II.

251 Kubes

deku pro Kubese ušila 147 Lilienka, Lichnov
dečku pro Viliama ušila 199 Dubinek 3

2

Rodiče Kubíčka nám napsali:

"Dobrý večer, dečky jsou krásné!
Celá rodina z nich byla dojatá. Jsme u manželovy rodiny na Slovensku a ještě jsem neměla
čas kluky hezky s dekami vyfotit.
Ale aspoň jednu fotku zatím posílám.
Ještě udělám nějakou, kde budou dečky lépe vidět.
Mnohokrát děkujeme!"

3

252 Emička T

deku ušila 241 Lenka Ludwigová
polštářek pro Adámka ušila 231 Zorka Jakešová, Zábřeh na Moravě

4

Maminka Emičky nám napsala:

"Dobrý večer, paní Dagmar,
dnes jsem vyzvedla balíček s dekou od Vás. Jelikož přišla v takový čas, rozhodla jsem se ,že
balíčky nechám dětem pod stromeček. Fotky tedy zašlu později.
Moc bych Vám i Vašim švadlenkám chtěla poděkovat. Vážím si toho, že děláte tak úžasnou
věc a radost našim dětem.
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce."

5

253 Venda

1. výšivka - jméno Venda - 78 Maru, Vlašim, 2. aplikace - Mimoň - 232 Romana, Tachov, 3.
aplikace - Mimoň - 232 Romana, Tachov, 4. aplikace - Mimoňka - 205 Zlatka, Ostrava, 5.
výšivka - Mimoň hasič - 42 Hami, 6. aplikace - Mimoň - 28 Světluška77, Chodov, 7. výšivka Mimoň - 222 Pavlap, 8. výšivka - Mimoň - 195 Jarka, Střelná, 9. výšivka - Mimoň - 195 Jarka,
Střelná, 10. aplikace - Mimoń - 223 Marie P, 11.-12. aplikace - 5 Vave, Praha
deku ušila 5 Vave, Praha
6

Maminka Vendy nám napsala:

"Dobrý den, chtěla bych Vám moc poděkovat za krásnou deku pro Vendu, z deky měl syn
moc velkou radost a hned se do ní zachumlal. Moc děkujeme Vám i všem švadlenkam. Je to
úžasné co děláte pro nemocné děti. Jedno velké díky"

7

254 Štěpánka

Štěpánce růžovo-černou dečku ušila 242 Cucorka.

8

Maminka nám poslala své poděkování a fotky:

"Dobrý večer, paní Hulmáková,
zasílám Vám konečně fotky Štěpánky s dekou a zároveň se omlouvám za prodlevu. Tímto
Vám všem zároveň přejeme klidne svátky a hodně optimismu a chuti šít deky z lásky."

9

255 Samík

1. aplikace - jméno Samík - 29 Anitta S., 2. výšivka - auto - 222 Pavlap, 3. aplikace . Blesk
McQueen - 26 Pavlína, 4. aplikace - Burák - 26 Pavlína, 5. aplikace - Spongebob - 205 Zlatka,
Ostrava, 6. aplikace - auto - 205 Zlatka, Ostrava, 7. aplikace - auto - 223 Marie P, 8. výšivka
- vláček s písmenky - 206 Marcela z Jetětic, 9. aplikace - auto - 211 mamka Jitka
polštářek ušila 159 Irena z Kozmic
deku ušila 164 Dáša z Jihlavy
10

Maminka napsala:

Dobrý den,
nejprve bych se chtěla velice omluvit, že Vám píši až teď. Bohužel už od Vánoc se u nás
střídají chřipky a angíny a úplně jsem na Vás zapomněla. Za deku bychom Vám chtěli moc
poděkovat. Kluci jsou nadšení. Hezčí deku jsem snad nikdy neviděla. Velký díky a obdiv
Vašim švadlenkám, že něco tak pěkného zvládnou vyrobit
. V příloze zasílám zatím jednu
fotografii kluků s dekou. Až se dostanu ke svému počítači, pošlu jich více.

Ještě jednou se moc a moc omlouvám a za krásný dárek děkujeme Já i kluci

11

256 Pavlík

top na téma "Minecraft" ušije - 29 Anitta S.
deku ušije - 5 Vave, Praha
polštářek ušije - 140 Lidule, Kroměříž

12

Maminka nám napsala:
Važená paní Dašo,
deka pro Pavlíka dorazila v pořádku.Je moc krásná v příloze vám posílám
fotečky.Samozřejmě i polštářek je nádherný.Velký dík patří Anittě S.i paní Zemanové a vám
všem za tak skvělý dar.Hodně moc spokojených dětiček,které obdrží další krásné
deky.Přejeme všem krásné vánoce a pohodový Nový rok 2016.
S pozdravem Petra,Pavlík a Natálka

13

257 Matyášek

1. aplikace - jméno Matyášek - 29 Anitta S., 2. aplikace - domeček - 211 mamka Jitka, 3.
aplikace - sluníčko - 143 Monika Chizecová, 4. výšivka - zajíc - 74 Jiřina, Třemošná, 5.
výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - kačenka - 74 Jiřina, Třemošná, 7.
aplikace - ovečka - 211 mamka Jitka, 8. aplikace - kočička - 228 Verasol, Dvůr Králové, 9.
aplikace - kuře - 228 Verasol, Dvůr Králové
deku ušije - 79 Jarmila, Vlašim, polštářek ušila 68 Maja, Vlašim
14

Maminka nám napsala:

„

(cítí se dojatě)

29 říjen v 15:18 ·
Dorazila nám krásná Deka z lásky pro Mayáška a polštářek pro Honzíka J dorazili i dárečky,
přáníčka a velmi pozitivní dopis plný lásky a podpory... ukápla mi slza dojetí J
Je nádherné vědět, že jsou mezi námi lidé, kteří chtějí dělat radost nemocným a postiženým
dětem jen tak... pro svůj dobrý pocit.
Moc děkujeme Deky z lásky , že děláte radost a dáváte do dek pro dětičky spoustu pozitivní
energie a lásky.

15

258 Danielka

1. aplikace - jméno Danielka - 29 Anitta S., 2. aplikace - zajíček - 143 Monika Chizecová, 3.
aplikace - veselý had - 188 Zmešky, Týnec, 4. výšivka - medvídek - 210 Magda, Světec, 5.
aplikace - sova - 228 Verasol, Dvůr Králové, 6. aplikace - beruška - 228 Verasol, Dvůr
Králové, 7. výšivka - papoušek - 74 Jiřina, Třemošná, 8. aplikace - 205 Zlatka, Ostrava, 9.
výšivka - ptáček - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice
deku ušije - 151 Jarosben
16

Maminka Danielky napsala:

Dobry den omlouvam se jeste jsem nestihla odepsat deka dorazila v poradku a moc se nam
libila. je krasna Danielka si ji hlida a nikdo na ni nemuze sahnout hned jinak hned breci.
Kdyby to dlo brali bychom hned jeste jednu. moc moc dekujeme. Marie a dcera Danielka

17

259 Vlastík

1. aplikace - jméno Vlastík - 53 Jamala, 2. aplikace - mašinka - 201 Jana, Ostrava, 3. výšivka
- mašinka - ZŠ Náchod, 4. aplikace - auto - 223 Marie P, 5. výšivka - tučňák na saních - 74
Jiřina, Třemošná, 6. aplikace - balón - 211 mamka Jitka, 7. aplikace - vrtulník - 211 mamka
Jitka, 8. aplikace - náklaďáček - 211 mamka Jitka
9.-12. aplikace - 53 Jamala
deku a polštářek ušila 53 Jamala
18

Maminka Vlastíka nám na fcb poslala krásnou fotku s poděkováním:

"Vlastík velice děkuje za krásnou deku, je z ní velice nadšen"

19

260 Matýsek

deku ušije - 164 Dáša z Jihlavy

20

Maminka nám napsala:

Dobrý den, paní Dášenko :)
Moc děkujeme za dnešní překvapeni, deka je opravdu krásná, mam radost a Matýsek take,
hned se o balík zajímal, jak kdyby věděl, ze je pro nej a deku si rozbalil. Hned ho zaujal
míček který dostal a po dece se prolezl a osahal si ji. Zrovna zitra mají Maťovi přivést novou
postel, a tak deka přišla úplně akorat. :) Mam opravdu radost, kdyz jste mi zasilala obrázky,
nečekala jsem, ze bude deka tak krásná. Moc moc dekuji svadlence Dáše, je to opravdu
krasne. Nevim jak mam poděkovat, moc me to potěšilo.
Moc moc děkujeme, pranicko s rybkami take moc potěšilo, je krasne vytvořené. Jste tak
šikovné, to co děláte je naprostá bomba, moc dekuji.
Nebylo mi do ted zrovna nejlépe (čekáme miminko :) ), ale toto me dnes potěšilo. Hned je mi
o neco lépe, jeste kdyz jsem viděla, ze Matysek ma radost a je překvapen.
Moc vam všem dekuji a nevim co dodat, děkujeme.
Mějte se co nejlépe a preji mnoho úspěchů i radosti v tom, co pro děti děláte. Šubjaková
Soňa

21

261 Tedík

1. aplikace - jméno Tedík - 29 Anitta S., 2. výšivka - pejsek - ZŠ Náchod, 3. aplikace prasátko - 205 Zlatka, Ostrava, 4. výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná, 5. výšivka - zajíc 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - kuře - 74 Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - kočka - 167 Lada B,
8. výšivka - kukuřice-kuchtík - 74 Jiřina, Třemošná, 9. výšivka - ovečka - 74 Jiřina,
Třemošná, 10. výšivka - kočka - rádio Proglas, 11. aplikace - auto - 232 Romana, Tachov, 12.
aplikace - nákladní auto - 232 Romana, Tachov
deku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov
22

Maminka Tedíka nám napsala:

"Dobrý den paní Dagmar,
koncem minulého týdne nám dorazila deka v pořádku. Je nádherná, syn je z ní a Všichni z
rodiny nadšeni. Moc Vám Všem děkujeme kdo se na dece podíleli... Vlastně se to ani slovy
nedá popsat co pro děti děláte. Také já děkuji za dáreček prostírání pod kávičku.
Přejeme Vám Všem hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších nadšených dětiček :-) :-) :-) :-)
Tadeášek a maminka Brigita :-)"

23

262 Honzík

Honzíkovi ušily deku společně 172 Vera, Brno a 5 Vave, Praha

Polštářek věnoval kolektiv Webnode.

24

Maminka Honzíka nám napsala:

"Z celého srdce moc děkuji za deku, polštářek, samolepky i dopis. Deka se moc Honzíkovi líbí.
Je jasné, že pod ničím jiným teď nechce spát a po vybalení ji okamžitě dával do
postele..:).Moc jste mě dojali i tím krásným dopisem. Vůbec nic jsem si nemyslela, vím, že
toho máte opravdu hodně a zpozdit se může každý. Byla jsem si vědoma toho, že švadlenky i
vy pracujete dobrovolně a jsem vám za to nesmírně vděčná, děláte úžasnou práci a dětem
díky vám září očičička. Prosím, vzkažte paní Alence, že jí velmi děkuji za krásný dopis psaný
od srdce. Nevím, kam bych jíodepsala.
Přeji vám hodně radosti a krásné Vánoce."

25

263 Silvinka

1. aplikace - jméno Silvinka - 110 Šavi, Březolupy, 2. výšivka - šnek - 179 Ivetata, Zábřeh,
3. výšivka - kočka - švadlenka z rádia Proglas, 4. výšivka - sova - 205 Zlatka, Ostrava, 5.
aplikace - sova - 228 Verasol, Dvůr Králové, 6. výšivka - sova - 74 Jiřina, Třemošná, 7.
výšivka - kočka - 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - kočky - 222 Pavlap, 9. výšivka - šnek - ZŠ
Náchod, 10. výšivka - sova - ZŠ Náchod, 11. výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná, 12.
výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná
polštářek pro Julinku ušila 110 Šavi, Březolupy
deku ušila 110 Šavi, Březolupy
26

Maminka Silvinky napsala:

Vážená paní Dagmar,
zásilka s dekou dorazila v naprostém pořádku a zcela upřímně musím napsat, že nám všem
doma doslova vyrazila dech. Něco tak precizně udělaného, barevně krásně sladěného,
čistého, naprosto dokonalého, milého a pěkného jsme snad ještě nikdy neměli možnost ani
vidět, natož mít k dispozici. Z každého stehu doslova dýchá teplo lásky, se kterou ruce
pilných švadlenek tuto deku a polštářek šily. Silvinka se do své deky naprosto zamilovala a
nosí si jí všude s sebou, k babičce, do koupelny, do postýlky - prostě si jí hlídá Po rozbalení
krásného balíčku si na ni hned lehla a prohlížela každý obrázek. Pak se do ní zabalila a chodila
v ní schovaná. Julinka je ze svého polštářku se sovičkou také naprosto nadšená.
To, co děláte pro děti je naprosto úžasné. Jsem moc ráda, že v dnešní době, kdy všichni
pospíchají a nedívají se vlevo ani vpravo, se najde tolik šikovných a úžasných lidiček, kteří
dokáží přinést radost, nadšení a lásku do domovů dětem, které nedostaly svůj balíček zdraví
od Pána Boha kompletní.
Slovy ani nedokáži popsat, jak moc si vážíme toho co děláte.
Moc Vám děkujeme a v přílohách Vám zasíláme fotečky z rozbalování.
Přejeme Vám hodně nadšených lidiček se šikovnýma rukama a srdcem na správném místě do
Vašich řad a ještě jednou upřímně a ze srdce děkujme - jste úžasní.
Díky
Silvinka, Julinka, Lenka a Radek
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264 Tomášek P.

1. aplikace - jméno Tomášek - 211 mamka Jitka, 2. výšivka - krtek - 74 Jiřina, Třemošná, 3.
výšivka - Jerry - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - ovečka - 74 Jiřina, Třemošná, 5. výšivka traktor - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - mašinka - 222 Pavlap, 7. výšivka - Bořek stavitel 215 itoka, 8. aplikace - mašinka Tomáš - 205 Zlatka, Ostrava, 9. výšivka - traktor Tom - 206
Marcela z Jetětic, 10.-12. aplikace - 211 mamka Jitka
polštářek pro Adélku ušila 232 Romana, Tachov
deku pro Tomáška ušila 211 mamka Jitka
28

Maminka nám napsala na fcb:

Moc děkuji švadlenkám za ušití krásné deky. Tom ji hned jak přišla otestoval s velkým
nadšením. Ještě jednou moc, moc díky všem kdo se na výrobě podílel.

29

265 Tomášek M.

1. aplikace - jméno Tomášek - 29 Anitta S., 2. aplikace - Batman - 26 Pavlína, 3. aplikace Spiderman - 205 Zlatka, Ostrava, 4. aplikace - Hulk - 205 Zlatka, Ostrava, 5. aplikace - Pat 29 Anitta S., 6. aplikace - Mat - 29 Anitta S., 7. aplikace - Pat a Mat - 232 Romana, Tachov,
8. výšivka - želva Ninja - 243 Lia, 9. výšivka - Superman - 206 Marcela z Jetětic, 10. výšivka
- Thor - 206 Marcela z Jetětic, 11. aplikace - Pat - 176 Iva, Moravské Budějovice, 12. aplikace
- Mat - 176 - Moravské Budějovice
polštářek pro Terezku s výšivkou od švadlenky z rádia Proglas ušila 68 Maja, Vlašim
deku pro Tomáška ušila Zdenka Kopecká - Zdeninka, Janské Lázně
30

Maminka napsala:

Dobrý den.Včera došla deka pro Tomáška a polštářek pro Terku v pořádku.Chtěla bych
poděkovat všem švadlenkam za ušiti nebo vyšiti krásných obrázku a paní Zdenka Kopecká z
Janských Lázní za ušiti nádherné deky.Moc děkujeme.
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266 Natálka

1. aplikace - jméno Natálka - 2 Dana, Orlová, 2. aplikace - medvídek - 188 Zmešky, Týnec,
3. aplikace - medvídek - 228 Verasol, Dvůr Králové, 4. aplikace - lev - 228 Verasol, Dvůr
Králové, 5. výšivka - medvídek - 167 Lada B, 6. výšivka - zajíc - 74 Jiřina, Třemošná, 7.
výšivka - klokan - 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - žába - 74 Jiřina, Třemošná, 9. výšivka želva - 74 Jiřina, Třemošná, 10. výšivka - kočička - 74 Jiřina, Třemošná, 11. výšiva - králíček
- 215 itoka, 12. výšiva - ptáček - švadlenka z rádia Proglas, polštářek pro Nikolku ušila 4
Karla Galliková, obrázek ušila 2 Dana, Orlová, polštářek pro Karolínku ušila 4 Karla Galliková,
32

obrázek vyšila 204 Mája z Kamberka, polštářek pro Péťu ušila 4 Karla Galliková, obrázek ušila
2 Dana, Orlová
deku pro Natálku ušila 2 Dana, Orlová

Maminka Natálky nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar, včera nám byla předaná deka pro Natálku a polštářky pro
sourozence. Strašně moc děkuji za ušití paní Daně. Posílám pár fotek. Ještě jednou strašně
moc děkuji za Natálku."
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267 Domča

1. aplikace - jméno Domča - 29 Anitta S., 2. aplikace - 29 Anitta S., 3. výšivka - 32 Jola P.
Polsko, 4. výšivka - 74 Jiřina, Třemošná, 5. aplikace - 232 Romana, Tachov, 6. výšivka - 79
Jarmila, Vlašim, 7. výšivka - 42 Hami, 8. výšivka - 206 Marcela z Jetětic, 9. aplikace - 83
Makra, Chrudim, 10. aplikace - 83 Makra, Chrudim, 11. výšivka - 205 Zlatka, Bohumín, 12.
výšivka - 205 Zlatka, Bohumín
polštář pro Patrika ušila - 159 Irena z Kozmic
deku ušila 125 Věra
34

Rodiče Domči nám napsali:

"Dobrý den, paní Hulmáková, deka i polštářek dorazily v pořádku, moc se nám líbí, i
Domčovi, který měl velikou radost hlavně z dinosaurů, kteří jsou krásně vyšití. I Patrikovi se
polštářek líbil.Tímto vám chceme velice poděkovat a švadlenkám, které odvedly skvělou
práci. Jakmile bude trochu času zašlu vám fotky které vás určitě potěší jako nás."
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268 Míša

1. výšivka - jméno Míša - 132 Tereza Š., Most, 2. výšivka - znak BMW - 74 Jiřina, Třemošná,
3. výšivka - znak VW - 74 Jiřina, Třemošná, 4. aplikace - znak Audi - 232 Romana, Tachov, 5.
výšivka - auta - 205 Zlatka, Ostrava, 6. aplikace - hasičské auto - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 7. aplikace - sanitka - 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. výšivka - auto - 31
Zdena, Teplice, 9. výšivka - auto - 31 Zdena, Teplice, 10. výšivka - MiniCooper - 206 Marcela
z Jetětic, 11. výšivka - Audi - 206 Marcela z Jetětic, 12. výšivka - auto - 31 Zdena, Teplice
deku ušila 2 Dana, Orlová
látku na zádíčka věnovala 62 Lenhulka
36

Rodiče Míši nám napsali:

"Dobrý den, paní Dano, tímto bychom chtěli poděkovat Vám a všem šikovným švadlenkám za
krásnou deku pro Míšu. Moc se mu líbí, má z ní velkou radost!
S díky a úctou"
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269 Danielek

deku ušila 242 Cucorka
polštářek pro Adélku ušila 242 Cucorka

38

Maminka Danielka nám napsala:

"Milá paní Dagmar,
včera nám poštou dorazila nádherná deka pro Danielka a úžasný polštářek pro Adélku. Byla
jsem úplně dojatá. Danielek je zrovna nemocný, tak se mu moc do focení nechtělo, ale jsem
ráda, že se nám podařilo udělat pár fotek a věřím, že vám udělají radost. Upřímně obdivuji s
jakou trpělivostí a láskou museli být deka a polštářek pro naše děti ušité. Jak jsou krásně
promyšlené, sladěné, jak je na nich přesně to, co si naše děti přály. Daneček už pod dekou
právě teď spí a věřím, že ho bude provázet ještě dlouhou dobu. Adélka měa také obrovskou
radost a moc si vážíme toho, že mysíte i na zdravé sourozence, kteří to mnohdy také nemají
lehké. Je to pro nás velké povzbuzení a radost. Prosím, poděkujte všem vašim včeličkám, za
to, že rozdávají tolik radosti a zejména pak paní cucorce, která je skutečně moc šikovná a
udělala našim dětem těžko slovy popsatelnou radost.
Přeji Vám, ať se Vám moc daří ve všem, co děláte a ať Vás provází zdraví.
S pozdravem a díky
maminka Danielka"
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270 Kamilka

1. aplikace - jméno Kamilka - 29 Anitta S., 2. výšivka - Hello Kitty - 101 Lucka, Nový
Hrozenkov, 3. výšivka - Hello Kitty - 212 Jitka K, 4. výšivka - Hello Kitty - 206 Marcela
z Jetětic, 5.-6. výšivka - Hello Kitty - 74 Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - kočička - 206 Marcela
z Jetětic, 8.-9. výšivka - kočičky - 31 Zdena, Teplice
hračky Hello Kitty uháčkovala 244 Dáša, Trubějov
deku ušila 202 Hanka, České Budějovice
40

Od maminky Kamilky:

Dobrý den
Omlouvám se že píšu až teď stěhovali jsme se. Chtěla by jsem moc poděkovat za Kamilku za
ušiti deky opravdu z lásky. Kamilka měla obrovskou radost, když jsem jí deku ukázala řekla
jéé kittynky. Hraje se na dece každý den nebo po obědě když jde spinkat se sni
přikryje. Nesmírně si vážíme všech co se na ni podíleli.
Ještě jednou moc moc dekujeme.
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271 Davídek

1. aplikace - jméno Davídek - 29 Anitta S., 2.-3. výšivka - Angry bird - 101 Lucka, Nový
Hrozenkov, 4. výšivka - mistr Yoda - 206 Marcela z Jetětic, 5. výšivka - Angry birds - 206
Marcela z Jetětic, 6. aplikace - Darth Vader - 205 Zlatka, Bohumín, 7. aplikace - R2D2 - 205
Zlatka, Bohumín, 8. výšivka - Mimoň - Dáša, Trubějov, 9. aplikace - Mimoň - 29 Anitta S.
deku ušije - 146 Satadulka
polštářek pro Natálku ušije - 155 Klára, Bystřice
42

Maminka na fcb napsala:

„Dobrý den Dagmar, chtěli bychom vám moc moc poděkovat za dárečky, obě děti jsou
nadšené, vy i všechny švadlenky jste andílci, moc moc dekujeme.
Dobry den, to my moc děkujeme, obě děti jsou opravdu moc nadšeně, Davídek se dokonce
dnes chlubil ve školce, ještě jednou děkujeme a též přejeme krásné a slunečné dny.
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272 Fanoušek

1. výšivka - jméno Fanoušek - 204 Mája z Kamberka, 2. výšivka - medvídek - 74 Jiřina,
Třemošná, 3. výšivka - medvídek - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - medvídek - 68 Maja,
Vlašim, 5. výšivka - medvídek - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - medvídek - 210 Magda,
Světec, 7. výšivka - medvídek - 210 Magda, Světec, 8. aplikace - medvídek - 205 Zlatka,
Ostrava, 9. výšivka - medvídek - 210 Magda, Světec
deku ušila Miluška 14
44

Maminka poděkovala SMS zprávou.
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273 Daneček

1. jméno Daneček - 159 Irena z Kozmic, 2. výšivka - vláček - 167 Lada B., 3. výšivka mašinka Tom - 180 Majka, 4.-9. aplikace - 159 Irena z Kozmic
deku ušila 159 Irena z Kozmic
polštářek s obrázkem od 205 Zlatky z Ostravy ušila 79 Jarmila z Vlašimi
46

Maminka Danečka nám napsala:

"Dobrý den, moc děkujeme za úžasnou deku i s polštářem, která nám dnes dorazila.
Já i Daneček máme obrovskou radost. Je skvělé, že jsou mezi náma lidé, kterým osud cizích
dětí není lhostejný, a dokážou jim vykouzlit úsměv na tváři. V příloze Vám zasílám fotky i s
Danečkem.
Ještě jednou za Danečka moc děkuji a přeji ať se Vám daří."
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274 Elliška

1. aplikace - jméno Eliška - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 140 Lidule, Kroměříž, 2. výšivka kytička - 210 Magda, Světec, 3.-7. výšivky - květinky - švadlenka z rádia Proglas, 8.-9.
výšivky - ptáčci - švadlenka z rádia Proglas
přáníčka vyrobila 82 Magdalena, Polsko a 233 Verabela, Praha
polštářek pro Sofinku ušila 26 Pavlína
deku pro Elišku ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov a 140 Lidule, Kroměříž
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Maminka Elišky nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar,
Dnes bol pre nás prenádherný den vďaka Vám. Neskutočne ste nás potešili a dojali balíčkom,
ktorý sme dnes dostali.
Chcela by som Vám touto cestou srdečne poďakovať a samozrejme poďakovanie patrí hlavne
včeličkám: švadlenke z radia Proglas, Magde ze Světce, švadlenke Renatke z Nového
Hrozenkova, Liduli z Kroměříže, Pavlínke, Verabele a Magdalene z Polska za ich prácu a lásku,
ktorú do deky a vankúšika vložili.
To, čo robite pre postihnuté detičky a ich rodiny, je nepopisatelne krásne. Ste neuveritelne
úžasná a ešte raz za všetko ďakujeme.
S pozdravom Eliška a Sofinka"
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275 Matěj

1. aplikace - jméno - 5 Vave, Praha, 2. aplikace - medvěd - 5 Vave, Praha, 3. aplikace - slon
- 5 Vave, Praha, 4. aplikace - slon - 205 Zlatka, Ostrava, 5. aplikace - delfín - 232 Romana,
Tachov, 6. výšivka - žirafa - 74 Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - papoušek - 167 Lada B., 8.
výšivka - kočka - 205 Zlatka, Ostrava, 9. výšivka - žába - 74 Jiřina, Třemošná
deku ušila 5 Vave, Praha
polštářek pro Honzíka ušila 5 Vave, Praha
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Maminka nám napsala:

Dobrý den Dagmar,
moc děkujeme za překrásnou deku pro Matýska, kterou společně vyrobily vaše včeličky. Je
vidět, že byla dělaná opravdu s láskou. Polštářek je také úžasný. Oba dárečky se klukům
líbí
Deka přišla dnes a marně jsem pátrala, cože je to za balíček, když jsem nic neplatila. O
to větší byla radost a překvapení, když to Honzík rozbalil

S pozdravem.
M. Kociánová
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276 Valinka

deku ušily švadlenky z Liberce: Jarmila Malíková, Renata Kollmerová, Pavla Maděrová, Soňa
Rejsová, Jana Walterová, Dana Ďoubalíková, Milena Frühaufová, Majka Nováková
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277 Klaudinka

deku ušily švadlenky z Liberce: Jarmila Malíková, Renata Kollmerová, Pavla Maděrová, Soňa
Rejsová, Jana Walterová, Dana Ďoubalíková, Milena Frühaufová, Majka Nováková
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Maminka holčiček nám napsala:

"Dobrý den, dnes došly deky pro naše holky ! Chtěla bych tímto co nejsrdečněji poděkovat
všem !! Holčičky jsou opravdu nadšené"
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278 Lukášek

1. aplikace - jméno Lukášek - 53 Jamala, 2. aplikace - angry bird - 205 Zlatka, Ostrava, 3.
aplikace - angry bird - 29 Anitta S., 4. - 6. aplikace - 53 Jamala, 7. aplikace - angry bird 176 Iva, Moravské Budějovice, 8. výšivka - angry bird - 19 Lenka, Zruč, 9. aplikace prasátko - 197 Vlaďka, Úsobrno, 10.-12. aplikace - angry birds - 255 Mirka, Čelákovice,
polštářek ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov, deku ušila 53 Jamala
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Maminka Lukáška nám napsala:

"Dobrý den, paní Dagmar,
před chvílí jsme rozbalili dárky od vás a musím říct, že jsem byla strašně překvapená, jak je
deka uuuužasná a krásná! Je to až neuvěřitelné, jak je to krásně ušité, vyšité prostě
dokonalé! Švadlenky jsou neuvěřitelně šikovné a hlavně mají srdíčka! Mám z toho takový
pocit, že si takový dar ani nezasloužíme! Lukášek byl naprosto nadšený, měl obrovskou
radost a strašně se mu deka líbila! Překvapilo mě, ž měl k tomu i polštářek. Danečkovi se
polštářek taky moc líbil. Jen teď smutní, že taky nemá deku.☺
Moc moc děkujeme a vážíme si vaší práce! Jste všichni, co se na dekách podílí, úžasní!"
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279 Milánek

výšivka - jméno Milánek - 63 Renata, Nový Hrozenkov, 2. výšivka - psi - 206 Marcela
z Jetětic, 3. výšivka - pes - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - pes - 74 Jiřina, Třemošná, 5.
výšivka - koník - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice, 6. výšivka - pejsek - 205 Zlatka, Ostrava,
7. aplikace - telefon - 29 Anitta S., 8. aplikace - pejsek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 9.
apliace - kočička - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. aplikace - prasátko - 255 Mirka,
Čelákovice, 11. aplikace - kravička - 255 Mirka, Čelákovice, 12. výšivka - ovečka - 74 Jiřina,
Třemošná
polštářky ušila 249 Romana Karbanová, Nový Bor, deku ušila 163 Jana Tom, Praha-Běchovice
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Maminka Milánka nám napsala:

"Dobrý den, předem chci ujistit, že deka došla v pořádku. A teď bych vám chtěla moc
poděkovat za Milánka i Sašu za krásnou deku a dva polštářky. Je moc pěkná a kluci si ji hned
oblíbili. Moc oceňuji, že někdo ,,cizí,, chce něco udělat pro naše nemocné děti, je to ukázka
toho, že nejsme k sobě lhostejní a že někomu není jiný osud cizí ;). Švadlenky jsou moc
šikovný:). Pozdravujem a přejem krásný večer všem, kdo pomáhá :) Jitka+Milánek+Saša.
P.S a díky za milé dárečky pro kluky a moc milý dopis pro nás :)."
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280 Lenička

1. aplikace - jméno Lenička - 168 Zdenka Kopecká-Zdeninka, Janské Lázně, 2. výšivka Minnie - 74 Jiřina, Třemošná, 3. aplikace - Minnie - 205 Zlatka, Ostrava, 4. výšivka - Mickey
mouse - 248 Markéta Platzerová, Žichlice, 5. aplikace - Mickey mouse - 255 Mirka,
Čelákovice, 6. aplikace - Minnie - 255 Mirka, Čelákovice, 7. výšivka - Mickey mouse - ZŠ
Náchod, 8. výšivka - Minnie - 206 Marcela z Jetětic, 9. výšivka - Mickey a Minnie - 206
Marcela z Jetětic, 10. výšivka - Mickey a Minnie - 206 Marcela z Jetětic, 11. výšivka - Mickey 248 Markéta Platzerová, Žichlice, 12. výšivka - Minnie - 261 Romana, Praha 10
polštářek ušila 232 Romana, Tachov, deku ušila 168 Zdenka Kopecká-Zdeninka, Janské Lázně
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Od maminky Leničky (další slova díků najdete na našem fcb):

Dobrý den.Vážená p. Dagmar.
Předem mého dopisu Vás srdečně zdravíme.Děkujeme za deku a polštářek z lásky je to velmi
nádherné,Vaše šikovné šičky mají moc šikovné ruce aza to jim velký srdečný dík.Velice moc
děkujeme za ušití tak nádherných dek.Lenička po rozbalení deky hned začala štastně výskat
Micky a Minnie a dcera Adrianka také moc děkuje.Tady Vám posíláme i fotečky.Velice
děkujeme také za přáníčka a pexeso vše došlo v pořádku.Děkujeme všem šikovným šičkám
které mají zlaté ručičky a ušily tak krásnou deku a polštářek pro mé dvě křepelky.Jste
nejlepší.Takhle se Vám všem povedlo mé dcerky Leničku a Adrianku rozesmát. Děkujeme
mnohokráte.
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281 Eliška

1. aplikace - jméno Eliška - 29 Anitta S., 2. šití přes papír - Ariel - 250 Iva z Bezkyd, 3.
výšivka - víla Zvonilka - 259 Pája, Hrotovice, 4. aplikace - princezna - 205 Zlatka, Ostrava, 5.
výšivka - víla - 252 Marcela J., Bohuňovice , 6. šití přes papír - Popelka - 250 Iva z Beskyd,
7. aplikace - Sněhurka - 29 Anitta S., 8. šití přes papír - Elsa - 26 Pavlína, 9. šití přes papír Anna - 26 Pavlína, 10. výšivka - víla - 258 Hani, Praha, 11. aplikace - Locika - 255 Mirka,
Čelákovice, 12. aplikace - Sofie - 255 Mirka, Čelákovice
deku ušila 250 Iva z Beskyd
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282 Terezka

1. aplikace - jméno Terezka - 29 Anitta S., 2. aplikace - motýl - 211 mamka Jitka, 3. výšivka
- šnek s beruškou - 210 Magda, Světec, 4. výšivka - beruška - 74 Jiřina, Třemošná, 5.
výšivka - motýl - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - beruška - 204 Mája z Kamberka, 7.
výšivka - motýl - 222 Pavlap, 8. výšivka - včelka - 74 Jiřina, Třemošná, 9. výšivka - housenka
- 210 Magda, Světec, 10. výšivka - včelka - 206 Marcela z Jetětic, 11. aplikace - včelka - 205
Zlatka, Ostrava, 12. aplikace - kočička - 29 Anitta S.
deku ušila 183 Renata-pudlice
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281 Eliška a 282 Terezka
Maminka napsala:

Dobrý den. Tak jsem samozřejmě nevydržela. Deky jsou moc krásné, moc všem děkujeme.
Holky měly opravdu radost. Terezce se líbily všechny obrázky. Eliška byla z princezen
opravdu nadšená. Holky říkaly, že to bude deka na hraní a taky když pojedou k babičce,
budou tam s ní spát. Můžeme vás nějak podpořit? (šít bohužel nemohu, jsme na tohle
opravdu nešikovná). Lenka a Eliška a Terezka
P.S. fotky nejsou bohužel moc kvalitní, holky se nezvládly na chvilku zastavit.
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283 Štěpík

1.aplikace - jméno Štěpík - 110 Šavi, Březolupy, 2. výšivka - mašinka - 257 Nikola, 3.
výšivka - mašinka - 258 Hani, Praha, 4. výšivka - Pluto - 226 Olča, Třebíč, 5. aplikace mašinka -Majka Křížková, 6. aplikace - Mickey Mouse - 197 Vlaďka, Úsobrno, 7. aplikace Donald - 197 Vlaďka, Úsobrno, 8. aplikace - Goofy - 197 Vlaďka, Úsobrno, 9. výšivka - Mickey
Mouse - 19 Lenka, Zruč nad Sázavou,
polštářek ušila 110 Šavi, Březolupy, deku ušila 110 Šavi, Březolupy
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Maminka Štěpíka nám napsala:

"Dobrý večer,
tak dnes se pošta ozvala a už máme deku i polštářek doma. Jsme moc nadšený. Všem tetám
děkujeme, mě i dětem jste udělali velikou radost. Jste skvělý.Přidávám fota, kde je vidět, že
Štěpík z toho měl opravdu radost a rozdával úsměvy:) Nelinka už má polštářek připravený v
postýlce na spaní a věnování, které dostala, hned vymalovala:)
Mám radost, že se najdou takový lidi jako vy. Dětem, které nemají moc lehký vstup do
života, takovýmto způsobem dělají radost. Dnes mě to moc dojalo a můj den se mi hned
zlepšil o 100%:)
Ještě jednou děkujeme"
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284 Dýdýsek

aplikace - jméno Dýdýsek - 164 Dáša z Jihlavy, 2. výšivka - myška - ZŠ Náchod, 3. výšivka zajíc - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - myška - 74 Jiřina, Třemošná, 5. výšivka - myška - 74
Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - myška - 215 itoka, 7. výšivka - kočičky - 167 Lada B, 8.
výšivka - prasátko Peppa - 206 Marcela z Jetětic, 9. výšivka - ježek - 210 Magda, Světec, 10.
výšivka - pejsek - 206 Marcela z Jetětic, 11. výšivka - pejsek - 74 Jiřina, Třemošná, 12.
výšivka - kočička - 74 Jiřina, Třemošná
polštářek ušila 63 Renata, Nový Hrozenkov, deku ušije - 164 Dáša z Jihlavy
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Maminka nám napsala:

Dobrý den.
Srdečně zdravíme Vás i všechny švadlenky. Musíme se vám všem omluvit, že jsme se
neozvali dříve, ale zradil nás internet. Velice nás to mrzí a ještě jednou přijměte naši
srdečnou omluvu. Nedokážeme Vám dostatečně poděkovat za to, co jste pro Dýdýska a Míšu
udělaly.. Měli OBROVSKOU radost! Posílají všem přesladké pusinky a děkují za úžasné
spaníčko! Jsou oba moc a moc spokojení, když jdou do hajan. To je pro nás velmi důežité.
Škoda, že jste neviděly tu radost našich dětí, když vaše deka a polštářky s přáníčky dorazily.
Takový křik u nás dlouho nebyl!
Dokážete pro děti, jako je Zdenička udělat strašně moc.
Všechny máte náš VELKÝ obdiv a úctu za to, co děláte. Nic krásnějšího a milejšího jsme
neviděli.
Děkujeme za úsměvy, které jste vykouzlily. Opravdu to pro nás moc a moc znamená..!
Ještě jednou všem děkujeme a přejeme spoustu elánu a odhodlání!!
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285 Adélka

Adélce deku ušila 254 Alena Blínová
Polštářek ušila 110 Šavi, Březolupy
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Maminka Adélky nám napsala:

"Dobrý den ,
dnes nám pošťák přinesl obrovský balík.
MOC vám všem děkujeme za nádherné překvapení. Deka pro Adélku je MOC krásná,
přikládám foto. A Honza měl velikánskou radost z polštáře. Hned si ho dal do pokoje na
postel. Obdivuji Vaší trpělivost a vůli, se kterou deky šijete.
Děkujeme nejen švadlenkám, ale i dětem, které vyhotovily přáníčka."
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286 - Káťa

Kátě deku a polštářek ušila - 5 Vave, Praha
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287 Kačenka

1. aplikace - jméno Kačenka - 154 Marci, Hranice, 2. výšivka - zebra Marty - 74 Jiřina,
Třemošná, 3. výšivka - žirafa Melman - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - ovečka - Jarmila,
Vlašim, 5. výšivka - Elsa - 206 Marcela z Jetětic, 6. výšivka - Máša a medvěd - 206 Marcela
z Jetětic, 7. aplikace - Olaf - 197 Vlaďka, Úsobrno, 8. výšivka - Pat a Mat - 248 Markéta
Platzerová, Žichlice, 9. aplikace - Bob a Bobek - 176 Iva, Moravské Budějovice, 10. aplikace tučňáci - 205 Zlatka, Bohumín, 11. šití přes papír - Elsa - 250 Iva z Beskyd, 12. aplikace ovečka - 154 Marci, Hranice, přáníčka vyrobila 154 Marci a Ondra z Hranic, polštářek ušila 63
Renata, Nový Hrozenkov
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deku a polštářek ušila 164 Dáša z Jihlavy
Maminka Kačenky nám napsala krásný dopis:
"Dobrý den, paní Dagmar,
moc moc moc děkujeme ze krásnou deku i polštářky a nejen to, Váš dopis mě celkem dostal
a vehnal slzy do očí.. Ani se mi nechce věřit, že jsou lidé, co myslí na druhé, na jejich trápení
a smutky. Vždycky říkám, že srovnat se s Kaččinou diagnózou byla jedna věc, ale přístup a
chování lidí je věc druhá a nevím, jestli se s tím někdy smířím..... O to víc mě fascinuje Váš
osobní přístup a ochota všech švadlenek - paní Renaty z Nového Hrozenkova, Marci z Hranic
se synem Ondrou za krásné přání, Dáša z Jihlavy, z deky jsem vyčetla paní Ivu, Marcela z
Jetětic, Jarmila , JF všem vřelý dík. Snad Vás potěší alespoň fakt, že Kati deku opravdu
používá, stále chodí se svým plyšovým medvědem a nyní přibrala i deku, ráno s ní příjde a
má ji u sebe a večer s ní chce přikrýt, často se do ní halí. Říkala jsem si, že to bude trefa...
I Eliška je spokojená s polštářkem..děkujeme moc.
Děkuji za vaši práci a za to že jste, za Váš cit a empatii, čas.
Přeji hezký závěr roku, zdraví vám i vašemu týmu šikovných švadlenek a ať se podaří ušít
ještě spoustu krásných dek"
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289 Martin

1. výšivka - jméno Martin - 256 Briliantacek, Česká Skalice, 2. výšivka - auto - 206 Marcela
z Jetětic, 3. výšivka - nákladní auto - 74 Jiřina, Třemošná, 4. výšivka - dinosaurus - 206
Marcela z Jetětic, 5. výšivka - auto - 163 Jana Tom, Praha Běchovice, 6. výšivka - auto - 163
Jana Tom, Praha Běchovice, 7. aplikace -auto - 223 Marie P, 8. výšivka - dinosaurus - 263
Ivana z Krhové, 9.-10. aplikace - dinosaurs - 256 Briliantacek, Česká Skalice, 11. výšivka dinosaurus - 261 Romana, Praha 10, 12. aplikace - dinosaurus - 267 Martina, Hradišťko,
přáníčka vyrobila 161 Katrin, Vlašim
polštář pro Davídka ušila 232 Romana, Tachov, deku ušila 109 Růžena 9
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Maminka Martina nám napsala na fcb:

"Dobrý den, děkuji vám za balíček, dnes to dorazilo, vše tak krásně zabaleno, opravdové
dárečky, moc děkuji i za autíčka pro kluky. Mladší už radost má teď a starší až přijde ze
školky. Deka i polštářek jsou přenádherné, určitě pošlu fotku, moc děkuji i za dopis, u
kterého jsem měla hned slzy na krajíčku. Děkuji za všechno."
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290 Vojtík

1. výšivka - jméno Vojtík - 256 Briliantacek, Česká Skalice, 2. aplikace - Bob a Bobek - 176
Iva, Moravské Budějovice, 3. aplikace - králíci v klobouku - 256 Briliantacek, Česká Skalice,
4. aplikace - krteček - 265 martasvob, 5. aplikace - králíci - 265 martasvob, 6. výšivka krtek rybářem - 206 Marcela z Jetětic, 7. výšivka - krtek kuchařem - 206 Marcela z Jetětic, 8.
- 11. - aplikace - 53 Jamala, 12. výšivka - Bob a Bobek - 263 Ivana z Krhové
deku ušije - 53 Jamala
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291 Davča

deku ušije - 268 Monika Kolejová
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292 Oldík

1. výšivka - jméno Oldík - 2 Dana, Orlová, 2. výšivka - kuře - 260 Blanka, Rybárny, 3.
aplikace - medvídek - 188 Zmešky, Týnec, 4. aplikace - slon - 228 Verasol, Dvůr Králové, 5.
aplikace - ptáček - 228 Verasol, Dvůr Králové, 6. aplikace - rybka - 176 Iva, Moravské
Budějovice, 7. výšivka - brouček - 74 Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - myška - 74 Jiřina,
Třemošná, 9. výšivka - zajíc - 74 Jiřina, Třemošná, 10. výšivka - papoušek - 167 Lada B., 11.
výšivka - želva - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 12. výšivka - zajíček - švadlenka z rádia
Proglas
deku ušije - 2 Dana, Orlová
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290 Vojtík, 291 Davča a 292 Oldík
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293 Marťas

1. výšivka - jméno Marťas - 263 Ivana z Krhové, 2. výšivka - zelené prase - 267 Martina,
Hradišťko, 3. výšivka - pták - 267 Martina, Hradišťko, 4.-6. aplikace - angry birds - 197
Vlaďka, Úsobrno, 7. výšivka - červený pták - 263 Ivana z Krhové, 8. výšivka - angry bird 248 Markéta Platzerová, Žichlice, 9.-10. šití přes papír - angry bird - 26 Pavlína, 11.-12.
apliakce - 64 Verpa, Blansko
polštářek pro Gábinku ušije - 253 vojtulik
deku ušije - 64 Verpa, Blansko
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294 Štěpánek

deku ušije - 171 Jana, Sokolí důl
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294 Štěpánek
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295 Adélka K.

1. aplikace - jméno Adélka - 154 Marci, Hranice, 2. aplikace - víla - Kateřina O., 3. výšivka - víla - 215 itoka, 4. výšivka želva - 210 Magda, Světec, 5. výšivka - želva - 74 Jiřina, Třemošná, 6. výšivka - pejsci - 260 Blanka, Rybárny, 7. výšivka
- koník - 267 Martina, Hradišťko, 8. aplikace - rybka - 154 Marci, Hranice, 9. aplikace - rybka - 154 Marci, Hranice, 10.
výšivka - pejsek - 263 Ivana z Krhové, 11. aplikace - pejsek - 66 Míla Plívová, Straky, 12. aplikace - želva - 66 Míla
Plívová, Straky
deku ušije - 247 Růžena
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295 Adélka K.
Od maminky:
Dobrý den paní Dagmar,
dnes nám dorazila deka a úplně v pořádku. Je krásná, je víc než to, je překrásná moc a moc
Vám, švadlence Růžence i všem ostatním šikovným švadlenkám děkuji z celého srdce za nás
všechny a hlavně za Adélku. Ta je z ní úplně unešená už pod ní chrupe-peřinu nechtěla .
Samozřejmě děkujeme také za krásné přáníčko i za tygříka. Díky vám všem a vaší úžasné
práci či iniciativě jsme dnes prožily super podvečer a nácvik na Ježíška protože jsme ten
balík zkrátka musely rozbalit .
Přikládám pár fotek, jak jsme ji rozbalovaly a tak.
Moc děkuji
Monika
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296 Štěpík

1. aplikace - jméno Štěpík - 154 Marci, Hranice, 2. výšivka - květina - ZŠ Náchod, 3. výšivka
- balonky - 82 Magdalena, Polsko, 4. výšivka - slunečnice - 157 JIK, 5. výšivka - květina švadlenka z rádia Proglas, 6. výšivka - šáša - 217 Marta, 7.-8. aplikace - motýl - 176 Iva,
Moravské Budějovice, 9. aplikace - balón - 154 Marci, Hranice, 10. výšivka - motýlek - 267
Martina, Hradišťko, 11. aplikace - motýl - 205 Zlatka, Bohumín, 12. aplikace - motýl - 29
Anitta S., polštářek ušila 249 Romana Karbanová, Nový Bor
deku ušila 149 Ludmila-Erawan
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Od maminky:

Vážená paní Dagmar,
velice vám děkujeme za krásnou deku a polštářek, je to něco nádherného. Děti měli
obrovskou radost i když Štěpánek špatně komunikuje, tak když jsme mu dali na sebe deku
tak se celý Štědrý večer usmíval a měl dobrou náladu. Je to něco nádherného, co bude dělat
radost nejen našim dětem, ale i nám rodičům. Štěpánek má nyní trochu zdravotní problémy,
tak ho nemohu teď více fotit, až mu bude lépe, pošlu vám ještě nějaké fotečky.

Moc vám všem za výrobu a dárečky děkujeme. Je to dárek nad dárky a budeme ho mít
navždy v srdci.
S přáním zdraví a štěstí v Novém roce
Andrea s rodinou
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297 Kačenka P.

1. výšivka - jméno Kačenka - 263 Ivana z Krhové, 2. výšivka - kuřátko - 210 Magda, Světec,
3. výšivka - kočička - 260 Blanka, Rybárny, 4. výšivka - pejsek - 260 Blanka, Rybárny, 5.
aplikace - slepička - 66 Míla Plívová, Straky, 6. aplikace - slepička - 167 Martina, Hradišťko,
7. aplikace - kohoutek - 167 Martina, Hradišťko, 8. aplikace - slepička - 205 Zlatka, Bohumín,
9. výšivka - koník - 263 Ivana z Krhové, 10.-12. aplikace - 168 Zdenka Kopecká - Zdeninka,
Janské Lázně
deku ušije - 168 Zdenka Kopecká - Zdeninka, Janské Lázně
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Od maminky:

Dobrý den,
moc se omlouvám, že píšu až teď, ale měli jsme doma blázinec

.

Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat za NÁDHERNOU DEKU pro naší Kačenku! Měla
ohromný úspěch, Kačenka jak uviděla deku plnou slepiček začala okamžitě pískat a výskat
spokojeností!! Neskutečně bezvadná reakce! Nechtěla jí ani dát z ruky, opravdu byla v
sedmém nebi .
Bezkonkurenčně dárek s největším úspěchem
Moc a moc děkujeme Vám i všem dámám, které se na tvorbě deky podílely!!
Zároveň přejeme všem hodně zdraví a štěstí do nového roku!
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298 Tomík

1. výšivka - jméno Tomík – Miluška, 2. aplikace - slon - 211 mamka Jitka, 3. aplikace - slon 228 Verasol, Dvůr Králové, 4. apliace - hroch - 228 Verasol, Dvůr Králové, 5. výšivka - slon 63 Renata, Nový Hrozenkov, 6. výšivka - slon - 74 Jiřina, Třemošná, 7. výšivka - slon - 74
Jiřina, Třemošná, 8. výšivka - hroch - 74 Jiřina, Třemošná, 9. výšivka - slon - 260 Blanka,
Rybárny, 10. aplikace - zebra - 205 Zlatka, Bohumín, 11. výšivka - ovečka - 68 Mája, Vlašim,
12. aplikace - zebra - 267 Martina, Hradišťko
deku ušije - 125 Věra
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298 Tomík
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299 Matýsek

1. výšivka - jméno Matýsek - 263 Ivana z Krhové, 2. výšivka - meloun - 263 Ivana z Krhové,
3. aplikace - logo Masterchef - 176 Iva, Moravské Budějovice, 4. aplikace - hamburger - 176
Iva, Moravské Budějovice, 5. aplikace - mufin - 176 Iva, Moravské Budějovice, 6. výšivka hříbek - 101 Lucka, Nový Hrozenkov, 7.-8. výšivka - kuchař - 206 Marcela z Jetětic, 9.
výšivka - vejce - 79 Jarmila, Vlašim, 10. výšivka - dort - 273 Miluška, Lažiště, 11. aplikace čajová konvice - 29 Anitta S., 12. aplikace - čajový šálek - 29 Anitta S.
deku ušila - 163 Jana Tom, Praha-Běchovice
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Maminka nám napsala:
Milá paní Dagmar, milé tety.Balík pro Matýska přišel 23.12., tak jsem se rozhodla ho dát
nerozbalený Matýskovi pod stromeček, jenom jsme mu vysvětlili, že to není dárek od Ježiška,
ale od hodných tetiček. Musím říct, že ne jenom Matýsek, ale i já s manželem jsme byli v
pořádném šoku. Něco tak krásného jsme už dlouho neviděli. Deka je překrásná a je vidět, že
je opravdu šitá z lásky. Obrovskou radost měl Matěj i z čepice pro kuchaře a zástěry, moc mu
sluší a už v tom vaří. S plyšovým melounem chodí spát. Pod dekou odpočívá. Děláte pro naše
děti tak krásnou věc, nedá se to jen tak popsat. Posílám Vám fotku Matýska s dárky od Vás.
Přejeme Vám krásný rok 2017 a strašně moc děkujeme. Matýsek všem posílá obrovskou
pusu. Matýskova maminka Jiřina.
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