lenka Nej šicí stroje, 2. výšivka - logo DL - 213 Lenka Nej šicí
stroje, 3. výšivka - noty - 82 Magdalena, Polsko, 4. aplikace - bubínek - 211 mamka Jitka, 5.
výšivka - bubny - 206 Marcela z Jetětic, 6. výšivka - hudební nástroje - 183 Renata-pudlice,
7. aplikace - Pája - 29 Anitta S., 8. výšivka - housle - 25 Hana, Rousínov, 9. aplikace - kytara
- 223 Marie P, 10. aplikace - xylofon - 29 Anitta S., 11. aplikace - Jája - 29 Anitta S., 12.
výšivka - klávesy - 42 Hami
deku ušila 5 Vave, Praha
11

polštářek pro Pepíka i pro Radka ušila 211 mamka Jitka

Tatínek chlapců nám napsal a poslal krásné fotky:

"Dobrý den, paní Dagmar,
deka Jinďovi přišla a je překrásná, moc děkujeme. Klukům se polštářky také líbí. V
sobotu až se všichni po delší době (kluci jsou u babičky) sejdeme doma tak vše
nafotím a určitě pošlu.
Ještě jednou díky a velký obdiv všem co se na šití podílí, jste úžasní.
Pěkný den a mnoho úspěchů. Jindřich"

12

206 Anička

1. aplikace - jméno Anička - 53 Jamala, 2. aplikace - kytička - Anna S., Ustron, Polsko, 3.
aplikace - motýl - neznámá švadlenka, 4. aplikace - motýli - 29 Anitta S., 5. aplikace sluníčko - 143 Monika Chizecová, 6. aplikace - prasátko - 143 Monika Chizecová, 7. výšivka tučňák - Anina, ZŠ Náchod, 8. výšivka - pejsek - 217 Marta, 9. aplikace - medvídek - 188
Zmešky, Týnec nad Sázavou, polštářek pro Lucinku ušije - 211 mamka Jitka, polštářek pro
Terezku ušije - 53 Jamala, deku ušije - 53 Jamala
13

14

207 Karolinka – Krůčky

Deku ušila 80 Dagmar T
Jmenovku vyšila 213 Lenka Nej šicí stroje

15

Maminka nám napsala:

Dobrý den,
balík přišel v pořádku a deka je opravdu krásná
ještě jednou jsem chtěla poděkovat za to co pro nás a pro spoustu jíních dětí děláte.
Jste všichni neuvěřitelně šikovní.
přeji vám a všem včeličkám mnoho úspěchů a sil v dalších dekách a vím,že jsou šité z lásky.
z pozdravem Marťanci

16

208 Matyášek

Všechny obrázky na deku i celou deku ušila 183 Renata-pudlice
Polštářek pro Zuzanku ušila 183 Renata-pudlice

17

Maminka nám napsala:

Dobrý večer ja vam optavdu ze srdce dekuji poslední dobou to s Malým bylo hrozně náročné
autismus a adhd....ale když vdeku celý den se smál štastný jak blech miluje žlutou a tak se
mu libila prostě pahádka...ani neumim popsat jak moc jste mě potěšili mám ted náročné
období jsem vážně nemocná a do každodení boj s nemocí malého . ale ta deka je krásná
užasná a dopis mě rozplakal děkuji sto krát diky
dobrý den paní Dagmar moc moc moc vám děkuji ani nevite jak byl Matyašek štastný skákal
,běhal radoval se smál se byl štasný jako bleba . Děka i polštáž je prostě nádherná krásné a
skvělá ani nemám slov jak moc jsem štastná a děkuji vám z celého svého srdce. Klobouk dolu
před čim co děláte. i baličky přánička bagr a vše si stále prohlížel a byl psostě uplě natšen .
Váš dopis mě dojal k slzám děkuji moc.

18

209 Nicolas

1. aplikace - jméno Nicolas - 181 Milada, 2. výšivka - Mickey mouse - 42 Hami, 3. aplikace Mickey mouse - 176 Iva, Moravské Budějovice, 4. výšivka - Mickey mouse - 19 Lenka, Zruč,
5.-9. aplikace - 181 Milada
deku ušila 181 Milada
polštářek pro Daniela ušila 115 Lenka-stínovlas

19

Maminka Nicoláska nám poslala poděkování a krásné fotky:

20

210 Lukášek Š

1. aplikace - jméno Lukášek - 164 Dáša, Jihlava, 2. aplikace - hasičské auto - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 3. aplikace - autobus - 223 Marie P, 4. aplikace - traktor - 205 Zlatka,
Ostrava, 5. šití přes papír - bagr - 224 Iveta, Libeň, 6. výšivka - auto s plošinou - 206
Marcela z Jetětic, 7. výšivka - auto Burák - 226 Olča, Třebíč, 8. výšivka - auto - 167 Lada B.,
9. aplikace - traktor - 115 Lenka-stínovlas, 10. aplikace - vysokozdvižný vozík - 197 Vlaďka,
Úsobrno, 11. aplikace - vysokozdvižný vozík - 223 Marie P, 12. apkikace - hasičské auto 164 Dáša, Jihlava
deku ušila 163 Jana Tom, Praha Běchovice, polštářek pro Jiříka ušila 183 Renata-pudlice
21

Maminka Lukáška nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar, deku a polštářek jsme dostali v pořádku ve čtvrtek a slavili
jsme v neděli.
Chceme vám moc poděkovat, i těm, kteří se podíleli na této krásné dece z lásky.
Lukáškovi se deka moc a moc líbila a Jiříkovi se polštář také moc a moc líbí. Ani
nemám slov a nevím co napsat a jak poděkovat. Srdečně Vám děkujeme."

22

211 Lucinka - Krůčky

1. výšivka - jméno Lucinka - 213 Lenka Nej šicí stroje, 2. výšivka - logo DL - 213 Lenka Nej
šicí stroje, 3. aplikace - Bob a Bobek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 4. výšivka - kytička neznámá švadlenka z rádia Proglas, 5.-9. aplikace - 219 Tatiana
polštářek pro Jiříka ušije - 115 Lenka-stínovlas, deku pro Lucinku ušije - 215 Tatiana

23
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212 Eliška

1. aplikace - jméno Eliška - 187 Hela F, Senomaty, 2. výšivka - kočička - Denisa, ZŠ Náchod,
3. výšivka - kočička - neznámá švadlenka z rádia Proglas, 4. aplikace - koník - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 5. aplikace - pejsek - 205 Zlatka, Ostrava, 6. výšivka - kočička - 210
Magda, Světec, 7. šití přes papír - koník - 224 Iveta, Libeň, 8. aplikace - pejsek - 187 Hela F,
Senomaty, 9. aplikace - kočička - 187 Hela F, Senomaty, 10. aplikace - koník - 187 Hela F,
Senomaty, 11. aplikace - květiny - 187 Hela F, Senomaty, 12. aplikace - medvídek - 187Hela
F, Senomaty, přáníčko vyrobila 82 Magdalena, Polsko
deku ušila 187 Hela F, Senomaty
25

Maminka Elišky nám napsala:

"Dobrý den,
deka dorazila v pořádku a Eliška má moc a moc velkou radost a hned večer šla s
dekou spát. Eliška se rozhodla, že deka s námi bude jezdit všude, kam pojedeme, ať
to jsou lázně nebo nemocnice i dovolená. Ještě jednou moc a moc děkuji všem
švadlenkám, které jí deku ušily
S pozdravem a velkým poděkováním maminka Elišky"

26

213 Natálka H.

1. aplikace - jméno Natálka - 211 mamka Jitka, 2. aplikace - koník - 205 Zlatka, Ostrava, 3.
výšivka - Pinkie Pie - 19 Lenka, Zruč, 4. aplikace - koník - 211 mamka Jitka, 5. aplikace princezna - 211 mamka Jitka, 6. aplikace - koník - 205 Zlatka, Ostrava, 7. výšivka - královna
- 206 Marcela z Jetětic, 8. aplikace - princezna - 205 Zlatka, Ostrava, 9. aplikace - víla - 176
Iva, Moravské Budějovice, 10. výšivka - princ žabák - 206 Marcela z Jetětic, 11. výšivka Pinkie Pie - 206 Marcela z Jetětic, 12. výšivka - baletka - 173 Hanka P
přáníčko vyrobila 233 Verabela, Praha
deku ušila 164 Dáša z Jihlavy
27

Maminka nám napsala:

"Dobrý den paní Dagmar,
dnes Danečkovi a Natálce dorazily dečky s polštářky ušité od Vás a jiných tet. Chtěla
bych Vám velice poděkovat, deky jsou překrásné a ty přáníčka a dopis určený pro
mě..prostě překrásné a úplně mě to dojalo. Fotečky pošlu až dětem deky předám,
Daneček bude mít brzy narozeniny a tak bych ho ráda potěšila i tímto dárkem od
tetiček, které na něj mysleli a říct mu i příběh jak se deky šily, bude z toho unešený a
Natálka totéž, vždy slaví společně.
Vaše práce je skvělá a nejde ani vyjádřit mé díky.
Přeji Vám všem překrásné dny a ať se Vám jen daří.
Maminka"

28

214 Daneček H.

1. aplikace - jméno Daneček - 29 Anitta S., 2. výšivka - dinosaurus - 74 Jiřina, Třemošná, 3.
výšivka - dinosaurus - 79 Jarmila, Vlašim, 4. aplikace - Transformers Bumlebee - 205 Zlatka,
Ostrava, 5. aplikace - Transformers Optimus Prime - 205 Zlatka, Ostrava, 6. aplikace dinosaurus - 223 Marie P, 7. výšivka - dinosaurus - 42 Hami, 8. výšivka - dinosaurus - 205
Zlatka, Ostrava, 9. aplikace - brontosaurus - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. aplikace dráček - 211 mamka Jitka, 11. aplikace - dinosaurus - 29 Anitta S., 12. aplikace - dinosaurus
- 29 Anitta S.
deku ušila 164 Dáša z Jihlavy
29

215 Pátík

1. aplikace - jméno Pátík - 29 Anitta S., 2. aplikace - sovičky - 135 Irena, 140 Lidule,
Kroměříž, 3. výšivka - domek - 60 Edita Vyvlečková, Havířov – Šumbark, 4. výšivka - liška neznámá švadlenka z rádia Proglas, 5. výšivka - kočičky - neznámá švadlenka z rádia
Proglas, 6. výšivka - čmeláčci - 188 Zmešky, Týnec nad Sázavou, 7. aplikace - medvěd - 205
Zlatka, Ostrava, 8. aplikace - šnek - 211 mamka Jitka, 9. výšivka - pampeliška - neznámá
švadlenka z rádia Proglas, 10. výšivka - husa - 210 Magda, Světec, 11. výšivka - sluníčko 214 Jana, 12. výšivka - motýl - 25 Hana, Rousínov
deku ušije - 227 Olina
30

Maminka nám napsala na fcb:

Dobrý den, paní Dagmar. Minulý týden nám dorazila nádherná deka od Vás :) I když si
balíček musel počkat pár dní, než přijedeme na návštěvu z lázní domů, tak udělal Pátíkovi
ohromnou radost. Proto bych chtěla poděkovat všem švadlenkám, které se na ní podílely. Je
opravdu moc krásná. A samozřejmě jsme ji museli odvéz s sebou do lázní, kde ji všichni moc
obdivují :) Ještě jednou moc a moc děkujeme....je moc hezké vědět, že i dnes se najdou
dobří lidé, kteří jsou schopní něco udělat pro ostatní naprosto nezištně :)

31

216 Markétka

1. aplikace - jméno Markétka - 211 mamka Jitka, 2. aplikace - motýl s kytičkou - 211 mamka
Jitka, 3. aplikace - prasátko - 143 Monika Chizecová, 4. šití přes papír - motýl - 72 Monika Š,
5. aplikace - sluníčko - 143 Monika Chizecová, 6. aplikace - motýl - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 7. aplikace - motýl - 155 Klára, Bystřice, 8. aplikace - motýl - 155 Klára,
Bystřice, 9. aplikace - motýl - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. aplikace - motýl - 29 Anitta
S., 11. aplikace - sluníčko - 29 Anitta S., 12. aplikace - noty - 29 Anitta S.
přáníčka vyrobila 233 Verabela, Praha
polštářek ušila 149 Ludmila-Erawan, deku ušila 5 Vave, Praha
32

Tatínek Markétky nám napsal:

"Dobrý den, dnes Markétce dorazila její krásná Deka z lásky. Dorazila vpořádku a moc
moc děkujeme všem, kteří se podíleli na výrobě. Děkujeme moc za Markétku i za
Alenku za tuto krásnou deku z lásky a za polštářek :) Všem, kteří se podíleli na
výrobě i na dopravě :)"
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217 Bedříšek kulíšek

Bedříškovi ušila top na deku 172 Vera, Brno, deku prošila a dokončila 5 Vave, Praha
polštářek ušila 5 Vave, Praha

34

Maminka Bedříška nám napsala:

"Dobrý večer, paní Dagmar,
chtěla jsem Vám a paní Vave s Verou, opravdu MOC poděkovat, za krásně ušitou deku pro
Bedříška a krásný polštářek pro Barušku.
Včera přišel balíček a je moc velká škoda, že jste neviděla, jak se na něj Bedříšek vrhnul a
trhal … a jakou měl velikou radost, když deku vytáhl. Celé odpoledne na ní potom ležel a
natahal si na ní autíčka, vláčky … a jezdil, vrčel, houkal…
Barušce se zase moc líbila kočička na polštářku, takovou prý ještě nemá :)
Ještě jednou tedy moc děkujeme za radost, kterou jste dali našim dětem a kterou rozdáváte
všem kolem sebe.
Hezký den a víkend a ať se vám všem práce stále daří, abyste mohli vyvolat ještě spoustu
úsměvů na dětských tvářích, protože to je to nejdůležitější pro všechny rodiče – vidět své
dítě šťastné a spokojené. Naše děti po otevření balíčku od vás takové byly – díky!"
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218 Lukášek B

1. aplikace - jméno Lukášek - 108 Šitíčko u Zuzky, Bílovec, 2. aplikace - kravička - 223 Marie
P, 3. výšivka - kočička - 206 Marcela z Jetětic, 4. výšivka - zajíček - 167 Lada B., 5. výšivka žabička - 167 Lada B., 6. výšivka - oslík - 183 Renata-pudlice, 7. výšivka - krtek - 212 Jitka
K, 8. aplikace - králík - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 9. aplikace - pejsek - 190 Vlaďka,
Mačovice
polštářek ušije - 26 Pavlína, deku ušije - 125 Věra
36

Maminka Lukáška napsala:

Dobrý večer, strašně moc děkujeme za nádhernou deku pro Lukáška i za úžasný polštářek
pro dcerku. Na tohle se dá snad jen říct, že smekám přede všemi, kteří něco takového
vytvoří bez nároku na honorář. Moc děkujem. Příští týden se Vám ozvu na Fb, poděkuji
osobně všem a doplním fotečky. Lukášek si zamiloval krtečka. Posílám důkaz zatím Vám :)
Odešel nám PC, jakmile ho opravíme,vložím foto na Fb. Ještě jednou moc díky i za přiložené
dárečky navíc a za úžasné přáníčko s krtečkem. Je krásné, že se zapojují i děti. Mějte se
krásně Veronika, Lukášek a Michalka

37

219 Borísek

Deku pro Boríska ušila 53 Jamala, ušila mu i polštářek a obrázky, aby si mohl skládat.

38

39

220 Dominiček

1. aplikace - jméno Dominiček - 164 Dáša z Jihlavy, 2. aplikace - robot - 223 Marie P, 3.
aplikace - Transformers - 205 Zlatka, Ostrava, 4. aplikace - Transformers - 205 Zlatka,
Ostrava, 5. výšivka - auto Burák - 210 Magda, Světec, 6. aplikace - robot - 223 Marie P, 7.
aplikace - sanitka - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. výšivka - auto - 74 Jiřina, Třemošná, 9.
výšivka - auto - 74 Jiřina, Třemošná, 10. výšivka - Blesk McQueen - 206 Marcela z Jetětic,
11. výšivka - roboti - 206 Marcela z Jetětic, 12. výšivka - auto - 222 Pavlap
polštářek s výšivkou od 204 Máji z Kamberka ušila 68 Maja, Vlašim
deku ušila 164 Dáša z Jihlavy
40

Maminka Dominička nám napsala:

"Dobrý den paní Dagmar,
jen Vám chci napsat, že balík přišel v pořádku. Vše pečlivě a krásně zabalené. Málem
jsem se rozbrečela, když jsem viděla jak nádherně je vše zabaleno a ta krásná
přáníčka pro děti a dárečky, jedním slovem naprosto dokonalé !!! :-) DĚKUJEME !!!
Dominiček s Markétkou jsou až do soboty u babičky, tak jsem každému z nich dala
dárky od Vás (nerozbalené) na postel do pokojíčků. Až se v sobotu vrátí neuvěří ..... !
Vše nafotím a fotky vám pošlu.
Ještě jednou všem moooc DĚKUJEME !!! Je úžasné co děláte a já vás obdivuji :)"
V mailu s fotkami nám Dominičkova maminka ještě jednou napsala:
"Dobrý den, paní Dagmar,
ještě jednou bych Vám ráda poděkovala za nádhernou deku a polštářky pro mé děti.
OBROVSKÉ DÍKY VÁM I VŠEM ŠVADLENKÁM !!!
Dominiček si deku od vás hned zamiloval a pořád ukazuje na vyšité obrázky a já mu
musím číst jména "tetiček", které pro něj tu nádhernou deku s polštářkem ušily !!!
Ani si neumíte představit, jak sem dojatá a šťastná, když vidím syna, jak se s dekou
od vás mazlí !!!
DĚKUJEME !"
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221 Štěpánek C

1. aplikace - jméno Štěpánek - 164 Dáša z Jihlavy, 2. aplikace - sanitka - 223 Marie P, 3.
aplikace - hasič - 183 Renata-pudlice, 4. aplikace - policie - 183 Renata-pudlice, 5. aplikace auto - 183 Renata-pudlice, 6. aplikace - auto - 183 Renata-pudlice, 7. aplikace - hasičské
auto - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - hasičské auto - 205 Zlatka, Ostrava, 9.
výšivka - policista na motorce - 206 Marcela z Jetětic
polštářek ušije - 53 Jamala, deku ušije - 164 Dáša z Jihlavy
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Maminka nám napsala:

Dobrý den. Dnes nám přišel nečekaný,ale krásný balíček....Štěpánek měl z deky a polštářku
obrovskou radost....velký brácha ještě svůj polštářek neviděl,protože je na táboře,ale určitě
se mu bude také moc líbit.......moc moc Vám děkujeme a samozřejmě i všem
švadlenkám,které se podílely,podílí a budou podílet na tomto úžasném projektu.....jste
všichni úžasní......díky,díky,díky Denisa
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222 Zuzanka J

1. aplikace - jméno Zuzanka - 64 Verpa, Blansko, 2. výšivka - Minnie - 210 Magda Světec, 3.
výšivka - Mickey a Minnie - 206 Marcela z Jetětic, 4. výšivka - Mickey a Minnie - 206 Marcela
z Jetětic, 5.-8. aplikace - myšáci - 64 Verpa, Blansko, 9.-12. výšivka - myška Minnie - 215
itoka
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim a 233 Verabela, Praha
deku ušila 64 Verpa, Blansko, polštářek pro Julinku ušila 147 Lilienka, Lichnov
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Maminka nám napsala:
Milé švadlenky a paní Dagmar,
chtěla bych Vám moc moc poděkovat za nádhernou deku pro naši Zuzanku a polštářek pro
Jůlinku přáníčka a ostatní dárečky.
Obě holky jsou moc nadšené. Je úžasné, co pro naše dětičky děláte. Nevím, jak vám mám
poděkovat, jste všichni prostě úžasní.
Děkuji za šťastný výraz v očích mých dcer s pozdravem Jana
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223 Terezka Š

1. aplikace - jméno Terezka - 171 Jana, Sokolí důl, 2. výšivka - prasátko Peppa pig - 38 Luci
R, 3. výšivka - kytička - švadlenka z rádia Proglas, 4. výšivka - pejskové - 210 Magda,
Světec, 5. aplikace - Peppa pig - 205 Zlatka, Ostrava, 6. aplikace - koník - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 7. aplikace - koník - 155 Klára, Bystřice, 8. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 9. aplikace - 171 Jana, Sokolí důl
deku ušila 171 Jana, Sokolí důl
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Maminka Terezky nám napsala:
"Dobrý večer paní Dagmar,
deku jsme si dnes vyzvedly na poště a je opravdu nádherná. Terezka, i já, moc děkujeme za
všechny dárečky a musím říct, že Terezka byla z deky opravdu unešená.
Ještě jednou moc děkujeme Vám a všem švadlenkám, které se na dece podílely, moc si toho
vážíme a z celého srdce Vám opravdu moc moc děkujeme, je to krása
Jste
úžasné
Přikládám i pár foteček...
Krásný večer
Michaela a Terezka"
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224 Mareček Z

deku ušila 53 Jamala
polštářek pro Adámka ušila 53 Jamala
polštářek pro Milánka ušila 53 Jamala
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Maminka Marečka nám na fcb napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar. Včera přišla Marečkovi nádherná Deka z lásky a pro jeho dva
brášky krásné polštářky. Dopis pro nás byl nádherný, který mi vehnal slzy dojetí do očí.
Všichni jsme měli velkou radost. Moc si vážíme Vaší práce, jste užasní lidé, co se na tom
podílejí a přinášejí štěstí a radost domu. Je to nádherný projekt a moc Vám tímto děkujeme.
S pozdravem Zadražilovi. Pelhřimov"
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225 Michalka

1. aplikace - jméno Michalka - 148 Jana49 a 149 Ludmila-Erawan, 2. aplikace - víla - Kateřina O., 3.
aplikace - motýlí víla - 205 Zlatka, Ostrava, 4. aplikace - motýl - 211 mamka Jitka, 5. výšivka - motýl švadlenka z rádia Proglas, 6. výšivka - květiny - švadlenka z rádia Proglas, 7. výšivka - víla - 206
Marcela z Jetětic, 8. aplikace - princezna - 205 Zlatka, Ostrava, 9. výšivka - vlčí mák s motýlkem - 68
Maja, Vlašim, 10. výšivka - medvídek na měsíčku - 183 Renata-pudlice, 11. výšivka - medvídek na
měsíčku - 183 Renata-pudlice, 12. aplikace - motýl - 183 Renata-pudlice
deku ušila 148 Jana 49 a 149 Ludmila-Erawan, polštářek pro Michalku ušila 183 Renata-pudlice,
polštářek pro Vašíka ušila 26 Pavlína
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Maminka nám napsala:
„Moc děkujeme za deku a polštářek pro naší Michalku a jejího brášku Vašíka.Takovou radost
co z toho mají se nedá ani popsat.Švadlenky,vy víte které jste úžasééé.“
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226 Adámek 8

1. aplikace - jméno Adámek - 29 Anitta S., 2. výšivka - Spongebob - 222 Pavlap, 3. výšivka Patrik - 226 Olča, Třebíč, 4. aplikace - Spiderman - 176 Iva, Moravské Budějovice, 5. výšivka
- Spongebob - 74 Jiřina, Třemošná, 6. aplikace - Spiderman - 205 Zlatka, Ostrava, 7.
aplikace - Batman - logo - 205 Zlatka, Ostrava, 8. aplikace - Batman - 232 Romana, Tachov,
9. výšivka - Spongebob - 206 Marcela z Jetětic, 10. aplikace - Spiderman - logo - 232
Romana, Tachov, 11. výšivka - Spongebob - 222 Spongebob, 12. aplikace - Hulk - 205
Zlatka, Ostrava
deku ušije - 146 Satadulka
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Maminka nám napsala:

„Milá paní Dášo, tety Satadulko, Verabelo, Pavlap, Jiřinko z Třemošné, Olčo z Třebíče, Zlatko
z Ostravy, Ivo z Moravských Budějovic, Romčo z Tachova, Marcelko z Jetětic.....a všechny
ostatní. DĚKUJEME Vám s Adámkem z celého ❤️ za překrásnou deku. Dnes jsme převzali
balíček a jak vidíte na obrázcích, Aďa nedočkavě rozbaloval a objevil s radostí nejen deku�
Děkujeme, že jste věnovaly svůj čas a energii, aby jste udělaly Áďovi radost a moc se Vám to
povedlo� Vaše deka s hrdiny už zdobí postel našeho hrdiny.....ten brzy oslaví první
narozeniny (rok od transplantace kostní dřeně). Ještě jednou moc díky nejen za našeho
Adámka, ale všechny děti, kterým pomáháte překonávat nelehké chvilky jejich života.“
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227 Zuzanka F

obrázky vyšila Zuzančina maminka
deku ušila 64 Verpa, Blansko
polštářek pro Haničku ušila 118 Miluška 14
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228 Daník

1. aplikace - jméno Daník - 118 Miluška 14, 2. výšivka - rybka - 82 Magdalena, Polsko, 3.
výšivka - rybka - 205 Zlatka, Ostrava, 4. výšivka - loďka - 208 Mirka Č., Radostín nad
Oslavou, 5. aplikace - rybka - 205 Zlatka, Ostrava, 6. výšivka - delfín - 163 Jana Tom, PrahaBěchovice, 7. výšivka - rybka - 74 Jiřina, Třemošná, 8. aplikace - rybka - 118 Miluška 14, 9.
aplikace - rybka - 118 Miluška 114
Deku ušije - 118 Miluška 14
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Maminka nám napsala:
Dobrý den,
Dnes balíček v pořádku dorazil. Děti byly nadšené, zvědavé a měly velkou radost. Deka s
polštářky dorazila akorát v období kdy Daník po tvrdé práci udělal velký pokrok - sám se
posadí do kleku. Řekli jsme mu že se o tom dozvěděly hodné tetičky a poslaly mu za odměnu
dárek. Chceme vám a tetičkám s celou rodinou poděkovat za vše co jste pro nás udělaly.
Daník má motivaci k dalším pokrokům a ostatní děti radost která se na postiženém synkovi
projeví. Deka s polštářky jsou nádherná díla, tetičky jsou asi kouzelnice.
S pozdravem,
Švecová
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229 Nelinka

Deku a polštářek pro Nelinku i polštářek pro Simonku ušil kolektiv švadlenek - Zdena,
Jarmila, Hana, Petra, Květa, Jana a Iva.
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Maminka Nelinky nám napsala a poslala krásné fotky:

"Dobrý den, paní Hulmáková,
deka a polštářky jsou opravdu moc krásné, i panenky. Holky byly nadšené. Nelinka má z deky
velkou radost a spí pod ní. Je hezké, že myslíte i na zdravé sourozence a poslali jste
polštářek pro sestru Simonku.
Moc si vážíme, že se Vaše švadlenky rozhodly pro Nelinku polštářek a deku ušít, je to velmi
milé gesto, které budeme mít stále na očích.

Pěkný den"
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230 Míra

1. aplikace - jméno Míra - 115 Lenka-Stínovlas, 2. výšivka - houslový klíč - 25 Hana,
Rousínov, 3. výšivka - houslový klíč - 25 Hana, Rousínov, 4. výšivka - noty - 25 Hana,
Rousínov, 5. výšivka - klávesy - 25 Hana, Rousínov, 6. aplikace - auto - 223 Marie P, 7.
aplikace - saxofon - 152 Jana, Mělník, 8. výšivka - auto - 25 Hana, Rousínov, 9. výšivka noty - 25 Hana, Rousínov, 10. výšivka - auto - 25 Hana, Rousínov, 11. aplikace - monster
mustang - 205 Zlatka, Ostrava, 12. výšivka - auto - 25 Hana, Rousínov
deku ušije - 115 Lenka-Stínovlas, polštářek pro Pavlínku ušije - 183 Renata – pudlice
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Maminka nám napsala:

Dobrý den, chtěli bychom touto cestou poděkovat za nádhernou deku, byli jsme z ní a hlavně
náš syn Míra moc nadšení. Je teď po operaci kolene a velmi ji využije. I dceři Pavlínce se
polštářek s kočičkou líbí. O víkendu Vám pošleme dodatečně fotky. Přejeme Vám ještě
spoustu takto krásně ušitých dek. Mockrát děkujeme,
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231 Adámek H.

1. aplikace - jméno Adámek - 234 Jitka Feu-Follet, 2. výšivka - loď - Adél, ZŠ Nový Hrádek,
3. výšivka - letadlo - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 4. výšivka - letadlo - 74 Jiřina, Třemošná,
5. výšivka - medvídek v letadle - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - vrtulník - 42 Hami, 7.
aplikace - loď - 223 Marie P, 8. výšivka - mašinka - 222 Pavlap, 9. aplikace - letadlo - 152
Jana, Mělník
deku ušije - 234 Jitka Feu-Follet
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Maminka nám napsala:

Dobry vecer

Fotku jsem poslala ::) jinak hrozně
Moc děkujeme za krásný dopis, úžasnou deku, a mile obrázky pro Adamka
Deka je úžasná a Adamek ji ma na zemi a hraje si na ní, cvičí, a nebo se jen válí a kouká na
pohádky ...

Díky díky díky !!!

Klára a Adamek
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232 Maty

1. aplikace - jméno Maty - 29 Anitta S., 2. výšivka - zajíček - 74 Jiřina, Třemošná, 3. výšivka
- králík - 74 Jiřina, Třemošná, 4. aplikace - pes bígl - 232 Romana Tachov, 5. aplikace - auto
- 232 Romana Tachov, 6. aplikace - auto - 223 Marie P, 7. výšivka - smíšek - 226 Olča,
Třebíč, 8. aplikace - koník - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9. aplikace - králík - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 10. aplikace - kočka - 176 Iva, Moravské Budějovice, 11. aplikace koník - 176 Iva, Moravské Budějovice, 12. aplikace - trumpeta - 29 Anitta S.
deku ušije - 239 Bettyart
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Maminka napsala:
Dobrý den paní Dagmar,
jak jsem slíbila informuji Vás o tom, že dnes Matěj obdržel deku od Vás. Tímto jsem chtěla
poděkovat všem hodným tetám co se na vyšívání a šití obrázků podílely a tetě Bettyart za
ušití deky pro Matěje. Zároveň dík patří i tetě Magdaleně za krásné přáničko. Velký dík patří i
Vám za vaši ušlechtilou myšlenku dělat radost vážně nemocným a handicapovaným dětem.
Ještě jednou děkuji. S pozdravem Daniela s rodinou
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233 Kačenka

obrázky na deku Kačence vyšila její maminka.

deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka Kačenky nám na fcb napsala:

"Dobrý den, dnes nám přišla ta nádherná deka a za ní moc moc děkujeme.Kačenka jí ani na
chvíli neopustí pořád na ní leží a snaží se mi naznačit jakou má z ní radost. Taky chci moc
poděkovat švadlence Renatě z Nový Hrozenkov i vám paní Dagmar
jste prostě nejlepší"
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234 Wendy

top s obrázky připravila 172 Vera, Brno
deku ušila 5 Vave, Praha
polštářek pro Andy ušila 172 Vera, Brno
přáníčka vyrobila 233 Verabela
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Maminka Vendulky nám napsala:

"Dobrý den, dnes dorazila deka pro Wendy je naprosto úžasná, krásnější jsem neviděla, moc
se všem líbí, hlavně Vendulce, polštářek pro Andy je taky super. Moc děkujeme Marci"
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235 Tom

1. aplikace - jméno Tom - 53 Jamala, 2. výšivka - tank - 205 Zlatka, Ostrava, 3. výšivka tank - 206 Marcela z Jetětic, 4. výšivka - tank - 206 Marcela z Jetětic, 5.-10. aplikace - 53
Jamala, 11.-12. aplikace - tank - 176 Iva, Moravské Budějovice
deku ušije - 53 Jamala
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236 Radeček

deku ušila 151 Jarosben a 146 Satadulka
polštářek s aplikací od 59 Jarfi ušila 159 Irena z Kozmic
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Maminka Radečka nám napsala:

"Z celého srdíčka děkujeme tetám za krásnou deku a polštářek. Byli jsme dojati. Jste andělé
a já vám žehnám za tu lásku, co rozdáváte. Vaše sťastná maminka Lenka a Radoušek"
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237 Toníček

1. aplikace - jméno Toníček - 53 Jamala, 2. výšivka - ryba - 82 Magdalena, Polsko, 3.
aplikace - ryba - 228 Verasol, Dvůr Králové, 4. výšivka - ryba - 74 Jiřina, Třemošná, 5.
aplikace - Spongebob - 205 Zlatka, Ostrava, 6. aplikace - chobotnice - 223 Marie P, 7.
aplikace - delfín - 152 - Jana, Mělník, 8. aplikace - chobotnice - 152 Jana, Mělník, 9.-12.
aplikace - 53 Jamala
deku ušila 53 Jamala
polštářek ušila 53 Jamala
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Maminka Toníčka nám napsala na fcb a poslala krásné fotky Toníčka s dekou:
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238 Mišánek

1. aplikace - jméno Mišánek - 211 mamka Jitka, 2. aplikace - auto - 223 Marie P, 3. aplikace
- auto - 155 Klára, Bystřice, 4. aplikace - auto - 155 Klára, Bystřice, 5.-6. aplikace - vláček 211 mamka Jitka, 7. aplikace - sanitka - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - hasičské
auto - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9.-12.aplikace - 211 mamka Jitka,
polštářek ušije - 155 Klára, Bystřice
deku ušije - 211 mamka Jitka
76

77

239 Ondra

1. aplikace - jméno Ondra - 29 Anitta S., 2. aplikace - kočka - 228 Verasol, Dvůr Králové, 3.
výšivka - Mickey Mouse - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - medvídek - 222 Pavlap, 5. výšivka
- Mickey mouse - 195 Jarka, Střelná, 6. výšivka - Mickey mouse - 195 Jarka, Střelná, 7.
aplikace - Mickey mouse - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. aplikace - kočka - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 9. aplikace - maják - 29 Anitta S.
polštář s výšivkou od 204 Máji z Kamberka ušila 68 Maja, Vlašim
deku ušije - 5 Vave, Praha
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Maminka nám napsala:

"Dobrý den paní Dášo
předevčírem nám dorazil balíček který udělala nejen ondrovi ale celé naší rodině velikánskou
radost jménem celé rodiny mockrát děkujeme všem švadlenkám a lidem kterí se podíleli na
vytvoření deky pro ondru a poštářku pro barunku.
v příloze zasílám fotku."
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240 Jindříšek

polštářek pro Martínka ušije - 63 Renata, Nový Hrozenkov
polštářek pro Vašíka ušije - 63 Renata, Nový Hrozenkov
deku ušije - 63 Renata, Nový Hrozenkov
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Maminka nám napsala:

Dobrý den,paní Dagmar
Dnes nám přišla deka pro Jindříška.Chtěla bych Vám moc poděkovat máme z toho velkou
radost,i dvojčátka měli velikou radost z polštářků.Moc Vám i vaším pilným včeličkám
děkujeme rodinka Velenských
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241 Filípek

1. aplikace - jméno Filípek - 29 Anitta S., 2. výšivka - lachtan - EP, ZŠ Náchod, 3. aplikace tučňák - 228 Verasol, Dvůr Králové, 4. výšivka - tučňák - Káťa, ZŠ Nový Hrádek, 5. aplikace želva - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. aplikace - rybka - 176 Iva, Moravské Budějovice, 7.
aplikace - znak Spiderman - 197 Vlaďka, Úsobrno, 8. aplikace - štít Kapitána Ameriky - 197
Vlaďka, Úsobrno, 9. aplikace - Iron Man - 26 Pavlína, 10. aplikace - Spiderman - 232
Romana, Tachov, 11. výšivka - 166 Monika Vágnerová, Jaroměř, 12. výšivka - 166 Monika
Vágnerová, Jaroměř
deku ušije - 160 Jarunka, Křížov a 59 Jarfi
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Tatínek Filípka nám napsal:

„Dobrý den, včera jsme dostali deku pro Filípka, je moc krásná. Tímto bych chtěl moc
poděkovat paní Dagmar a pilným včeličkám, které se na této dece podílely. V této době je to
pohlazení po duši, je to až zázrak, že někdo něco dělá pro postižené děti, bez nároku na
odměnu. Foto s Filípkem určitě co nejdříve pošleme. Necháme mu tuto krásnou deku pod
stromeček....držím vám všem co se na tomto projektu podílíte palce, ať můžete tuto radost
rozdávat dál...Novák Petr“
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242 Viktorka

Viktorce celou deku včetně jména ušila 36 Jiruska

polštářek ušila 232 Romana, Tachov
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Maminka Viktorky nám napsala:

"Dobrý den, dnes jsem si vyzvedla balík na poště a deka i polštářek dorazili v pořádku, obojí
je nádherné, všichni jsme nadšeni. Mockrát děkujeme
Denisa"
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243 Samuelek

1. aplikace - jméno Samuelek - 2 Dana, Orlová, 2. výšivka - šáša - 208 Mirka Č., Radostín
nad Oslavou, 3. výšivka - šnek - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - kačenka - 74 Jiřina,
Třemošná, 5. výšivka - zajíček - 74 Jiřina, Třemošná
6. výšivka - sluníčko - 222 Pavlap
deku ušila 2 Dana, Orlová
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Maminka Samuelka nám napsala:

"Deka je opravdu nádherná. Přišla rovnou Samuelkovi k narozeninám. Budeme si ji vždy balit
s sebou do nemocnice. Děkujeme :)"
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244 Fábinek

deku ušila 238 Zdeňka, České Budějovice

polštářek ušije - 183 Renata – pudlice
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Maminka nám napsala:

Dobrý den paní Dagmar,

mooooc, moc, moc děkujeme za Fabiánka a Barušku, za nádhernou a fantasticky
propracovanou deku a polštářek. Vše dorazilo včera v pořádku a nejen ušité nádherně ušité
věcičky s dárečkama nám udělaly velikánskou radost. Fabiánek je teď čerstvě po operaci, tak
jak mu bude lépe nafotíme i s dekou a fotečky zašleme emailem, musíme ale chvíli počkat, až
se trošku srovná, zrovna v pátek nás pustili domů.
Také děkujeme za slova podpory a opravdu moc nádherně propracované věci.
Monika Pelcová s Fabiánkem
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245 Vojta

1. aplikace - jméno Vojta - 29 Anitta S., 2. aplikace - prasátko - 143 Monika Chizecová, 3.
výšivka - ovečka - 74 Jiřina, Třemošná, 4. aplikace - kravička - 155 Klára, Bystřice, 5.
aplikace - prasátko - 155 Klára, Bystřice, 6. aplikace - koník - 155 Klára, Bystřice

deku ušije - 164 Dáša z Jihlavy
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Maminka nám na fcb napsala:

Mnohokrát děkujeme všem švadlenkám za nádhernou deku a polštářek pro Vojtu. Vojta je
nadšený hlavně ze zvířátek a s polštářkem musí chodit spinkat
Ještě jednou velké díky za
váš čas a radost, kterou dětem dáváte
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246 Tomášek K

1. výšivka - jméno Tomášek - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - žirafa - 179 Ivetata,
Zábřeh, 3. výšivka - žirafa - 34 Dalmi, 4. výšivka - zebra - 34 Dalmi, 5. aplikace - slon - 190
Vlaďka, Mačovice, 6. výšivka - hroch - 74 Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - opice - 74 Jiřina,
Třemošná, 8. výšivka - slon - 167 Lada B., 9. výšivka - opice - 42 Hami
polštářek ušije - 164 Dáša z Jihlavy
deku ušije - 164 Dáša z Jihlavy
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Maminka nám napsala:
Dobrý večer Dášo,
včera odpoledne nám dorazila zásilka s dekou a polštářkem pro našeho syna Tomáše a
jeho brášku Matyáška. Vše v pořádku zabalené a nepoškozené. Ještě jednou bych Vám
ráda poděkovala za to, co děláte, i všem, kteří se podílí na výrobě těchto dek. Jelikož
deka i polštářek jsou krásně vánočně zabalené, tak jsem se rozhodla, že ji Tomáškovi
dáme pod stromeček i s polštářkem pro Matyáška. Takže fotografie z předání zašlu po
Vánocích.
Ještě jednou moc děkujeme a přejeme klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v
nadcházejícím roce.
S pozdravem Denisa, Jan, Tomas a Matyáš

93

248 Matěj

Matějovi ušijeme deku o rozměru 120 x 150 cm.
deku ušije 240 Ivana Uhlířová
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Maminka nám napsala:

Dobrý den,
tento týden přišla Matějovi deka z lásky a musím říct, že je nádherná. Matěj byl zrovna trošku
nemocný a ležel a měl z ní opravdu radost, což je vidět i na fotkách.
Chtěli by jsme poděkovat jmenovitě paní Katrin z Vlašimi za přáníčko a hlavně paní
Ivaně Uhlířové i jejímu manželovi. Deka je nádherná a Matěj jako těžký milovník vlaků ocenil
i obrázky, které narýsoval manžel paní Ivany. Teď se prostě točí vše kolem vlaků, jediné dvě
pohádky na které kouká je Polární expres a Mašinka Tomáš. Potěšily ho i obrázky, které
dostal a plakát uz visí u postele
Tak ještě jednou poprosím o poděkování paní Ivaně a manželovi, nejen za deku a obrázky,
ale i za přání úspěchu v rehabilitaci a milý dopis. Přejeme jim vše dobré, hodně štěstí, zdraví,
lásky a ať jim v životě vše vychází.
Je moc dobře, že dáváte dětem trochu radosti do toho života, když neměli tolik štěští a už
teď, v tomto věku, mají svoje trápení a bolístky, s kterými se budou muset prát celý život a
nebudou to mít lehké.
Přeji Vám, všem švadlenkám, tetičkám a všem, co se na tomto krásném nápadu podílíte
mnoho úspěchu v životě, štěstí a hlavně toho zdravíčka, které je v životě nejdůležitější.
S pozdravem
Matěj a rodiče
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249 Adámek R.

1. aplikace - jméno Adámek - 29 Anitta S., 2. aplikace - kočka - 228 Verasol, Dvůr Králové,
3. výšivka - pejsek a kočička - 74 Jiřina, Třemošná, 4. aplikace - kočička - 28 Světluška 77,
Chodov, 5. výšivka - pejsek - ZŠ Náchod, 6. výšivka - pejsek - 25 Hana, Rousínov, 7.
aplikace - pejsek - 205 Zlatka, Ostrava, 8. aplikace - kočička - 28 Světluška 77, Chodov, 9.
aplikace - kočička - 155 Klára, Bystřice, 10. aplikace - pejsek - 155 Klára, Bystřice, 11.
aplikace - kočička - 155 Klára, Bystřice, 12. výšivka - pejsek - 207 Kareli
deku ušila 163 Jana Tom, Praha-Běchovice
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Maminka Adámka nám napsala:

"Dobrý den, zasílám fotku deky a polštářku, dnes dorazila bez poškození a Adámek má
ohromnou radost a tetičky ze všech koutu moc zdraví a posílá jim pusinky"
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