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KaÏd˘ rok se mi od zaãátku podzi-
mu vrací stejn˘ sen: je podveãer ·tûd-
rého dne, rodina zasedá k sváteãnímu
stolu a já zji‰Èuji, Ïe nemám nakoupe-
né dárky. Nûkomu tato noãní mÛra
mÛÏe pfiipadat povûdomá, pokud se
také pravidelnû zafiazuje do dlouh˘ch
pfiedvánoãních front v nákupních
centrech. Vojta Paukner a Martin
Kuãera, studenti z neratovického
gymnázia, dárky na poslední chvíli
nenechávají. Pfiípravy na Vánoce pro
nû zaãínají uÏ v srpnu. Mají to, prav-
da, trochu nároãnûj‰í neÏ vût‰ina
z nás. Nekupují totiÏ dárky jen pro
nejbliÏ‰í rodinu, ale v rámci svého
projektu Mil˘ JeÏí‰ku chtûjí pomoci
splnit 1 100 pfiání dûtem z témûfi pa-
desáti dûtsk˘ch domovÛ v âeské re-
publice. Na‰tûstí na to nejsou sami:
stejnû jako loni, také letos 1. listopadu
zvefiejnili oba studenti na webov˘ch
stránkách www.milyjezisku.eu se-
znam dûtsk˘ch pfiání. Od té chvíle si
mÛÏe, alespoÀ na jedinou chvilku, za-
hrát na JeÏí‰ka kaÏd˘ z nás. Je to
snadné. 

Napfiíklad ãtrnáctilet˘ Martin na-
psal, Ïe by si pfiál sluchátka. Moc rád
poslouchá v klidu písniãky, ale ne-
chce ostatní veãer pfied spaním ru‰it.

Pro takové pfiání mám velké pochope-
ní. Kliknu proto vedle Martinova 
pfiání na tlaãítko „Splnit” a vyplním
krátk˘ formuláfi. Za pár minut mám
v po‰tû e-mail s adresou Martinova
dûtského domova. KdyÏ uÏ sedím

u poãítaãe, zaãnu si prohlíÏet
nabídku internetov˘ch obchodÛ
a snaÏím se odhadnout, která
sluchátka se Martinovi budou
nejvíce líbit. Trvá mi to podstat-
nû déle, neÏ kdyÏ jsem si napo-
sled kupovala sluchátka pro 
sebe. Nakonec pfiece jen jedna
pûkná vyberu. Dárek posílám
pfiímo na adresu Martinova do-
mova radûji hned, aby mu jej
v adventním shonu stihla po‰ta
do ·tûdrého dne doruãit. Na mû
zb˘vá uÏ jenom vyplnûní faktu-
raãních údajÛ a zaplacení úãtu.
Je to tak snadné.

Martin je z Dûtského domo-
va v Boskovicích. Kromû jeho
pfiání putovalo z Boskovic
k JeÏí‰kovi také 36 pfiání v‰ech
dal‰ích dûtí. Nûktefií z nich je
prozradili paní fieditelce
Jarmile ·tÛlové, která se s ná-
mi o nû podûlila. Pûtiletá
Markétka fiíká, Ïe je parádnice.
Moc by si pfiála dûtské hodinky

a prst˘nek. Hodinky by udûlaly radost
i Lucce. Ta je uÏ ale velká sleãna, tak-
Ïe hodinky nechce jenom pro parádu,
ale také aby chodila vãas na schÛzky
a do ‰koly. Pánská kosmetika by potû-
‰ila Radka. To mlad‰í pánové Zdenûk
a Honzík napsali JeÏí‰kovi o stavebni-
ce: Honza chce 3D puzzle, Zdenûãek
se tû‰í, Ïe najde pod stromeãkem
Lego. A nejmlad‰í kluci se shodnou
na sportovních snech: ‰estilet˘
Mireãek se chce stát fotbalistou, takÏe
by chtûl zaãít trénovat co nejdfiíve
s kopacím balonem. S balonkem by si

chtûl hrát i o rok mlad‰í Matyá‰ek,
kter˘ se JeÏí‰kovi svûfiil je‰tû s jedním
velk˘m pfiáním. To uÏ zde ale prozra-
zovat nebudeme – najdete je, stejnû
jako v‰echna ostatní, na stránkách
projektu.

V loÀském roce splnily ãtyfii stov-
ky dárcÛ pût set dûtsk˘ch pfiání.
Pokud by prÛmûrná cena dárku byla
tfii sta korun, vybrali Vojta Paukner
s Martinem Kuãerou 150 000 Kã, 
aniÏ by jim peníze nebo dárky pro‰ly
rukama. Cel˘ projekt je pfiitom roãnû
stojí 500 Kã za webovou doménu -
a potom spoustu jejich vzácného stu-
dentského ãasu. 

AÏ si budete pfiipravovat seznam
vánoãních dárkÛ pro své blízké, neza-
pomeÀte pfiipsat také nûkteré z pfiání,
která JeÏí‰kovi poslaly dûti z dûtsk˘ch
domovÛ. Je to skuteãnû snadné.
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Pfiijde JeÏí‰ek i do Dûtského
domova v Boskovicích?

RozsviÈme s dûtmi ·tûdr˘ veãer. 

Citát pro tento mûsíc

KaÏd˘ ãlovûk 
se stává hezãím, 
kdyÏ má radost.
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