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Našemu občanskému sdružení Klub přátel dětí dětských domovů dopřálo štěstí hned na počátku 
nového roku. Navázali jsme kontakt se společností Whirpool. CZ, spol. s r. o., Radklická 3201/14, 
Praha 5, konkrétně s generálním ředitelem společnosti, panem inženýrem Radkem Novotným a PR 
manažerkou Evou Kučmášovou. 
 
Následně došlo v těchto dnech k uzavření smlouvy o spolupráci mezi společností Whirpool CZ a 
Klubem přátel dětí dětských domovů.  
 
Díky této smlouvě získáme každoročně pro dětské domovy, konkrétně do bytů, ve kterých je 
realizována koncepce náhradní rodinné péče, elektrospotřebiče v celkové hodnotě 120 000,- Kč 
ročně. Konkrétně se jedná o pračky, mikrovlnné trouby, lednice, sušičky značky Whirpool.  
V nejbližší době obdrží po jedné pračce a jedné mikrovlnné troubě darem 8 dětských domovů. Další 
spotřebiče dle požadavků domovů budou poskytnuty s 50% slevou. Obdarovány budou v tomto 
roce následující dětské domovy: Býchory, Unhošť, Slaný, Radost, Pyšely, Dolní Počernice, Nové 
Strašecí, Kladno a sušičku dostane Dětský domov speciální pro hluchoslepé děti v Berouně. 
 
Je to významná pomoc dětem a jejich tetám v dětských domovech. Každá rodinka v počtu 8-10 dětí 
funguje ve svých bytech v dětských domovech, jako velká rodina. A každý z nás si asi umí 
představit kolik prádla je třeba vyprat, usušit, jaké množství jídla navařit a co zásob v lednicích 
uchovat. Jsme moc vděční společnosti Whirpool CZ, s. r. o. a mockrát děkujeme generálnímu 
řediteli panu Ing. Radku Novotnému a manažerce Evě Kučmášové za projevený zájem pomáhat 
naším prostřednictvím dětem v dětských domovech. Děkujeme též jménem všech dětí, které budou 
ve svých rodinkách využívat těchto, pro běžný život velice potřebných, sponzorských darů. 
A protože jsou děti v dětských domovech velice šikovné a také naším Klubem individuálně 
podporované v jejich zájmových aktivitách, jako projev díku budou každoročně zvát zástupce 
společnosti Whirpool CZ na přehlídky vlastní umělecké tvořivosti. Jsou to například soutěže  
ve zpěvu, tanci, divadelní tvorbě a výstavy a aukce výtvarných prací. 
 
Těšíme se na spolupráci i do dalších let a věříme, že bude pro děti z dětských domovů velkým 
přínosem. 
 
 
Nové Strašecí 17. 2. 2010 
 
Jarmila Dolejšková 
jednatelka  
Klub přátel dětí dětských domovů  
 
 

 


