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Křesadlo za rok 2019 
NOMINOVANÍ : 

BOHUSLAVA NUNVÁ-

ŘOVÁ, důchodkyně, dělá 

společnost a komunikuje 

s onkologickými pacienty. 

 LEONA MATUSKÁ, 

uklízečka, významně do-

tváří aktivity v domově 

pro seniory, na velmi 

osobní rovině komunikuje 

a pomáhá klientům.  

PAVLA RUDOLFOVÁ, 

studentka, věnuje se dě-

tem v klubu Mariánek, 

dobře zapadla i do kolek-

tivu pracovnic azylového 

domu, je spolehlivá, přá-

telská žena, která má vel-

ký cit pro dětské srdce a 

dušičku. 

MARIKA ČAPKOVÁ, 

úřednice, několik let po-

máhá organizovat Tříkrá-

lovou sbírku, má velké 

laskavé srdce, jejím vel-

kým snem je být nápo-

mocna seniorům, oslovil ji 

projekt výstavby kamen-

ného hospice.  

Mgr. MICHAELA VAŇ-

KOVÁ, pedagog, je zá-

chranným kruhem pro 

organizačně velice nároč-

nou, podzimní sbírku po-

travin, systematicky pod-

poruje studenty 

v pravidelné dobrovolnické 

činnosti, účastní se kamín-

kové benefice. 

JOLANA ANDĚROVÁ, 

invalidní důchodce, věnuje 

se sociálnímu šatníku, po-

máhá v Dětském domově 

v Nechanicích, vypomáhá 

s organizací Eliščiny sbír-

ky, Tříkrálové sbírky, 

účastní se Kamínkové be-

nefice. 

MICHAELA ŘEHÁKO-

VÁ, studentka, je obdivu-

hodná, laskavá, mladá 

žena, která se rozhodla 

svůj volný čas věnovat i 

pomoci druhým, i přes ná-

ročnost studia pravidelně 

chodí za malým kamará-

dem, který potřebuje její 

pomoc. 

 

HLASUJTE pro no-

minované na: 

WWW.ALHELP.CZ 
 

Do 20.4.2020 

Přejeme mnoho krásných dnů i v 

této těžké době a dobrou volbu při 

Vašem hlasování pro nominované 

na cenu Křesadlo. Přejeme také 

Veselé Velikonoce a hlavně klidné 

časy. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

Pandemie koro-
naviru Covid-19  
 
V posledních týdnech 

čelíme vážné celosvětové 

pandemii koronaviru Co-

vid-19. Touto situací jsme 

všichni vyčerpáni, ale 

musíme vydržet a jít dál. 

Snažíme se udržet chod 

APP tak, abychom tu i 

nadále byli pro Vás. 

 Ochranné prostředky 

Pokud má ještě někdo 

problém s dezinfekcí ob-

raťte se na firmu Tereos 

TTD (Cukrovar Dobrovi-

ce). Ochotně se Vám bude 

věnovat: Martina Kalinová 
obchodní manažer 
tel.: +420 602 405 713 
email:                          
mkalinova@tereos.com 

Roušky                          

V omezené míře můžeme 

zajistit i kvalitní bavlně-

né roušky. 
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