
Andělé pomáhají 

je projektem MŠ Staré Ždánice a dětí ZŠ pod vedením jejích učitelů. 

Druhou polovinu listopadu jsme se v MŠ zabývali změnami počasí, pozorovali jsme oblohu a 

asi týden před začátkem adventu jsme si všimli, že se nebe proměňuje.  „Že by andělé na 

nebesích?“ Dětská fantazie a obrazotvornost se plně projevily ve hře se světlem, stejně jako 

v hudebně pohybových improvizacích. Vše doplněné rozhovory s dětmi po poslechu textu 

z knihy „Haló tady nebíčko“ o tom, co mají andělé na práci a jestli andělé žijí jenom na 

nebesích nebo i na zemi. A zda i my můžeme být někomu andělem? 

A pak přišla SMS zpráva přímo z nebe: „Andělé potřebují pomoc. Děti v nouzi. Děkujeme.“  

Rychlost reakce dětí: „Pomůžeme.“ byla neuvěřitelná.  

Mezi nebem a školkou prosvištělo ještě několik SMS zpráv a bylo jasno. Děti – andělé, 

nakreslí nebo namalují anděly. Udělají si obchůdek, anděly prodají a získané peníze pošlou 

dětem v nouzi. 

Ale to víte, korona krize podnikání moc nepřeje. Navíc děti měly starost, co když budou chtít 

obraz koupit hned dva lidé najednou („…to se poperou?“). Plán musel být aktuálně upraven. 

Nebude obchůdek, ani prodej, nýbrž internetová aukce.  

V této době byly s celým projektem seznámeny také žáci základní školy a byla jim nabídnuta 

spolupráce na celém projektu. Nadšeně přijaly. 

I děti se musí učit, že nejprve musím mít všechna povolení a pak se teprve mohu dát do díla. 

Navštívili jsme tedy pana starostu, který s dětmi celou věc projednal jako s obchodním 

partnerem. Chtěl, aby ho děti seznámily s podrobnostmi projektu, děti podepsaly smlouvu a 

nakonec dostaly povolení o instalaci děl do veřejného prostoru. Požádat o souhlas 

s umístěním obrazů museli i soukromé majitele plotů, které k výstavě využijí.  

Díky tomu všemu byla z velkoformátových obrazů vytvořena tzv. Andělská cesta. Vede 

klidovou zónou obce a propojuje mateřskou školu se školou základní.  Tato venkovní galerie 

je určena pro potěchu všech, kdo si budou chtít zpříjemnit adventní a vánoční čas nějakým 

kulturním zážitkem. Obrazy zde jsou vystaveny od 13. 12. 2020 do 6. 1. 2021 

Zároveň vznikly webové stránky www.andelepomahaji.online, kde je možné si také obrazy 

prohlédnout a po registraci se zapojit do dražby, která probíhá od 14. 12. 2020 do 20.20 hod. 

dne 20.12.2020. Vyvolávací cena každého obrazu je 150,-Kč.  

Podpořit celý projekt můžete samozřejmě i zasláním jakékoliv částky bez ohledu na dražbu 

obrazů. 

Na výše uvedených webových stránkách se také dozvíte podrobnosti o platbě za vydražené 

obrazy a možnosti vystavení potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. 

http://www.andelepomahaji.online/


Vydražitel daného obrazu získá dárcovský certifikát spolu s fotografií daného obrazu. Předání 

proběhne po domluvě buď elektronickou formou, nebo osobně dne 22. 12. 2020 před 

budovou MŠ. Originály budou k vyzvednutí po skončení výstavy tj. 7.1.2021.  

A komu Andělé ze Ždánic budou pomáhat?  

Celý finanční výtěžek bude určen na zakoupení vybavení a pomůcek pro Dětské centrum, 

které je součástí Azylového domu pro matky s dětmi v Pardubicích. Zaměřuje se na posílení 

vztahu matky a dítěte, pomáhá dětem ve spolupráci s maminkami lépe se adaptovat na nový 

kolektiv ve školkách a ve školách, podle individuálních potřeb pomáhá s přípravou na 

vyučování, s předškolní přípravou. Vytváří vhodné volnočasové aktivizační činnosti pro děti, 

jejichž vývoj neodpovídá vrstevnické skupině. To vše ve spolupráci s pedagogickou 

pracovnicí.  

Ale to není všechno.  Jednotlivé obrazy vytiskneme a vzniklé pohlednice s vánočním přáním 

zašleme prostřednictvím projektu: „Úsměv do schránky“ seniorům do pobytových zařízení.  

 

Věříme, že úsilí dětí podpoříte a i Vy se stanete součástí Andělů žijících tady na Zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


