
 

 
 

KE  ZPRÁVĚ   a  MEDIALIZACI  ČESKÉHO  ROZHLASU  projektu  DARUJ   HRAČKU 

      Dobrý den vážení přátelé, Ježíšci a - i třeba zatím neznámí „neJežíšci“,  

dovolte nám předložit naši reakci na zprávu uveřejněnou Českým rozhlasem, naším bývalým mediálním partnerem.  

      Na rozdíl od Českého rozhlasu, financovaného z prostředků nás všech, si na veškerou naši činnost musíme peníze vydělat, 

doslova poshánět. Především jsme ale, jako již po celých minulých 19 let (z toho ovšem pouze 16,u nichž byl ČRo–více níže 

v historii) prioritně zaměření na cíl. A tím je dítě/klient, tedy člověk a jeho přání, potřeby, sny.        

     Reagovat ale samozřejmě musíme, ač jsme v jasné mediální nevýhodě – nicméně náš cíl nejsou žabomyší přestřelky tam, 

kde to nestojí za energii a čas, které raději využijeme pro to, co děláme, tedy přání od 2.678 dětí / klientů. 

KDO JSME – CO JE TANGO 
     Neseme název podle značky invalidního vozíčku, protože náš tým tvoří 5 zdravotně znevýhodněných lidí, kteří jsou manažery 
všech našich velmi náročných a společensky významných projektů. Jsou to lidé, vlivem osudu, upoutaní na invalidní vozík a každý 
z nás má své odžito a má svůj osobní příběh, takže o šancích a pomoci víme své a z první ruky. 
    Ukazujeme, že všichni patříme na jeden svět a že největší bariéra není schod či chybějící nájezd na chodník, ale nedostat v životě 
šanci a že i z vozíku člověk dokáže ledasco a může být užitečný, má-li nápad, odvahu a vůli. 

(č.u. 2762760267/0100 – kdo by měl chuť, při zjištění, že třeba co děláme má smysl - pomůže nám každá 100, 200, 500). 

autorem a organizátorem Daruj hračku, ve prospěch dětí a lidí s různými handicapy  
od  roku  1997  bylo,  je  a bude TANGO, manažeři na vozíčcích - www.oworld.cz 
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KLEMPÍŘ  Pavel 
* 1964 

ředitel Tango  
a Daruj hračku 

BEK Pavel 
* 1970 

DMO vozík, fr. hole 
programy akcí, infolinka 

KVAČEK Milan 
* 1959 

úraz, vozík, tvorba 
databáze, DD a ÚSP 

Monika Kosinková 
* 1982, 

spin.sval. atrofie, 
el. vozík, omalovánky 

Václav Herzinger 
* 1989 

úraz, el.vozík,  
manažer pro Daruj hračku 

ZDRÁHAL Jan 
* 1980 

DMO vozík,  
studenti, dobrovolníci 

1997 - 2015 

 

Daruj hračku autorský projekt Tanga z r. 1997 

1997 - 1998 s Rádiem Alfa 

1999 – 2014 s Českým rozhlasem 

celkem domovů 126 DD, ÚSP a dalších zařízení z celé ČR 

celkem dětí více než 39.296 z celé ČR 

inspirovali jsme 

mnoho firem k zaměstnání ZP lidí  

mnoho ZP lidí nevzdat nepřízeň osudu 

mnoho příbuzných a přátel ZP lidí 

Za ideální reakci na zprávu vydanou Českým rozhlasem (přikládáme níže) v níž se snaží stavět nejen do role 
„organizátora a majitele“ projektu Daruj hračku, ale i někoho, kdo má právo zasahovat do cizích práv, včetně 
rozhodování, co si kdo smí a nesmí přát pod stromeček, považujeme těchto několik jednoduchých dotazů:  
1. Komu z Vás, přátelé v Českém rozhlase, rodiče zakazovali, co si smíte či nesmíte přát k Ježíšku?  

(nám v Tangu nikdo, nikdy, nikomu - tak proč to dělat druhým ?) 
2. Kdo z Vás, přátelé v Českém rozhlase, to dělá vlastním dětem? (My v Tangu nikdo, nikdy, nikomu - tak proč to dělat druhým ?) 
3. Kde na to tedy berete právo a kdo Vám k tomu vůbec dal mandát toto nařizovat nebo omezovat, pro vás úplně cizí, děti a lidi, o 

nichž, na rozdíl od nás – Tanga – nevíte vůbec nic – a s nimiž se již tak život moc nemazal a nemaže ?     (Nám nikdo - a Vám?) 
4. Mají Vaše děti mobil a považujete to nejen za samozřejmost, ale mnohdy z hlediska bezpečnosti i nutnost?  (Naše ano) 
5. Jmenovitě kdo konkrétně a kdy a s kým v domovech, za Český rozhlas dojednával a s domovy organizoval, při kterémkoliv 

ročníku: jejich zařazení, zařazení dětí, vedení s nimi databáze přání, včetně konzultací k nim atd ? (čtenáři se nabízí možnost si 
napsat či zavolat do domovů a zeptat se, v jakém organizačním styku jsou, resp. kdy byly s Českým rozhlasem) 

6. Vyjmenujete prosím totéž v oblasti zajištění doprav, svozů, jednání s přepravními partnery, zajištění stovek studentů (zde nám 
v nouzi občasně pomohl Jakub Hritz z ČRo,díky) na výběry, třídění, nakládání.., administrace a přípravy všech materiálů – 
formuláře, malovaná přání, katalogy, přihlášky, postavičky, programy, nájmy sálů a tělocvičen atd...? (My za sebe vyjmenujeme) 

http://www.oworld.cz/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/pavel-bek/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/pavel-bek/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/milan-kvacek/
http://www.oworld.cz/monika-kosinkova/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/vaclav-herzinger/
http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy/jan-zdrahal/


UVEDENÁ  ZPRÁVA  ČESKÉHO  ROZHLASU  -  PRINTSCREEN  Z  WEBU  ČRo: 

 

Vyjádření  Tanga  ke  zprávě  Českého  rozhlasu: 
 

„Pozastavovat“, jak je ve zprávě uvedeno, může Český rozhlas maximálně svoji podporu či svoji účast na projektu a to je vše. 

Daruj, či Darujte hračku 2015 zcela normálně probíhá, jen u něj není Český rozhlas - www.daruj-hracku.cz.   

(zpřístupnění databáze předpokládáme kolem 5. listopadu – budeme vás informovat, čeká nás 5,3 tisíce přání ke splnění) 

Vyplývá tedy, že informace uvedená tímto veřejnoprávním médiem je posluchačům a čtenářům poskytnuta zcela záměrně mylně, 
je nepravdivá, zavádějící a nekorektně poškozující nikoliv Tango, o které tu vůbec nejde – avšak jeden z nejstarších a nejrozsáhlejších 
humanitárních projektů v ČR, s nebývale silným společenským dopadem, ale především 2.678 děti a klientů ze zúčastněných 75 
domovů celé ČR. S nimi ruku v ruce samozřejmě dárce a posluchače každý rok na tuto akci čekající a vyhlížející ji.  

Daruj hračku, domovy i přání jsou, ZP manažery Tango a jeho partnery připraveny, včetně 50 výběrních míst po celé ČR, bezplatné 
dopravy kurýry GLS-Česká republika. Naše společná priorita leží zde, http://aplikace.daruj-hracku.cz, v databázi dětí a jejich přání 
vytvořené olomouckou LEKSYS s.r.o.   

Někdo, kdo není a nikdy nebyl ani autorem ani organizátorem a ani odpovědným garantem projektu Daruj hračku, ale je v roli 
partnera zajišťujícího medializaci projektu, nemůže tento projekt ani končit, ani rušit, či „pozastavovat“  nebo o něm jakkoliv jinak, 
navíc bez vědomí autorů a organizátorů, rozhodovat. Obrazně přiměřeno – těžko si lze představit, že hospodský bude rozhodovat o 
tom, jaké pivo, jak a jestli vůbec bude vařit pivovar, který mu pivo, jako svůj produkt dodává a on ho svým prodejem nabízí-
podporuje. Notabene, aby rozhodoval o vnitřních záležitostech pivovaru a ještě prezentoval, že se nějaké pivo vařit nebude.  

Na žádost Českého rozhlasu nebyl Český rozhlas opakovaně prezentován pouze jako klasický mediální partner, ale z ryze 
praktických a administrativu zjednodušujících důvodů (dle vyjádření ČRo), buď jako „partner“ nebo „spoluorganizátor“, což otevíralo 
širší možnosti a dávalo více svobody v medializaci a další spolupráci – například s uskladněním dárků, on-line přenosem, ubytováním 
našeho supervizora ap., za což za 16 let Českému rozhlasu děkujeme.  

Daruj hračku realizovalo Tango poprvé v roce 1997 a následně 1998,  s Rádiem Alfa – prvním soukromým rádiem, jako mediálním 
partnerem, které tehdy vedl Ing. Václav Kasík (pozdější GŘ ČRo).  U zrodu myšlenky stál v červenci 1997 ředitel Tanga – Pavel 
Klempíř a ředitel Rádia Alfa, Ing. Václav Kasík, a to na základě předchozí úspěšné spolupráce v jiném projektu.  

Ing. Václav Kasík byl dne 3. července 1999 jmenován generálním ředitelem Českého rozhlasu a jako takový požádal Tango o zvážení 
možnosti partnerství Českého rozhlasu při Daruj hračku. Tango tento návrh rádo využilo.  

Pavel Klempíř, ředitel Tanga HB, Českému rozhlasu recipročně nabídl, za jeho podporu, promítnutí jeho názvu do názvu projektu. 

Název projektu byl, na žádost Českého rozhlasu, v roce 2013 kosmeticky upraven z „Daruj..“ na „Darujte...“, a to z praktických 
důvodů zakoupení vlastní domény pro projekt, kdy volná byla „darujtehracku.cz“. Jejím vlastníkem je dodnes ČRo, ač nemá 
s projektem po org.stránce nic společného,v roce 2014 nevyhověl žádosti Tanga o její přenechání, což by bylo logické a korektní. 

http://www.daruj-hracku.cz/
http://aplikace.daruj-hracku.cz/


Údaj v článku o „více než 45 000 dětí a klientů za 16 let..“, u nichž byl ČRo, je zcela nesmyslný a mylný. 
Citace ze zprávy ČRo: „Důvodem ke změnám v koncepci Daruj hračku...“ 
Tango - reakce: Český rozhlas nemá co měnit a ani zasahovat do koncepce Daruj hračku, který i v těchto dnech běží tak, jak jsou 
všichni dárci, přátelé, partneři a domovy zvyklí). Může se maximálně rozhodnout se projektu neúčastnit, což učinil. 
 

Citace ze zprávy k informaci o příjemcích dárků: „V posledních letech se mezi příjemci dárků místo dětí stále častěji objevovali 
dospělí - byť s nějakým handicapem a žijící v ústavech.“ 
Tango - reakce: oficiální správný název projektu je „Daruj hračku ve prospěch dětí a lidí s různými handicapy.“ Pro zbytek atˇsi každý 
dárce či zájemce projde dané domovy, klienty a nebo lépe – do domovů a „DOZP“ (ČRo a autor ani neví, že ústavy již delší čas 
nejsou..) si napíše a zavolá a zeptá se, co pro ně a jejich obyvatele Daruj hračku znamená – proto všude uvádíme kontakty. 
 

Citace k informaci o charakteru a filozofii projektu ve vztahu k vývoji dárků : „Zcela se také změnil charakter přání a mezi dárky 

začaly ve velkém množství figurovat drahé předměty, například notebooky, chytré telefony nebo horská kola.“  
Tango - reakce: je rok 2015 a i naše děti doma si přejí poněkud něco jiného než jejich vrstevníci před 10 – 19 lety...V roce 1997 jsme 
začínali s dřevěnými lyžemi, fotoaparáty na film a ruční přetáčení...Devatenáctiletou vysokoškolačku z DD nepochybně „nadchne“ 
panenka či plyšák, ač pro svoji budoucnost potřebuje právě vystudovat a k tomu právě notebook. S těmito úvahami ČRo zásadně  
nesouhlasíme, protože Daruj hračku vždy byla, je a bude o životě a smysluplnosti dárků, nikoliv o jejich vnímání pouze jako PR  
prostředku. Více o situacích v domovech, legislativě a drahých či nedrahých dárcích je uvedeno níže. 
 

Poslední odstavec - citace: „Chcete-li i v letošním roce obdarovat znevýhodněné děti, můžete tak učinit prostřednictvím různých 
nadací nebo projektů, jako je například Tříkrálová sbírka nebo sbírka Světluška. Budeme se těšit, že na nás nezapomenete a v příštím 
roce nás opět podpoříte. Všechny podrobnosti se dozvíte včas z vysílání Českého rozhlasu či na jeho webových stránkách.“ 
Tango reakce: Český rozhlas je informován – a z dostupných zdrojů ví, že přípravy Daruj hračku 2015 zcela standardně od září 
probíhají, že bude a je realizován tak, jako jiné roky, jen bez účasti Českého rozhlasu. Přesto doporučí využívat jiné projekty, jen  
Daruj hračku mezi nimi neuvede. 

 

Tento výše uvedený odstavec a slova v něm, včetně skutečnosti, že ČRo nenašel, po 16 letech spolupráce, v článku slova 
poděkování  vnímáme  jako vizitku, kterou si tímto Český rozhlas a autor vystavili. 

 

Důvodem k Tangem dávané nespokojenosti najevo Českému rozhlasu je dlouhodobá personální nestabilita a fluktuace v této 
organizaci, neinformovanost, z toho pramenící nespolehlivost, nejistota a nevyzpytatelnost a dále především absence empatie, 
pokory a prosté lidské slušnosti, které byly Českému rozhlasu natolik vlastní pod vedením zesnulého emeritního generálního ředitele 
Václava Kasíka, jehož památku nosíme v srdcích a jehož místo v sále při galaprogramu předání splněných přání zůstane navždy 
prázdné. Účast na předání považoval, jako generální ředitel ČRo, za slušnost, povinnost, čest a vyjádření poděkování nejen našim ZP 
manažerům, ale i všem partnerům a především dárcům. Programu se účastnil i v době, kdy již nebyl ve funkci GŘ, na rozdíl od jeho 
nástupce, Petera Duhana, kterému od roku 2009 do současnosti, at v roli zastupujícího, prozatimního či generálního ředitele ČRo 
nestáli ZP manažeři, realizující Daruj hračku, ani zástupci domovů, partneři a především dárci za osobní návštěvu a slovo 
poděkování, dokonce ani schůzku. Namísto toho nám bylo ze strany ČRo v roce 2014 navrhnuto, abychom závěrečné předání 
přesunuli z H.Brodu, „který je jako vesnice nezajímavý“ (citace), ovšem z hlediska strategického volený úmyslně, neboť leží 
uprostřed ČR  a všechny domovy to mají spravedlivě téměř stejně daleko, do Prahy, kam by to mělo vedení ČRo blíže.  
 

Při snaze zachovat Český rozhlas u našeho projektu Daruj hračku došlo ze strany Tanga, jako organizátora, k několikerému 
informování Českého rozhlasu, že nedojde-li k posunu v oblasti čitelnosti, spolehlivosti a respektování kompetencí, nebude možné 
Český rozhlas jako partnera u projektu zachovat. Reakcí byla nekomunikace. 
 

Uvádění příkladů jednotlivostí, jimiž jsme si museli za posledních několik let ze strany Českého rozhlasu projít, co do personální 
nestability, nedodržování termínů a neposkytnutých materiálů (např. takových samozřejmostí, jakou je mediaplán), špatné 
komunikace či, a to především, snah o zákazy, co si děti a klienti mohou a co nesmějí k Ježíšku přát, nepovažujeme v tomto 
okamžiku za podstatné. Ať z toho důvodu, že v obchodě a spolupráci se mosty nepálí a je třeba mít nadhled – a to se, i z podhledu 
našich manažerů na vozíčcích a našimi odžitými příběhy (www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy ) snažíme mít. 

 

KAŽDÝ  MÁ  SVOBODNÉ  PRÁVO  A  MOŽNOST  PŘÁT  SI  OD  JĚŽÍŠKA  COKOLIV 
 

A  ZAKAZOVAT NEBO NAŘIZOVAT ?       TO  PŘECE  JEŽÍŠEK NEDĚLÁ! 
 

otázkou je, zda-li přání splní, protože stejně tak i Ježíšek má právo, mu přání nesplnit 
 

A jak to koresponduje s touto větou? 
 

„jak je možné, že si ty děti přejí takové věci jako mobil nebo tablet nebo žehlička, no kde to žijeme?!  
Chtělo by to od nich trochu skromnosti, ať si uvědomí, kde žijou, že jsou z děcáku“ 

 

to si, v kontextu s výše uvedenými řádky ve zprávě Českého rozhlasu, nepochybně udělá obrázek každý sám 
 

To ovšem není náš případ – my jsme Tango, jedeme s našimi partnery dál a víme proč a pro koho to děláme. 

http://www.oworld.cz/tango-kdo-jsme/osobni-pribehy


CHARAKTERISTIKA  A  NEZAMĚNITELNÁ  JEDINEČNOST  DARUJ  HRAČKU 

ORGANIZÁTORY 
jsou lidé u nichž by každý předpokládal, že sami budou vyžadovat pomoc a ne ji tolik dávat. Z vozíků. 

jsou lidé, za každým z nichž stojí jejich osobní příběh, osobní zkušenost, boj, který museli a chtějí vyhrát 

PŘÍKLAD 

INSPIRACE 

našimi manažery zdravým i znevýhodněným lidem jsou jedněmi z cílů a velkých společenských přínosů 

zdravým – že ne všichni mají stejnou startovní čáru do života a že když chybí šance,je to ta největší bariéra 

znevýhodněným – že vždy se dá najít cesta, jak to nevzdat a jít dál 

ŠANCE 

poskytnutá vozíčkáři tisícům zdravých udělat alespoň jednou za rok něco fajn,něco dobrého - a konkrétně 

pro děti a lidi v domovech a ústavech na splnění přání, která opravdu potřebují nebo po nich „jen“ touží 

pro děti a lidi v domovech a ústavech vidět, že „venku je někdo, komu na mně záleží, vždy si mě vybral“ 

znevýhodněným být užiteční, pracovat, mít plný život, být k něčemu a těšit se uznání za to, co dokážou 

pro zdravé děti se naučit vnímat, že ne všechny děti měly takové štěstí, jako ony - se zdravím, s rodiči 

pro všechny pochopit, že je lepší chudáka ryby chytat naučit, než mu jednu rybu dát: tzn – dát šanci 

ČLOVĚK - žádná DMS hraje hlavní roli v celém projektu. Člověk, který si přeje,který organizuje,který daruje.Žádna DMS za 5 sek. 

KONKRÉTNOST  každého přání a každého dítěte / klienta. Žádná rychlá,bezejmenná a neosobní DMS. Prostě život, člověk.  

PRŮHLEDNOST daná stálým přehledem, v jakém stavu se dárek nachází a ověřitelností u domovů 

ŽÁDNÉ  

OMEZENÍ 

NAŘÍZENÍ 

přání dětem jen proto, aby byly hezké statistiky projektu. To přece Ježíšek (a ani my doma) nedělá.  

Přát si může kdo chce a co chce, po čem touží nebo co potřebuje. Mobil, tablet atd. je dnes běžná věc a 
přejí si ji nebo ji mají všechny děti–včetně spolužáků dětí z DD.Tak proč by ony neměly?Protože jsou z DD? 

K čemu bude dítěti 5 dárků po 300 korunách z různých projektů, protože těch 300 korun vypadá skromněji 
(„vždyť jsou přece z děcáku, musí být skromní“), když potřebuje nebo prostě touží po jedné věci za 1500 
korun, pro jeho spolužáky úplně běžné, ale domov na ni nemá a není nikdo, kdo by ji přání splnil, protože 
téměř všechny podobné akce (mj. námi historicky inspirované) hodnoty přání limitují – jednak  aby dosáhly 
„hezkých statistik“ a jednak proto, že zkrátka neznají situaci a nedají si práci ji poznat. 

NĚCO CHCEŠ ?  

 

NĚCO PRO TO  

UDĚLEJ ! 

to platí pro děti z domovů. učíme je, že nejde natahovat jen ruku a říkat „jsem z domova“ – proto každá 
rodinná skupinka vyrábí pohádkovou postavičku, která nám pomáhá s finančním zajištěním projektu. Musejí 
ji vymyslet, vyrobit, dát jí příběh – a vědí proč to dělají. 

to platí i pro ZP manažery – chceš žít naplno? Tak makej – a k tomu patří i nasazení, stres, odpovědnost. 

platí to i pro Tango samotné. Nikdy jsme nebyli nadace na dotacích. Pomoc potřebujeme – ale vždy si ji 
odpracujeme na základě smlouvy o reklamě – víme, že chce-li nám mohl někdo pomoci, musí si ty peníze 
nejdříve sám vydělat – a to ho stojí jeho nápady,úsilí,čas,mnohdy zdraví či rodinu–proto je naše povinnost a 
slušnost vytvořit mu podmínky takové,aby si dal pomoc do nákladů a zároveň za ni něco získal 

ZAMĚŘENÍ NA CÍL 
a tím je každé jedno malované přání jeho každého jednoho jeho autora. Je to jeho sen, touha, potřeba. 

ukázat lidem, jak velký dar je umění darovat a jak důležité je dát a dostat šanci 

žádná povrchnost  

ale  

KUS SEBE 

dá každé dítě do svého přání, ale i do postavičky, kterou v domově vyrábějí, aby pomohlo Ježíškovi 

musí dát dárce do dítěte – procházet databázi, vidět kde žije, co ho trápí, baví, co zvládne a nezvládne 

musí dát dárce do dárku-najít ho a posoudit je-li přesný, koupit, označit, mít ho v ruce, zabalit, odeslat 

dá do každého dárku každý dobrovolník, student, který pomáhá našim ZP manažerům, vlastně jim dělá 
ruce a nohy při kontrole, příjmu, evidenci, třídění, přenášení a chystání k předání domovům 

tak dá mnoho lidí do dárku, který najde dítě pod stromečkem–a všichni to vědí, ale i to, jaké dítě, kde a co 

BEZPEČNOST 

dárků - nejsme naivní a za 20 let praxe víme, že ne každé dítě je svatoušek a to platí jak pro ty naše doma, 
tak pro ty z domovů a víme, jak lehké je propadnout svodům, napsat si o mobil, dostat ho a pár dnů po 
svátcích ho prodat „kamarádům“ nebo v zastavárně, aby bylo na cigarety a pití a za rok si napsat o nový. 

A protože prostředí známe a prvotní je pro nás respekt k dárci, máme ve spolupráci s domovy daná 
pravidla a my jako organizátor navíc vnitřní systém, jak toto nedopustit, hlídat a ošetřit 

DARUJ HRAČKU  

je vlastně 

 DARUJ ŠANCI  

NA ŽIVOT 

opravdové hračky a věci pro radost, sport, volný čas, ošacení a splnění touhy 

technika, elektronika a vybavení pro lidi se ZP pro možnost uplatnění nebo usnadnění života 

nářadí do dílny, technika, elektronika pro lidi studující a končící učení, aby měli šanci jak začít 

vybavení domů, do bytů, do prvních bydlení pro ZP lidi nebo lidi odcházející o prvního bydlení 

JEDNOTKA RADOSTI 

1 OBĚH 

čí radost je větší -člověka s men. postižením, který pod stromkem našel hrníček s kočičkou nebo povlečení 
s pejsky nebo radost vysokoškoláka, který dostal notebook, který mu pomůže vystudovat?  Jsou stejné ! 

radost měříme počtem oběhů nebo objezdů radostí kolem stromku človíčka, co pod ním našel svůj sen 
 



PŘÁNÍ   „DRAHÁ“ / „NEDRAHÁ“   –   „SKROMNÁ“ / NESKROMNÁ“ 
mnoho 

podobných  
akcí 

limituje domovy tak, aby si děti napsaly nebo namalovaly dárky např. jen do 200, 300,  500 či 800 Kč  
 

co je dítěti platné, že dostane 5 dárků za 300 Kč, když nedostane ten jeden jediný za 1500, po kterém touží nebo 
který potřebuje – k bydlení, k uplatnění, k žití nebo jen tak - třeba mobil, jako jeho vrstevníci...  

fakta  
citace  

zákona 
 

věcný dar 

Minimálně 6 základních příležitostí v roce, kdy dáváme dítěti nějakou pozornost: 1. narozeniny, 2.svátek, 3.Vánoce, 
4.Mikuláš, 5.vysvědčení, 6.Den dětí..(a nedej bůh, když se dítěti něco povede a vyhraje třeba nějakou soutěž, školní 
olympiádu, závody apod.).  
 

Citace § 3, 460/2013 Sb., nařízení vlády ze dne 4.prosince 2013:  „Hodnota osobního daru k narozeninám, k jiným 
obvyklým příležitostem a k úspěšnému ukončení studia činí NEJVÝŠE“:  
a) 1 740 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku (pozn.:tzn nejvýše 290,-Kč  na 1 příležitost) 
b) 2 140 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku, (pozn.: tzn nejvýše 356,-Kč na 1 příležitost) 
c) 2 450 Kč, jde-li o dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobu. (pozn.: tzn nejvýše 408,-Kč na 1 příl.)  
 

Mnoho zařízení na toto ovšem dosáhne.  
 

Nyní již musí počítat každý sám, co se za to pořídí (pozor – je tam slovo NEJVÝŠE!). Je tu někde vidět  šance na 
mobil, tablet, notebook, kameru, počítač, skříně, kolo, lyže, vrtačku, auto na vysílačku? Ani náhodou.  

odchod 
z domova 

citace 
jednoho  

z domovů 

Citace § 3, 460/2013 Sb., nařízení vlády ze dne 4.prosince 2013:  „Hodnota věcné pomoci nebo peněžitého 
příspěvku dítěti, jemuž byl ukončen pobyt ve školském zařízení....činí nejvýše 25 000 Kč.“  
Tedy 25 tisíc korun při cestě do samostatného života a bydlení... 
 

Citace jednoho z domovů:“Kazdopadne jde o maximalni narok nebo doporuceni, ktery si kazde zarizeni muze 
upresnit ve Vnitrnim radu. V praxi tedy rozhoduje, jestli dite v domove dokonci vzdelani nebo odejde v 18ti z 
nedostudovane skoly, na posouzeni, zda je predpoklad ze bude pracovat, ze si bude samostatne hledat bydleni apod. 
Faktoru je hodne. Penize muze dostat do ruky, ale po dohode se zarizenim je beznejsi, ze se mu z techto prostredku 
hradi napr.nakup veci do domacnosti, prvni najem apod. 
 

25 tis.vypada hodne, ale realne to muze pokryt sotva kauci na 1+1, prvni 1-2 najmy a treba pracku do zacatku. 
Srovnejte treba s ostatnimi mladymi lidmi, kteri casto az do triceti bydli u rodicu (casty fenomen). A kde ma jake 
vybaveni? V domovech delame maximum, aby se udrzely v zivote a Daruj hracku v tom hraje vyznamnou roli, protoze 
se mohou dostat k vybaveni, na ktere bychom jinak nedosahli a co jim jsou platne darkove nebo kosmeticke balicky 
z takovych projektu, protoze nicim jinym se do limitu nevejdou, ale mit dnes treba mobil je prakticky bezne. Deti 
nerozmazlujeme, jak si kazdy mysli a znate nas, u nas specialne na to dbame. 
 

Stejne tak osaceni a castky na dary ( vzdy rocni narok, max.castka)  - zalezi na zarizeni a Vnitrnim radu, zda se tyto 
prostredky pouziji v max.vysi (i kdyz treba Ceska skolni inspekce doporucuje aby ano) - musi se dodrzet prava deti a 
rovny pristup. 

Daruj 
hračku  
i Tango  
chápou 

život 

Při jaké jiné příležitosti, než si „napsat Ježíškovi“ má šanci dostat děvče, odcházející do vlastního bydlení, když je 
potřebuje - mikrovlnku, nádobí, pračku...nebo kluk co se vyučil a potřebuje motorovou pilu, vrtačku, aby se mohl 
postavit na vlastní nohy nebo člověk na vozíku, pro kterého je elektronika alfou a omegou možností a šancí na jeho 
uplatnění? A co jim je platné, že dostanou „X“ „skromných“ dárků, aby nepobouřili veřejnost, které jsou jistě fajn, ale 
oni potřebují a nebo touží po tom jednom jediném?  
 

Obrazný příklad: potřebuji trenýrky, ale jsou drahé – stojí „100 Kč“, takže přání je „neskromné“, domov na něj nemá 
a žádných podobných akcí se nemohu zúčastnit, právě protože jsou limitovány třeba „20 korunami“, aby se mohly 
pochlubit maximální úspěšností, že všechno splnily a kolik přání to bylo. Takže 1 trenýrky za 100 si přát nesmím (..od 
kdy Ježíšek zakazuje a nařizuje, co si kdo smí přát a jaký smí mít sen..?), ale mohl bych si přát „x“ skromnějších přání 
v podobných projektech, s nimiž bych se vešel do limitu. 
 

Udělám to – a místo 1 („neskromných“) trenýrek za 100 korun dostanu 5x ponožky po 20 korunách (takže 
dohromady také za 100, ale 5x ponožky za 20 jsou zkrátka skromná přání....) a tak budu mít patery ponožky. 
Spokojení budou organizátoři, že mají marketingově „vše a hodně splněno“, spokojená a nepobouřená bude 
veřejnost, že jako kluk z děcáku jsem slušně vychovaný a mám jen skromná přání. Jen já budu běhat s „holou 
zadnicí“, protože sice mám ponožky 5x za 20, ale nemám trenýrky za 100, které potřebuji. A nebo jen chci.  

Jeví se Vám 

naše 
činnost 

a filozofie 

správná  

a užitečná ? 

likujte, sdílejte, pomozte nám dostat přání mezi lidi: http://aplikace.daruj-hracku.cz, www.daruj-hracku.cz 

...také nám pomůže nám každých 100, 200, 500 - č.u. 2762760267/0100 
do zprávy pro příjemce uveďte mail, spojíme se s Vámi pro zaslání potvrzení o převzetí (možnost dar i reklama) 

Děkujeme všem dárcům, přátelům a partnerům a s ohledem na 16 let společné cesty i Českému rozhlasu  

Přijměte přání Kasíkovského „Všeho dobrého“  
a Tangovského přání pevného zdraví a věřte, že z naší strany skutečně neformálního 

 

Pavel Klempíř, ředitel Tango a Daruj hračku, klempir@oworld.cz 
 

http://aplikace.daruj-hracku.cz/
http://www.daruj-hracku.cz/
mailto:klempir@oworld.cz

