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CO  JE  z.s.  „DEKY  Z LÁSKY“ 

Zapsaný spolek Deky z lásky je charitativní sdružení, které organizuje a zajišťuje šití dek pro vážně 

nemocné, dlouhodobě nemocné nebo jinak vážně postižené děti. Myšlenka šít patchworkové deky 

pro vážně nemocné nebo hendikepované děti vznikla ve Spojených státech již roku 1999. Od té 

doby se rozšířila do celého světa a byly ušity stovky a možná i tisíce takových dek v různých 

projektech, např. v USA s názvem „Love Quilts“, v Polsku „Kolderek za jeden usmiech“, ve Velké 

Británii „Solak“, v Německu „Kinderlaecheln“, Austrálii „Quilts 4 Kids“. A Česká republika se připojila 

na jaře roku 2012 právě prostřednictvím z. s. Deky z lásky.  

 

PRO  KOHO  JE  PROJEKT  URČEN 

Projekt Deky z lásky je určen vážně nemocným, dlouhodobě nemocným nebo jinak vážně 

postiženým dětem z České republiky ve věku do 16 let, které dostávají patchworkovou deku 

s obrázky podle svého přání. Projekt myslí i na sourozence nemocných dětí, kteří dostávají polštářek 

s obrázkem. 

 

Projekt č. 178 – Adámek – 8 let – svalová dystrofie 

Dobrý den, 

deka i polštářky přišly v pořádku. Deka předčila naše očekávání, 

Adámek je z ní nesmírně šťastný a spí s ní  každý den. Je to 

náhoda nebo osud, ale na dece jsou oba pejsci, které máme 

doma. Dokonce má toho svého pejska na tom nejvybranějším 

místě, zkusím poslat fotky. Pejsek se jmenuje Nanuk. 

 Určitě pošlu fotky té krásy a radosti, ať to švadlenky vidí. 

S pozdravem Adam 

 

 

 

 

My máme taky velkou radost a děkujeme. Kluci s dekou i tráví čas, Adámek říkal, 

že vymyslí jména všem  ostatním pejskům na dece, nejstarší luští podpisy 

švadlenek, je to moc hezké, je to asi opravdu deka z lásky. 
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JAK  DEKY  POMÁHAJÍ 

Deky z lásky mají především udělat radost nemocným dětem. Zahřívají je a jsou jejich společníkem 

i v době, kdy jsou dlouhodobě upoutány na lůžko, při pobytech v nemocnici či na rehabilitačních 

pobytech. Mají svého majitele provázet při hrách, na cestách. Mají mu dávat pocit bezpečí, 

připomínat mu domov v těžkých chvílích, poskytovat útěchu. Deky z lásky mají ale i povzbudit celou 

rodinu v těžké situaci. Pro rodiče dětí jsou deky z lásky útěchou a poselstvím, že na boj se zlým 

osudem nejsou sami. Že někde tam venku jsou lidé, kteří na ně myslí, kterým nejsou lhostejní. Lidé, 

kteří jsou ochotní pro druhé něco udělat jen tak, pro dobrý pocit, jenom proto, aby vykouzlili úsměv 

na dětské tvářičce. Deky z lásky ale pomáhají i jinak:  

 Projekt č. 179 – Luky - 9 let – Downův syndrom IV. 

Dobrý den, Dagmar,  

včera nám dorazila krásná deka a roztomilej polštářek. Ani 

nevíte, jakou jste nám všem udělaly radost. Lukáš vyhodil 

prostěradlo a hned si tam novou deku dal a Deniska to samý s 

polštářem. Vážím si toho, že v dnešní době jsou ještě lidé jako 

vy, kterým není lhostejný život postižených dětí a jejich rodin. 

Mockrát děkujeme všem tetám švadlenkám a dětem ze ZŠ za 

přáníčka. Musím říct, že mě to dojalo až k slzám a to si myslím, 

že jsem celkem tvrďák. Je mi jasný, že deka poputuje i na 

chalupu, kde jí bude mít Luky celý léto a pak zase zpátky do 

Prahy. Včera si už lehl do postýlky v 19 hod, normálně chodí 

spát v 21 hod. Tak to snad svědčí o tom, jak moc se mu líbí. Ještě jednou mockrát děkuju i za 

ostatní maminky, výtvory jsou vidět na facebooku, kde se s nima maminky pyšní.  

Mějte se krásně a dělejte pořád tolik radosti.  Radka, Luky, Deniska 

Projekt č. 189 – Michalka - 3 roky – sluchová vada, kochleární implantát 

Dobrý den, paní Dagmar,  

nemám slov :-) dneska přišel balíček pro naše holčiny :-) Míša měla 

mega radost, nedá se to ani slovy vyjádřit. Hned vymýšlela, kam si 

deku dá, kam si ji sebou vezme... No prostě veliký úspěch... Moc 

děkuji i za krásnou deku pro Nikolku :-) bude na ní trénovat pasení 

koníků :-) moc jí to nejde. Obě deky jsou nádherný! Chtěla bych moc 

moc poděkovat všem švadlenkám, jak těm, co šily nám, tak těm, co 

šijou i jiným dětem. Všichni odvádíte úžasnou a hlavně smyslnou 

práci, která opravdu vykouzlí úsměv na tváři a i slzičku štěstí spustí. 

A nejvíce bych chtěla poděkovat Vám paní Dagmar, protože bez Vás 

by to nikdy nešlo. 

Prosím předat poděkování všem švadlenkám, které se podílely na 

šití našich dek. 

Ještě jednou velké díky.   
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KDO  DEKY  VYTVÁŘÍ 
Na přípravě a kompletaci dek se od počátku podílelo již více než 300 včeliček - dobrovolníků z celé 

České republiky. Pomoc přicházela i ze Slovenska, z Polska a docela i ze vzdálené Austrálie. Každý 

pomáhá, jak umí. Vyšívačky vyšívají obrázky, švadlenky šijí obrázky, polštářky nebo kompletují deky, 

další šikulky vyrábějí přáníčka. Je třeba vést komunikaci s rodiči a včeličkami, s úřady. V neposlední 

řadě je třeba starat se i o webové stránky a facebookovou stránku, průběžně je aktualizovat, 

doplňovat galerie apod. Za projektem stojí lidé, kteří neváhají udělat něco pro druhé bez nároku na 

honorář, lidé, pro které je jedinou odměnou pouze dobrý pocit a vědomí, že potěšili nemocné dítě. 

 

Projekt č. 195 – Matýsek B. - 6 let – dětský autismus, deficit v řeči 

Dobrý den, paní Dagmar, 

chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat za balíček, který k nám 

dnes dorazil. Deka je nádherná, polštářek pro dcerku neméně. Byla 

jsem moc zvědavá, jak Matýsek zareaguje, neměla jsem představu... 

Ale deku okamžitě přijal, vzal si ji do postýlky a zamotal se do ní...:-) 

Ona totiž i nádherně voní...Děkuji také za velmi milý dopis, včetně 

instrukcí pro praní a žehlení, za které jsem moc ráda. 

Víte, jistě Vám nepíši nic nového, resp. něco podobného jste asi četla 

už mockrát, ale je to prostě takto: je jasné, že jde o projekt především 

pro děti, ale kromě toho, že netuším, zda syn někdy pochopí význam, 

jaký deka vůbec má, spíše ne, pro mě má balíček, který nám dnes přišel 

význam obrovský. Jak to popsat slovy... Mám radost i za děti velikou. 

Asi hlavně proto, že se mi takto prakticky (a po hodně dlouhé době) 

potvrzuje, že existují lidé, kteří fungují naprosto nezištně vůči druhým, 

nejsou žádné postranní úmysly, ale "jen" otevřené srdce. Takovýchto jedinců znám osobně žalostně málo. A 

tak jsem moc ráda, že aspoň takto na dálku vím, že Vy a 

všechny šikovné kolegyně, co se na výrobě dek a polštářků 

podílejí, k této skupině lidí patříte. 

Prosím, pokud si vzpomenete, předejte moje poděkování 

všem, co deku a polštářek pro Matýska a Tinku šili, vyšívali. 

Přáníčka pro děti jsou také nádherná. A samozřejmě velký 

dík patří i za pexesa a dárečky pro oba. Jak toto odešlu, 

jdeme stříhat :-) 

Přeji Vám vše dobré, hodně sil do další práce, žádné klacky 

pod nohy a co nejvíce "zpětných vazeb" od dalších rodin jako potvrzení, že Vaše práce je nepostradatelná. 
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JAK  DEKY  VZNIKAJÍ 

Na počátku je žádost o deku od rodičů nebo zákonných zástupců, kterou je nutné vyhodnotit, 

s rodiči odsouhlasit detaily a vypsat projekt na web. Po té se přihlašují švadlenky, které připravují 

jednotlivé obrázky podle přání dítěte  , případně polštář pro sourozence  

Hotové obrázky a polštářky zasílají do sídla spolku - osobě, která dohlíží na vyřízení celé žádosti. 

Jakmile je sada obrázků na deku pohromadě, odesílá se švadlence přihlášené ke kompletaci. 

Hotovou deku švadlenka zasílá opět do sídla spolku. Celý projekt se uzavře – zabalí se deka, 

polštářky, přiloží přáníčka , případné dárečky, průvodní dopis pro rodiče a zásilka se odešle 

rodině. Každá deka, každý polštářek i přáníčko jsou jedinečné, originální, žádná deka není stejná. 

Na každé z nich je jméno dítěte  a obrázky vytvořené na přání  . 

 

Projekt č. 140 – Betynka – 8 let - Sotosův syndrom – úzkostné stavy, řečová vada, porucha 

autistického spektra, metabolická porucha, očekávaná operace obou nohou 

 

Dobrý den, 

dečka dnes dorazila, radost z ní byla 

ohromná. Oba s manželem jsme byli 

dojatí, když balíček došel, jakou práci si s 

každým dáváte - přáníčka, krásné balení, 

dopis s povzbuzením :-). A co teprve, když 

jsme viděli rozbalování dečky i polštářku!! 

:-) Jste úžasní a moc děkujeme za radost, 

kterou tak nezištně rozdáváte. Posíláme 

fotečky, klidně je můžete umístit na web. 

Moc děkujeme švadlenkám!! 

Snad je potěší radost Betynky i Matouška 

:-). Pohodové a pěkné dny pro Vás všechny! Dana  
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JUBILEJNÍ  A  MIMOŘÁDNÉ  DEKY 

Rozhodli jsme se, že každou jubilejní deku 

věnujeme dítěti, které si sice o deku 

nepožádalo, ale které si ji rozhodně zaslouží. 

Deku č. 50 dostal 11 letý nevidomý chlapec 

Ondřej. Ondra napsal povzbuzující dopis 

starému muži, který kvůli metanolu přišel 

nejen o zrak, ale i o svou dceru. Deku č. 100 

dostala 16 letá Anička, která po roční 

onkologické léčbě přišla o nohu a po sociální 

reformě byla stejně jako mnozí další označena za „osobu bez vážné vady nosného ústrojí“. Nevzdala 

se a spolu s maminkou a dalšími dětmi se zasazuje o to, aby rodiny takto postižených dostávaly 

podporu jako dřív, aby jim nebyly nesmyslně kráceny příspěvky na péči, kterou nezbytně potřebují. 

Toto se jim podařilo, od 1.1.2014 platí změna zákona. Deku č.150 dostala Johanka. Její maminka 

Jana se založila kroužek pro handicapované děti Krůčky, který má pevné zázemí v DDM Děčín (dle 

dostupných zpráv jsou Krůčky jediným takovým kroužkem v republice, ostatní podobné kroužky 

jsou při speciálních školách). Paní Jana tento kroužek vede spolu ještě s jednou maminkou. Deka 

č.200 putovala k Jakubovi. Je to 15 letý chlapec s vrozenou vadou levé dolní končetiny – 

kongenitální aplazií – má částečně zachovaný kyčelní kloub, zbytek končetiny je zkrácený o 46 cm. 

I přes všechna omezení se Kuba závodně věnuje cyklistice (horské kolo), leze i na boulderingové 

stěně. Deku č.300 dostala 15letá Monča, která má po dvou operacích mozku, přesto se věnuje 

sportu, především extrémnímu běhu a plavání. Poslední jubilejní deku č.350 dostala Barča – malířka 

na vozíčku, která maluje ústy. Její obrázky vydává UMÚN, měla už i několik samostatných výstav. 

 

Projekt č. 200 – Kubajz Echo – 13 let – kongenitální aplazie femoru 

Dobrý večer, Dagmar, 

velice děkujeme za krásnou deku :-). Omlouvám se za prodlevu, ale posledních 14 dní bylo hodně 

náročných. Celé víkendy jsme měli akce a závody po celé ČR a v týdnu máme hodně aktivit... 

Posílám slíbenou fotku, i když bylo těžké toho puberťáka donutit :-D, ale děkovný dopis šikovné 

paní, která deku šila, už má napsaný. Zítra ho podepíše a v pondělí zašlu scan :-) 

Ještě jednou moc děkujeme za krásnou deku, která oživila Jakubův pokoj, a moc držíme palce 

tomuto skvělému projektu :-) S pozdravem  

Lenka, Michal a Kubík 
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CO  JSME  DOKÁZALI 

Díky zpětné vazbě od rodičů dětí si troufáme tvrdit, že naše práce dokáže udělat nemocným dětem 

radost a je prospěšná pro lidi, kteří potřebují povzbuzení a podporu. Od července 2012, kdy jsme 

spustili webové stránky, do konce května 2019 se nám podařilo splnit přání mnoha dětem a potěšit 

i jejich rodiče. 

 

 

 

Na jaře roku 2019 jsme byli zařazeni do projektu TV Prima – Prima svět. V pořadu Receptář prima 

nápadů byly o nás 3 reportáže. Díky TV Prima jsme dostali spoustu vyšívacích bavlnek a panamy na 

vyšívané obrázky a spoustu dalšího materiálu. 

 

CO  NÁS  ČEKÁ,  CO  PLÁNUJEME 

V současné době máme hodně žádostí o deky, stále přicházejí nové. Potýkáme se však stále 

s nedostatkem švadlenek, které by mohly svůj volný čas věnovat šití a vyšívání pro nemocné děti. A 

také s nedostatkem financí, musíme hradit nutné režijní výdaje, především poštovné, které měsíčně 

vychází na 1.500 – 2.000 kč. Je-li to možné, hradíme švadlenkám částečně i materiál, především 

látky na zadní strany dek, vatelín, podkladové látky na obrázky.  

- Potřebujeme pro projekt Deky z lásky získat nové ochotné švadlenky - včeličky.  

- Potřebujeme získat také partnery – sponzory, kteří by nás dokázali podpořit finančně. 

Abychom mohli zaplatit provozní náklady, např. poštovné, weby, pracovní sílu a další režijní 

náklady. Abychom mohli financovat materiál potřebný ke kompletaci dek švadlenkám, které 

šijí často, nebo švadlenkám, které mohou Dekám z lásky věnovat svůj čas a um, ale 

nemohou do projektu vkládat své finanční prostředky. 

 

JAK  JE  MOŽNÉ  SE  ZAPOJIT 

Projektu Deky z lásky můžete pomoci různými způsoby: 

- Pokud šijete nebo vyšíváte, můžete se přímo podílet na vzniku dek pro děti. 

- Rozhodnete-li se poskytnout nám finanční příspěvek, můžete tak učinit na účet pro veřejnou 

sbírku č.1197663004/2700 

 

celkem vypsaných projektů 410 

hotových odevzdaných dek 407 

     k tomu polštářků 319 

nově přijatých žádostí 13 
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KDE  NÁS  NAJDETE 

Sídlo z.s. Deky z lásky je ve Vlašimi, odkud je celý projekt řízen, kam se posílají hotové výrobky, kde 

je sklad, odkud se vypravují vyřízené žádosti. Projekt Deky z lásky je organizován po internetu – na 

webových stránkách www.dekyzlasky.cz, ke komunikaci slouží i facebooková stránka 

https://www.facebook.com/dekyzlasky. Kontaktovat přímo nás můžete mailem 

dagmar@dekyzlasky.cz  

 

Velmi děkujeme všem, kteří se rozhodli nebo rozhodnou projekt Deky z lásky 

podpořit! 

za Deky z lásky, z.s. 
Mgr. Dagmar Hulmáková 
předsedkyně z.s. 

 
 
 
 
  
 

Patronka projektu:  

paní Iva Hüttnerová 

  

 

 

Naši sponzoři:  
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