
Martina Ptáčková: 

Focení bylo super. Ráda jsem podpořila dobrou věc. Vládla uvolněná atmosféra a myslím, že 

si všichni setkání moc užili. Stejně jako já. S Nikčou , se kterou budu na fotce, jsme 

kamarádky a už se velmi těším, až se znovu potkáme. 

Petr Kutheil a Markéta Šandová: 

Rád pomáhám, zejména těm, kteří si sami nemohou pomoci a jsou závislí na pomoci 
druhých.  Mezi ty nejohroženější patří děti,  které se ne vlastní vinou dostaly do 
dětských domovů a nemohou žít ve své rodině.  Proti jsem ihned kývl společně se 
svou přítelkyni Markétkou na nápad, vyfotit se do charitativního kalendáře Hvězdy 
dětem a pomoci tak z výtěžku kalendáře financovat zájmové kroužky dětí z dětských 
domovů.  Je super, když děti mají zájmy a dělají něco, co je baví  a v čem jsou 
úspěšní.   
Je prima, když si jdou za svým snem a my jim pomůžeme ho splnit. 

 

Matěj Ruppert: 

Nabídku na nafocení tradičního kalendáře dobročinného spolku Hvězdy dětem 2021, 
jsem přijal velice rád. Naše spolupráce začala již na jaře tohoto roku, v období 
pandemie korona viru, když děti nemohly chodit do školy. Tehdy jsem se zúčastnil 
úžasného projektu Studenti dětem, kdy právě studenti středních a vysokých škol 
pomáhali s učením dětem z dětských domovů. Celá akce probíhala v online prostředí 
a i já se s dětmi z dětského domova v Solenici setkával jednou týdně pomocí web 
kamery a povídali si o všem možném. Mimo jiné i o hvězdách a vesmíru. Toto téma 
mě vždy zajímalo.  
To, že se kalendář připravuje ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV, jsem v té 
době ani nevěděl. O to větší jsem měl  radost, když jsem se v ateliéru setkal s panem 
doktorem Jiřím Grygarem – ikonou české astronomie, člověkem, kterého nesmírně 
obdivuji. A to, že jsme společně a s Lucinkou zvěčněni i na titulce, to je další bonus.  
Ještě chci poděkovat oběma dámám ze spolku Hvězdy dětem za jejich práci, kterou 
pro děti bez domova dělají.  
A pamatujte, hvězdy to vidí! 

 

Bára Jánová: 

Moc ráda jsem se spolu se svými hereckými kolegy ze seriálu Slunečná zúčastnila 
focení do charitativního kalendáře spolku Hvězdy dětem .S radostí jsem kývla na 
nabídku,  vždyť jde o dobrou věc!  
Výtěžek jde dětem z dětských domovů na podporu jejich mimoškolních zájmových 
aktivit a to je dobrá myšlenka. 
Děti byly super a prý byly moc rády, že fotí se svými idoly. A já jim ze srdce přeji, aby 
jejich další život nabral dobrý směr a aby byly v životě šťastné.  
 Držím jim palce a snad i my jim v tom trochu pomůžeme. 
  

Agáta Hanychová : 

Focení kalendáře  pro nadační spolek Hvězdy dětem bylo pro mne milé zpříjemnění období 

těsně po koronavirové  celostátní karanténě.  Moc jsem se těšila a setkání s dětmi z dětského 

domova bylo velice milé a emotivní.  Děti byly skvělé  a velmi přirozené.  Před objektivem 

fotoaparátu byly jako malí profesionálové.  Už se na kalendář moc těším!  Úžasné na tom je, 

že výtěžek z kalendáře jde právě těmto dětem z dětských domovů na podpoření jejich 

zájmové činnosti.  Já jsem jako dítě měla vždy mnoho zájmů a kroužků,  a proto si 



myslím,  že podpora jejich zájmové činnosti je moc důležitá.  Podporuje  jejich sebevědomí a 

hlavně,  kdo si hraje - nezlobí !  

 

Kamil Střihavka : 
Se spolkem Hvězdy dětem spolupracuji již několik let. Do charitativního kalendáře, 

z něhož výtěžek jde dětem sociálně ohroženým,  dětem z dětských domovů a 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se fotím již mnoho let. Je to  

to nejmenší, co můžeme pro tyto děti udělat a zpříjemnit jim trochu jejich dětství.  To, 

že výtěžek jde na podporu jejich zájmů a rozvoj jejich talentu je výborná věc.   

Malý klučina,  s kterým jsem se fotil já, byl skvělý parťák. Moc jsme si to spolu užili. 

Pavla Tomicová: 

Focení do kalendáře pro spolek Hvězdy dětem bylo pro mne milé,  veselé a příjemné 

zpestření. Děti z dětského domova byly úžasné,  dokonce jsme si při focení zatančili. 

Atmosféra při focení byla skvělá a optimistická.  

Bylo to prima odpoledne. Tety z dětského domova mi psaly, že děti si  to moc  užily, byly tak 

plné zážitků,  že večer nemohly usnout. Doufám, že kalendář bude mít úspěch výtěžek z něj 

bude pro děti z dětských domovů co největší. Je to fajn nápad spolku Hvězdy dětem a já jim 

držím palce v jejich činnosti!!!  

Patricie Pagáčová: 

Do charitativního kalendáře spolku Hvězdy dětem, z něhož jde výtěžek do dětských 
domovů, jsem se fotila již několik let za sebou.  Seznámila jsem se tím s celou řadou 
dětských osobností, chlapců i holčiček, kteří žijí v dětských domovech. I když jejich 
osudy jsou nelehké, líbí se mi na nich, že neztrácejí víru a naději v dobrý život. 
Nechybí jim dobrá nálada, veselá tvář a optimismus s chutí žít pěkný a klidný život. 
Je na nich krásné, když i přes svou těžkou situaci děti samy chtějí někomu pomáhat.  
Líbí se mi motto a držím se ho : " Přej - bude ti přáno, dej- bude ti dáno."  
Kalendář bude určitě zase moc pěkný a vydařený a já pevně věřím, že si ho koupí 
mnoho hodných lidí a podpoří tím dobrou věc- děti v dětských domovech v jejich 
zájmové činnosti. 

Jiří Grygar : 

V domnění, že se jedná reklamní byznys, jsem byl na rozpacích, jak fotografování 

dopadne. Když teď vidím, že na snímku za našimi zády září několik desítek 

opravdových hvězd, tak jsem si oddechl. Ty nejkrásnější Hvězdy dětem budou 

totiž nejen dětem zaručené svítit ještě dávno potom, co děti z našeho 

kalendáře budou v důchodu. 

_________________________________________________________________________ 

Alice Bendová 

Jsem máma,která nadevše miluje své děti a o to víc mě trápí situace dětí,které nemaji to 

štěstí na milující rodiče. 

S Leonou Koutenskou a Lenkou Jansovou ze spolku Hvězdy dětem spolupracuji moc ráda 

už delší dobu a pozvání fotit jejich kalendář se stalo radostnou událostí v mém diáři. 

Děti ze solenického domova jsem si okamžitě zamilovala. Obzvláště pak osud jedné dívenky 

mě natolik zasáhl, že jsme se sblížily společně i s mými dětmi. 

Katta 



Mám radost, že jsem spolu s mou tetou Pavlou Tomicovou a dalšími osobnostmi mohla fotit 

pro tak skvělý projekt jakým jsou Hvězdy dětem.  Focení jsem si moc užila, děti byly výborné, 

bezprostřední a myslím, že si to užily také. Z toho dne mi zůstal krásný pocit. Některé věci 

nejdou nahradit, ale můžeme se aspoň pokusit je zlepšit. Jsem šťastná, že jsem k tomu 

mohla trochu přispět. Katta 

Marek Lambora : 

Hned, jak mi má milá herecká kolegyně Pavla Tomicová ze  Slunečné zavolala,  že se fotí do 

charitativního kalendáře s  dětmi z dětských domovů a děti by si přály se vyfotit i se mnou a 

zda bych byl ochoten se nechat vyfotit do kalendáře nadačního spolku Hvězdy dětem, s 

radostí jsem souhlasil.  

Je moc prima, že výtěžek jde na podporu zájmových kroužků a aktivit těchto děti.  Je 

důležité, aby děti dělaly to, co je baví, co jim jde a  v čem jsou dobří. Pavlínka Tomicová 

říkala,  že si focení moc užila a opravdu,  také já jsem byl nadšený spontánností dětí. 

 Dokonce jsme si při focení zatančili jako  Michael Jackson. Bylo to veselé a milé setkání s 

dětmi z dětského domova a spolku Hvězdy dětem držím palce v jejich dobročinné činnosti.  

 

Petra Černocká  

" Do charitativního  kalendáře Hvězdy dětem  jsem se fotila moc ráda, bylo to milé a 

příjemné setkání s dětmi z dětského domova. Focení probíhalo v uvolněné a veselé 

náladě. Ráda jsem se oblékla do šatů od skvělé návrhářky Renaty Glosové ARTeDIVA. 

Pevně věřím, že se kalendář bude líbit a výtěžek pro děti z dětského domova bude co 

nejvyšší. Spolku Hvězdy dětem držím palce a zejména potom dětem, ať se jim v životě 

daří co nejlépe a jsou šťastné a spokojené jako já.  Saxana by jim určitě vyčarovala 

celoživotní pohodu a úsměv na tváři, jaký děti měly při focení v ateliéru". 


