
 

 

Vážení a milí rodiče, úžasní táborníci, instruktoři a příznivci Hobita, 

ráda bych vám za celou Dobrou rodinu a podpořené pěstouny a jejich děti z celého srdce 

poděkovala.  

Za vaše zapojení do dražby, za nemalé příspěvky, za to, že jste byli ochotní nejen poskytnout 

kapesné pro tyto účely vašim dětem, ale zároveň se i účastnit elektronické dražby. To vše je 

pro nás obrovsky cenné - vaše vložená energie stejnou měrou, jako vybrané finance, které 

významným způsobem překročily jakékoliv naše očekávání… To není samozřejmé, za sebe 

v tom cítím velkou naději v tom, že na světě je ještě spoustu dobra, a když ho dokážeme 

rozkrývat, mohou se dít zázraky, tak, jako jste to pro vybrané rodiny umožnili nyní vy… 

 

 

Vlna díků se ozývá z celé naší organizace Dobrá rodina a já bych vám ráda zprostředkovala 

pár reakcí autenticky: 

„Spojení dětí s dětmi prostě nemá chybu a je o to dojemnější a upřímnější. Mám radost, že se 

to takto povedlo a klaním se i před vybranou částkou, to je opravdu skvělý počin.“ Petra 

Turtáková (koordinátorka aktivit hledání nových pěstounských rodin) 



„No to je náááádhera. Jak se toto podařilo? To je opravdu neskutečný.“ Jitka Jelšíková, 

finanční ředitelka Dobré rodiny.  

„Je to opravdu nádherné! Děti nejlíp rozumí dětem! Slova těžko vyjádří, jak silné to je. Moc 

díky za atmosféru, kterou jste na nás přenesli.“ Martina Loutná, v Dobré rodině pracuje 

s adoptivními rodiči a připravuje nové náhradní rodiče 

Děkujeme opravdu moc! 

 

A co se stalo s vaším darem dál? 

V potáborových dnech jsme s týmem Dobré rodiny jednali o tom, komu z námi 

doprovázených rodin pomoci. Nejprve jsme zvažovali možnost podpořit jich několik, při 

bližším prozkoumání příběhu jedné pěstounky – babičky a její vnučky Marušky – jsme se ale 

nakonec rozhodli pomoci maximálně právě jim. Truhlář jim v těchto dnech vyrábí vybavení 

dětského pokoje na míru. Maruška ví, že dětský pokoj dostane od vás – dětí – o to více si 

daru cení. Moc vám děkujeme. 

 

O Dobré rodině 

Pokud byste chtěli sledovat příběhy náhradních rodičů nebo se o tématu pěstounství a 

adopce dozvědět více, můžete se podívat na weby detidorodin.cz, www.dobrarodina.cz nebo 

nás sledovat na Facebooku či shlédnout krátké video o náhradní rodinné péči. 

Za celou Dobrou rodinu, 

Hanka Růžičková 

https://detidorodin.cz/
http://www.dobrarodina.cz/
https://www.facebook.com/dobrarodinaops
https://www.youtube.com/watch?v=qpKE806P0dc

