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V Krnově 14. 2. 2018 

DAK. Dejte, kolik snesete. My sneseme hodně! 

Jsme tři a máme jeden společný cíl, chceme podpořit malého Vojtu, který má mukopolysacharidózu. 

Že tu nemoc neznáte? Tak právě to chceme změnit, protože si myslíme, že se o nemocech tohoto 

typu málo mluví. Proč my? Jedna z nás je pediatrička, druhá operní diva a ta třetí to celé organizuje. 

Spojíte s námi síly pro dobrou věc i Vy?  

Přispívat můžete tady: https://www.darujme.cz/projekt/1200750 

 

Představujeme hlavní hvězdu 

Jmenuju se Vojta, mám 7 let a 4 měsíce, jsem Hunter a řeknu vám něco o tom, jak to u nás doma 

vypadá.  

Svoji mamku jsem si vybral fakt dobře. 

Oblíká mě – ať má radost, tak jí do toho nekecám a nechávám jí v tomto ohledu volnou ruku.  

Přebaluje mě – to jsem si ji vycvičil, zvládá dávat plínku vleže i na stojáka.  

Většinou mě krmí – jako to bych zvládl i sám, ale když mě někdo krmí, je to mnohem pohodlnější, tak 

proč toho nevyužít. Nemusím ji ani moc přemlouvat. Vypracoval jsem svůj styl jedení tak dokonale, že 

s lžičkou stačí balancovat, a nabrané jídlo z ní padá samo, při troše šikovnosti nejen na stůl, ale i na 

mě nebo dokonce na zem. Stačí to udělat 3x a mamka uzná, že bude výhodnější mě nakrmit. Pravda 

ale je, že jsem tuto praktiku musel dlouho cvičit a trénovat, abych ji dovedl k dokonalosti. Vaří mi samá 

dobrá jídla, nejraději mám hady s oranžovou omáčkou. Nejsem frfňa, sním skoro všechno.  

No, prostě mamka je hodně tvárná, tak jsem si z ní svým cíleným působením vytvořil skoro ideální 

ženskou. 

 
Komu pomáháme a proč?  
Vojtovi je 7 roků. Nejraději má mámu a tátu. A ještě Krtečka, bez toho nedá ani ránu. Vojtíšek má 
mukopolysacharidózu II. typu, tzv. Hunterův syndrom.  
Vojtovi a dalším mukopoly-dětem nefunguje v těle enzym, který za běžných okolností štěpí odpadní 
látky, takže ty se jim pak ukládají v orgánech. Některým dětem může být chybějící enzym dodáván 
drahou substituční léčbou, což ale u Vojty nejde, protože se mu škodlivé látky ukládají na špatných 
místech. To ale není všechno, co s sebou tato nemoc nese. Kromě jiného mimořádně zatěžuje běžný 
rodinný provoz i rozpočet. A právě v tom chceme Vojtíškovi a jeho rodině pomoci. 
 

Na co tedy půjdou Vaše darované peníze? 

Vojtovi rodiče mu za ně dopřejí to, co užívá každý den – od hygienických potřeb až po vychytávky do 

pokojíčku. Jak se nemoc vyvíjí, přibývají další a další věci, které mu mohou pomoci zvýšit každodenní 

komfort. 
 

Co dalšího dělá DAK?  

Pořádáme v Krnově benefici, kde budeme dražit obrazy od Dr. Klárky. A ano, na akci zazpívá naše 

diva Dorota. Taky kamarádíme s Golf clubem Město Albrechtice, který nám věnuje výtěžek z jednoho 

golfového turnaje. A polehoučku pomaloučku se pouštíme ještě do malého dobročinného e-shopu, 

kde budeme prodávat věci ušité v sociálně terapeutické dílně Sagapo v Bruntále.  

Společně sneseme ještě více. Podívejte na náš Facebook: 

https://www.facebook.com/dakdejtekoliksnesete/ 
 

Děkujeme za Vaše dary. Tak schválně, kolik toho společně sneseme? 
                                                                                                                      Dorota, Adéla, Klára 

 
Projekt DAK. Dejte, kolik snesete podporují Nadace VIA a Nadace O2.  
Těší nás, že můžeme být součástí programu Dobro-druzi a programu SmartUp. 

https://www.facebook.com/dakdejtekoliksnesete/?fref=ts
mailto:dejtekoliksnesete@gmail.com
https://www.darujme.cz/projekt/1200750
https://www.facebook.com/dakdejtekoliksnesete/
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Darujme pro DAK  

O co nám jde? Není nám jedno, co se děje v okolí, a chceme dětem ukázat, že pomáhat někomu potřebnému je 

jednodušší, než si myslí. Když na to půjdou společnými silami. 

Kdo jsme? Jsme tři kamarádky, rodačky z Krnova, a projekt jsme pojmenovaly podle počátečních písmen našich 

křestních jmen.  

Mgr. BcA. Dorota Smělíková – 26 let, učitelka na ZŠ (němčina – hudební výchova), studentka operního zpěvu na 

JAMU. 

Mgr. Adéla Hazuchová – 27 let, doktorandka české literatury, korektorka, pracuje v kreativní sdílené kanceláři. 

MUDr. Klára Sedláčková – 26 let, pediatrička, píše popularizační Blog Dr. Klárky o zdraví dětí i jejich rodičů. 

 

Co budete dělat ve Vaší škole? Zorganizujete sbírku. Tak, ať je dobrovolná a zapojí se do ní pouze 

ti žáci a žákyně, kteří budou chtít. Velmi nás potěší, pokud téma projektu a sbírku využijete ve výuce a 

následné výstupy nám zdokumentujete (výtvarná výchova, sloh, výchova ke zdraví, zdravověda, 

biologie, matematika, průřezová témata…), ale rozhodně není podmínkou tlačit toto téma do výuky 

jakkoliv na sílu.  

Doporučený příspěvek: min. 20 Kč/žák, žákyně.  

Ideální bude, když si zvolíte hlavního „výběrčího“, který bude v kontaktu s námi – na mailu, telefonu, 

přes Facebook.  

Ukažte nám na fotkách, jak Vám sbírka a aktivity s ní spojené frčí. My je pak můžeme sdílet dál. 

Budeme rádi, když nás podpoříte i lajkem naší facebookové stránky 

https://www.facebook.com/dakdejtekoliksnesete/ 

Kolik času na to máme? Výzva na Darujme běží do 31. 5. do 16:00. Bude určitě pohodlnější, pokud 

sbírku nenecháte na poslední chvíli. Navrhujeme uspořádat ji dřív – v březnu. 

Co budeme chtít vědět na konci Vaší školní sbírky? Přibližný počet žáků, kteří přispěli, a přesnou 

sumu, kterou jste dokázali vybrat.  

Jak nám předáte vybrané peníze? Vybranou sumu nám prosím pošlete na Darujme.cz. Je to 

jednoduché – stačí si na tomto odkazu https://www.darujme.cz/projekt/1200750 zvolit „Jiná částka“ a 

zadat cifru, kliknout na Darovat, pak vyplnit údaje a zaplatit platební kartou online.  

Co budeme dělat my za DAK? Děkovat Vám – informovat o tom, že nám pomáháte, veřejnost. A to 

nejen na našem Facebooku, ale taky v médiích (městské listy, Deník…). Pokud budete souhlasit, 

budeme název Vaší školy a poskytnuté fotografie uvádět v souvislosti s projektem DAK. Dejte, kolik 

snesete v článcích a případně reportážích. 

Co vám můžeme nabídnout? Symbolickou odměnu ve formě nálepek s naším logem, popř. další 

drobné dárečky. Pokud byste měli zájem, můžu se osobně přijít podívat a povědět Vám i dětem něco 

o projektu. A nakonec Vám v červnu dáme vědět, kolik jsme společně vybrali za všechny aktivity 

DAKu a jak se to líbí Vojtíškovi. 

Co ještě je potřeba vědět? V současnosti se naše organizace zapisuje do rejstříku jako spolek Dejte, 

kolik snesete, z. s. 

Komunikovat s námi můžete přes Facebook, mail dejtekoliksnesete@gmail.com, 

adela.hazuchova@seznam.cz a přes telefonní číslo 736 145 684 – kontaktní osoba: Adéla 

Hazuchová.  

  Srdečně zdraví Dorota, Adéla, Klára 
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