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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Projekt pro d ětské domovy  
DOMA JSEM TADY.   

 
Praha, dne 2. února 2011 
 
Dne 12. února se uskute ční 2. ročník charitativní akce pro d ěti 
z dětských domov ů v České republice s  názvem DOMA JSEM 
TADY., letos v  D ětském domov ě Dlažkovice u Lovosic. Filosofie 
akce, jenž má p řinést opušt ěným d ětem den plný zábavy, odm ěn a 
zážitků, je zaměřena na konkrétní pomoc d ětským domov ům v  
místech, která objevit je o n ěco složit ější – velká m ěsta jsou 
v pop ředí zájmu, ale malé vesni čky naši pomoc také pot řebují! 
Právě sem chceme sm ěřovat kulturu, hra čky, výtvarné a pohybové 
aktivity a všemožné zážitky, které jsou d ětem milé. Jednou za rok 
uspo řádáme báje čný den v d ětském domov ě „na konci sv ěta“…  
 
Celodenní program společně realizují společnosti, podnikatelské 
subjekty, výtvarníci a umělci, kterým osud dětí v dětských domovech 
není lhostejný. Program je „ušitý dětem na míru“ – v Dlažkovicích žije 61 
dětí, většina z nich je ve věku od 10 do 18 let, převážně romského 
původu a s lehkým mentálním postižením. Více o dětském domově: 
www.detskydomovdlazkovice.webnode.cz  
 
Program zahájí v 10:00 hod. Kate řina Brožová  - herečka, zpěvačka a 
moderátorka. Následuje klauniáda a kouzelnická show – Robertico  
děti ohromí magickými legráckami, každému dítěti vyrobí postavičku 
z balónku. Od 11:00 hodin po celý den mají děti možnost vybrat si a 
vyzkoušet cokoliv z aktivit, které pro ně připravíme: Lasershot a 
trenažér Formule 1, malování obli čejíčků, poradna vizážisty a 
ukázky lí čení, třpytivé tetování, balónková dílna a hélium, výtvarná  
dílna s množstvím výtvarných pot řeb, obrázková vernisáž  se 
sout ěží o nejkrásn ější obrázek na téma „Co máme rádi“ a „Moje 
tajné p řání“ a malování na tri čka. Při všech činnostech dětem asistují 
zkušení výtvarníci. Po obědě ve 13:00 hod. zahájíme Dlažkovickou 
olympiádu  se 6 zábavnými soutěžními disciplínami. Každý soutěžící 
získá barevné tričko a olympijskou soutěžní kartu, do které sbírá body. 
Za aktivitu hostesky dětem rozdávají množství drobných odměn. V 16:00 
hod. proběhne slavnostní odměňování vít ězů atraktivními cenami , 
jako jsou MP4 přehrávače SONY, stavebnice Playmobil, výtvarné sety, 
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knihy, hračky a sladkosti Nestlé. Společné foto na památku  věnujeme 
každému z  dětí jako upomínku na tento den. V 16:15 hod. zahájí 
tanečnice Áňa velkou balónkovou diskotéku s výukou tane čků. Na 
závěr pak bonbónek pro fajnšmekry – Bublinová show pana Strassera  
– malí i velcí diváci jsou vtaženi do křehkého a pomíjivého světa 
mýdlových bublin, zjevujících se a mizích před užaslými zraky publika. 
Je to představení, na které se nezapomíná.  
 
Všichni zúčastnění projekt realizují bez nároku na honorář.  
 
Chcete se p řidat a v ěnovat d ětem v  Dlažkovicích dárky či je 
finan čně podpo řit v pr ůběhu roku? Prosím, kontaktujte nás! Dana 
Doleželová – 733 393 659 nebo e-mail:  dd@programy-prodeti.cz . 
 
Společnosti, které se na projektu DOMA JSEM TADY. 2011 podílejí:  

• Kateřina Brožová 
• areál KOSKY, www.kosky.cz 
• BABY AGENCY, www.baby-agency.eu 
• BABY TELEVIZE, www.babytelevize.cz 
• DUHOVÉ BUBLINY, www.bublinar.com 
• divadelní soubor DIV&DÍLKO 
• EKONOPRINT, www.ekonoprint.cz 
• CHIPITA, www.chipita.cz 
• NESTLÉ Česko, www.nestle.cz 
• PLAY KIDS, www.play-kids.cz 
• PRIMA KLADNO, www.primakladno.cz 
• PROGRAMY PRO DĚTI, www.programy-prodeti.cz 
• ROBERTICO, www.robertico.wbs.cz 
• T-SOFT, www.tsoft.cz 
• TOP EKOS, www.topekos.cz 
• VESELÁ AUTÍČKA, www.vesela-auticka.com 
• výtvarný atelier ART ZONE Petra Matuše 

Děkujeme.  
 
Zprávu podává: 
Dana Doleželová, PROGRAMY PRO DĚTI 
GSM: +420 733 393 659, e-mail: dd@programy-prodeti.cz 
Internet: www.programy-prodeti.cz 
DĚKUJEME ZA MEDIÁLNÍ PODPORU PROJEKTU. 
Na vyžádání zašleme kompletní tiskové podklady k projektu. 
 
Přijímáme žádosti dětských domovů o uspořádání tohoto programu pro příští rok. 
UVÍTÁME AKTIVNÍ ÚČAST NOVINÁŘŮ NA AKCI. 
Akreditace: Dana Doleželová +420 733 393 659 


