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RADOSTPlnění snů 

je hlavně 
zábava! 

Už brzy spatří světlo světa 
charitativní kalendář Hvězdy 
dětem 2021, ve kterém 
se letos po boku malých 
obyvatel dětských domovů 
objeví Matěj Ruppert, Pavla 
Tomicová, Patricie Pagáčová 
a řada dalších známých tváří.

T
ouha pomáhat přivedla oblíbené uměl-
ce do dětských domovů, kde mají také své 
malé fanoušky a obdivovatele, kteří tou-
ží po jejich podpisu či fotce. A právě díky 
tomu mohl vzniknout kalendář Hvězdy dě-

tem 2021 – Plníme dětem sny. „Focení pro mě bylo 
zpříjemnění období těsně po koronavirové celostátní 
karanténě. Setkání s dětmi z dětského domova bylo ve-
lice milé a emotivní, všechny byly skvělé a velmi přiro-
zené,“ svěřila se Agáta Hanychová, která byla jednou 
z řady výjimečných uměleckých, sportovních a odborně 
vzdělaných osobností, které se rozhodly pomoci dětem, 
které to potřebují. Zatímco pro Agátu to byla premiéra, 
zpěvák Kamil Střihavka se tohoto projektu nezúčastnil 
poprvé. „Do charitativního kalendáře, jehož výtěžek jde 
na pomoc dětem sociálně ohroženým, z dětských do-
movů a ze zařízení, kde vyžadují okamžitou pomoc, se 
fotím již mnoho let. Je to to nejmenší, co pro tyto děti 
můžeme udělat a alespoň trochu jim zpříjemnit jejich 
dětství,“ prozradil známý rocker. 

MILOVNÍK VESMÍRU
Nabídku na nafocení tradičního kalendáře přijal velice 

DOBŘE se bavil i Matěj 
Ruppert s fotografem 
Tomášem Nosilem

PAVLA 
TOMICOVÁ: 
„Doufám, 
že kalendář 
bude mít 
úspěch 
a výtěžek 
z něj bude co 
největší.
Je to fajn 
nápad 
spolku 
Hvězdy 
dětem a já 
jim držím 
palce 
v jejich další 
činnosti.“

MEZI DĚTMI BYLA AGÁTA JAKO RYBA VE VODĚ

rád i Matěj Ruppert, jehož spolupráce se spolkem Hvěz-
dy dětem začala na jaře tohoto roku, v období pandemie 
koronaviru, kdy děti nemohly chodit do školy. Tehdy 
se frontman kapely Monkey Business zúčastnil projek-
tu Studenti dětem, kdy právě studenti středních a vyso-
kých škol pomáhali s učením dětem z dětských domo-
vů. Celá akce probíhala v on-line prostředí a Matěj se 
s dětmi z dětského domova v Solenici setkával jednou 
týdně pomocí webkamery a povídali si o všem možném. 
Kromě jiného i o hvězdách a vesmíru, což je téma, které 
ho vždy zajímalo. „V té době jsem nevěděl, že se kalen-
dář připravuje ve spolupráci s Astronomickým ústavem 
Akademie věd, a o to větší jsem měl radost, když jsem 
se v ateliéru setkal s panem doktorem Jiřím Grygarem – 
ikonou české astronomie, člověkem, kterého nesmírně 

„Děti byly 
tak plné 
zážitků, 
že večer 
nemohly 
usnout,“ 

prozradila 
Pavla 

Tomicová. ■

KAMIL STŘIHAVKA: „To, že výtěžek 
jde na podporu jejich zájmů a rozvoj 
jejich talentu, je výborná věc. Malý 
klučina, se kterým jsem se fotil já, 
byl skvělý parťák. Moc jsme si to 
spolu užili.“

AGÁTA 
HANYCHOVÁ:
„Jako dítě 
jsem měla 
vždy mnoho 
zájmů 
a kroužků. 
Proto si 
myslím,
že podpora 
zájmové 
činnosti dětí 
z dětských 
domovů je 
moc důležitá. 
Napomáhá 
jejich 
sebevědomí, 
a hlavně – 
kdo si hraje, 
nezlobí!“

PATRICIE PAGÁČOVÁ:
„Kalendář bude určitě 

zase moc pěkný 
a vydařený. Pevně věřím, 

že si ho koupí spousta 
hodných lidí a podpoří 

tím dobrou věc – děti 
v dětských domovech 

a jejich zájmové 
činnosti.“

obdivuji. A to, že jsme společně i s Lucinkou zvěčněni 
i na titulce, to je další bonus,“ prozradil zpěvák. 

KDYŽ DĚTI TANČÍ 
Nabídku na focení s dětmi neodmítly ani dvě oblíbené 
české herečky. Pavla Tomicová, která se loni předved-
la v soutěži StarDance v tom nejlepším světle, si s dět-
mi při focení dokonce i zatančila, a také kvitovala, že 
„na place“ vládla skvělá a optimistická nálada. „Bylo 
to veselé a smysluplné setkání. Děti z dětského domo-
va byly úžasné a spontánní, zkrátka prima odpoledne. 
Tety z dětského domova mi později psaly, že děti si to 
moc užily a byly tak plné zážitků, že večer nemohly us-
nout.“ K těm, kteří se do tohoto kalendáře nefotili popr-
vé, patří i Patricie Pagáčová, která se charitativních akcí 
účastní často a ráda. Díky tomu se seznámila s celou řa-
dou dětských osobností, chlapců i holčiček, kteří žijí 
v dětských domovech. „I když jsou jejich osudy nelehké, 
líbí se mi na nich, že neztrácejí víru a naději v dobrý ži-
vot. Je na nich krásné, že i přes svou těžkou situaci do-
konce samy chtějí někomu pomáhat,“ nešetřila uznáním 
na adresu dětí herečka. Výtěžek z prodeje charitativní-
ho kalendáře, který fotil Tomáš Nosil, připadne dětem 
z dětských domovů a půjde na podporu jejich zájmové 
činnosti, kroužků a mimoškolních aktivit.
  ANDREA SCHIEROVÁ


