
   
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Splňte přání dětem 

z Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni! 
 
Děti z charitního Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni napsaly svá 
přání Ježíškovi. Kolemjdoucí si je mohou přečíst a pomoci je dětem splnit 
v Galerii Orlí v Brně od 6. až do 13. prosince.  Díky akci Strom splněných přání 
v loňském roce našly dárky pod stromečkem děti maminek, které se ocitly 
v těžké životní situaci.  
 
Lidé letos mohou Ježíškovi s dárky opět vydatně pomáhat tím, že si v Galerii Orlí 
vyzvednou od dobrovolníků Diecézní charity Brno přání dítěte, na kterém je napsané, 
jakou hračku by pod stromečkem chtělo najít. Lidé pak mohou dárek zakoupit a 
přinést do Galerie Orlí. Pro ty, kteří spěchají, ale přesto by rádi pomohli, je tu 
nachystaná zapečetěná kasička, do které mohou vhodit svůj příspěvek na 
zakoupení dárků. Na Štědrý den pak děti najdou dárky, které si přály, pod 
stromečkem v Domově sv. Markéty. 
Domov poskytuje dočasný azyl matkám s dětmi, které se ocitly v tísni. „Děti 
z azylového domu často neznají vánoční tradice, některé z nich dokonce nikdy 
neměly doma ani vánoční stromeček. Maminky jsou velmi často v situaci, která 
neumožňuje splnit dětem jejich přání. Proto akci Strom splněných přání velmi vítáme; 
díky ní budou mít děti krásné Vánoce,“ říká vedoucí Domova sv. Markéty Monika 
Žewucká. 
„Lidé mohou přání dětí plnit od 10 do 18 hodin, v neděli pak od 10 do 14 hodin,“ 
dodává paní Žewucká. 
Do akce se letos kromě Galerie Orlí zapojila i další dvě místa: Česká spořitelna, a.s. 
na Jánské 6 v Brně od 22. 11.– 22. 12. 2017 a NC Královo Pole, Cimburkova 4, 
v Brně od 2. 12.– 22. 12. 2017. 
 
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou potěšit dětí z Domova sv. Markéty. 
  
Tisková konference k příležitosti zahájení akce Strom splněných přání se 
uskuteční 6.12.2017 v 9.30 v Galerii Orlí, Orlí 3, Brno. 
 
Více informací o Stromu splněných přání najdete na webových stránkách 
www.dchb.charita.cz a na FB profilu Diecézní charity Brno. 
 
 
Kontakt pro média: Ivana Němcová Reutin, Diecézní charita Brno 
Ivana.nemcova@brno.charita.cz, 731 800 862 

http://www.dchb.charita.cz/
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