
Děti z integračních školiček Smíšek doprovodila na módní přehlídce „Dítě 
v pěkných šatech“ řada známých osobností: Březinová, Tesařík, Musil, Matásek, 

Augustová a další… 
V Praze 18. 9. 2015 

 
Exkluzivní módní přehlídka „DÍTĚ V PĚKNÝCH ŠATECH“ na podporu dětí z integračních školiček 
Občanského sdružení Smíšek se uskutečnila 15. září 2015 na pražském náměstí Míru. Děti předvedly 
zajímavé modely za podpory známých osobností. Výtěžek ve výši 45 155 Kč podpoří děti, které 
neměli tolik štěstí narodit se do funkční rodiny s možností navštěvovat běžnou mateřskou školku. 
Finance poputují na vybavení čtvrté školky, která se dalším patnácti dětem otevřela letos v září. 
 
Ojedinělou akci přišli podpořit například: Marcela Březinová, Pavlína Matiová, Jitka Matiová, Richard 
Tesařík, Honza Musil, Martin Šafařík, Marta Musilová, Renata Drössler, Vojtěch Lavička, David 
Matásek, Marcela Augustová, Lenka Kohoutová, Markéta Aptová.  
 
Návštěvníci přehlídky mohli přispět nákupem drobných předmětů, výrobků dětí nebo si vybrat 

z různých druhů kalendářů na rok 2016. Pokud i vy chcete podpořit pobyt dětí ve školce, můžete tak 

učinit prostřednictvím e-shopu na www.os-smisek.cz, nebo darováním knížek, hraček, výtvarných 

potřeb nebo jako dobrovolníci. 

Integrační školičky v současné době umožňují každoročně umístit více než 50 dětí převážně ze 

znevýhodněného prostředí. Cílem Integračních školiček je umožnit dětem zůstat v rodině, chodit do 

školky mezi děti a osvojit si základní požadavky pro první třídu. Mnoho dětí díky školičce mohlo                      

z ústavní péče zpět do rodiny, což ukazuje jeden z mnoha pozitivních příběhů: 

První Integrační školička byla otevřena v roce 2012 ve Vysočanech, a protože akce se zúčastnil také 

místostarosta Tomáš Portlík poprosili jsme ho o vyjádření:  

Ihned po pár letech fungování Smíšku se prokázalo, jak důležitá je činnost integrační školičky pod 

vedením Vladislavy Táčnerové, neboť vrací šance tam, kde se mnozí domnívali, že byly již ztraceny. Cítím 

tedy jako naprosto nezbytné v maximální možné míře poskytovat Smíšku co nejlepší zázemí a udělat 

vše proto, aby se školičce dařilo nadále tak, jako doposud! 

„Chceme poděkovat všem účinkujícím, skvělým dobrovolníkům, zaměstnancům, fotografům, 
kameramanům – obzvláště Hance Kosové, úžasným lidem z firem Veselé oblečky, Dětské oblečení 
Fantom, oblečení  Kik textil a Non Food spol.s.r.o.,  Eco Salon Rolland, Střední odborné učiliště služeb 
Praha 9 a jejím studentům, firmě For Dreams za zajištění techniky, Patrikovi Bémovi za skvělé ozvučení 
akce, dobrovolníkům z ČSOB, RC Domeček u Rondelu za zapůjčení maskotů, všem dárcům, hostům, 
divákům, a starostce Janě Černochové za záštitu – všem kdo v tom děti nenechali samotné               a 
dorazil je podpořit „ říkají organizátorky Vladislava Táčnerová a Jana Karásková. 
 

A jeden příklad za všechny:  

Jmenuji se Lejla a je mi 4,5 roku…bylo to před lety, kdy mě mamince sebrali a odvezli do velkého domu. Bylo 

tam hodně dětí a tet, ale neměla jsem tam maminku ani brášku. Poté, co se maminka uzdravila, jsem se mohla 

vrátit domů. Teď už chodím do školky 3 roky a moc se mi tam líbí. Ze začátku jsem se bála kamkoliv chodit, 

protože jsem měla strach, že mě maminka nenajde. Dneska už se nebojím. Díky tetám ve Smíšku nosím přístroj 

do ouška, abych dobře slyšela. Do školičky se mnou chodí i můj bráška. Abychom mohli společně bydlet, chodí 

maminka do práce. 

http://smisek3.wix.com/smisek
http://www.os-smisek.cz/

