
Vánoce s dětmi z Dětského domova v Horní a Dolní Čermné 17.12.2018

Jméno Věk Zájmy Přání
1 Šimon 7 let hasiči, PC, fotbal stavebnice, autíčko
2 Daniel 12 let fotografování, vyrábění, vaření sluchátka
3 Veronika 15 let hasiči, tancování, líčení líčidla
4 Eva 18 let vaření, stříhání vlasů, tancování kosmetika
5 Marek 15 let hudba, sport kosmetika
6 Tomáš 17 let hudba, hokej, fotbal, tancování kosmetika
7 Kristýna 13 let tanec, hasiči kosmetika
8 Denisa 10 let tanec, výtvarný zájem, vaření kniha
9 Tereza 6 let tanec, hračky, malování panenka
10 Isabela 18 let tanec, kytara sladkosti
11 David 5 let vláčky, autíčka, fotbal vláčky, autíčko
12 David 12 let fotbal, florbal, hasiči, PC kniha
13 Dominik 16 let PC hry, hudba kosmetika
14 Jirka 18 let fotbal, florbal, PC hry kosmetika
15 Pavel 22 let dobrovolnictví, PC hry a programy, hudba kosmetika
16 Ladislav 13 let vyrábění, PC, sport kosmetika
17 Monika 15 let tanec, líčení, dramatický kroužek líčidla
18 Ilona 16 let tanec, zpěv, hudba, líčení kosmetika, líčidla
19 Klára 10 let výtvarný zájem výtvarné potřeby
20 Karolína 11 let zvířátka kniha o zvířatech
21 Roman 13 let hudba sluchátka
22 Natálie 15 let kosmetika kosmetika
23 Marie 10 let tanec, hudba kosmetika
24 Jaroslav 20 let sport sportovní časopis
25 Vendula 22 let hudba, líčení osuška, kosmetika
26 Denisa 24 let dobrovolnictví, líčení osuška, kosmetika
27 Jiří 14 let hudba sluchátka
28 Tomáš 14 let sport kniha o sportu
29 Daniel 15 let hudba, sport kosmetika
30 Kristýna 14 let výtvarný zájem výtvarné potřeby
31 Ondřej 23 let fotbal, sport osuška, kosmetika
32 Jan 19 let sport, hudba osuška, kosmetika
33 Sandra 17 let líčení, hudba, zpěv, tanec kosmetika
34 Daniel 18 let bubnování, hudba kosmetika
35 Kateřina 8 let koně cokoliv s koňmi
36 René 7 let stavebnice stavebnice
37 Dominik 16 let posilování, fittnes kosmetika
38 Ladislav 16 let hudba, PC kosmetika
39 Josef 18 let hudba, fotbal, sport sluchátka

Při Vánočním setkání chceme děti obdarovat dárky, které si samy přály. Prosíme Vás o zapojení a 
přichystání dárků. Pokud si vyberete konkrétní dítě, nahlaste to prosím Lence Brábníkové, Jakubovi 
Kellerovi nebo Tereze Kellerové, abychom to mohli zaznamenat. Dárky přineste nezabalené nebo v 
dárkových taškách do pátku 14.12.2018. Budeme je balit tak, aby byly obdarovány všechny děti, a případně 
dárky doplňovat např. ovocem, sladkostmi,... 
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