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Perličky kampaně „Ušij tašku, zaměstnej člověka“ 

Nejvzdálenější místo, odkud jsme dostali tašku: Nepál, Slovensko 
(Trebišov, Humuliakovo).  

Nejvíce tašek poslala paní Marcela z Prahy, ušila 16 kousků. 

Taštičku s příběhem nám poslala paní Ester z Prahy. Taška vypráví, 
jak procestovala celý svět, než se stala fešandou, kterou vidíte na 

fotce.    

Nejvyšší dar na benefici Kašparovo taškaření darovala paní Alena 

z Frýdlantu. Koupila tašky za 1 000 Kč. Díky! 

Nejmenší taška měla rozměr 10 x 15 cm.  

Zapojilo se celkem osm šicích klubů a neziskovek a dvě školy: 

                                                    Dobrotety(Jihlava) 

                                                    Charita (Beroun) 

                                                    Klub Červenka (Česká Třebová) 

                                                    Klub Tvořílek (Jáchymov) 

                                                    Klub šití (Náchod) 

                                                    Nízkoprahový klub PoHoDa (Jičín)                      
                                                    Šance pro tebe (Chrudim) 

                                                    Thao (Praha) 

                                                    SOŠ Jablonecká (Liberec) 

                                                    SPŠ textilní (Liberec) 
 

                                                                          Děkujeme :-) 

 

 
 



Simona s Bóďou 
připravily Šicí dílnu 

Byla určena pro všechny, kteří 

nemají doma šicí stroj, neumí 
šít, nebo se jen chtěli potkat 

s dalšími švadlenkami a 
krejčíky. Dílnu odborně vedla 

dobrovolnice Bohdana Jeníková 
a organizačně ji připravila naše 

poradkyně Simča Zemanová . 
Získali jsme tak dalších 7 tašek 

a další 2 byly přislíbeny.  

 

„Akce byla super. Zjistila jsem, 
že ušít tašku je hračka. Když 

radí lektorka, která ví, jak na 
to… a když se můžu posilnit 

kávičkou s něčím sladkým, jde 
to samo.“ říká Simča.  

 

 

Kašparovo taškaření 
v galerii vyneslo 22 222 Kč 

 

Jak už mnozí možná víte, Kašparovo 
taškaření jsme letos připravili 

v galerii Lázně. Prostorné a 
reprezentativní prostory naší akci 

moc slušely. Jsme rádi, že jste přišli 
a že se nám společně podařilo 

vytvořit fajn atmosféru. Bylo to pro 

nás odpoledne plné přátel, příznivců, 
milých lidí a radosti z darování. 

Děkujeme Vám všem! Mimochodem 
cílovou částku takto pěkně 

zaokrouhlil moderátor Taškaření 
Martin Polách. 

Děkujeme:  

Oblastní galerii Lázně Liberec 

ART CAFÉ 

DPMLJ 

Veselým loutkám 

RTM+ 
Nakladatelství Metafora 

Dětské televizi Liberec 
Martinovi Poláchovi a Johance 

Kočnarové 

Dobrovolnicím: Janě Doubkové, 

Eleonoře Kočí, Adrianě Sovové a  
Kašparům a Kašpařicím (rozuměj 

zaměstnaným v CK).  



Dárcům a dárkyním tašek i všem, 
kteří si koupili jednu nebo více tašek. 

Znáte naši soutěž 

„Natoč film a dej (si) 
příležitost?“ 

Soutěží děti, studentky a 

studenti z libereckých škol. 
Studující připravili náměty na 

film na témata, která my 

dospělí vnímáme jako citlivá. 
Je to například kyberšikana, 

lidé s handicapem na trhu 
práce, nebo postavení kluků a 

holek ve vzdělávání. V prvním 
kole soutěže odborná porota 

vybrala tři nejlepší filmové 
náměty, které se nyní mění 

v krátké hrané filmy. O vítězi 
rozhodnou diváci na filmovém 

festivalu v dubnu 2016. Vítěz a 
škola, která jej podporuje, 

získají finanční odměnu.  
Studenty a myšlenku festivalu 

můžete podpořit i vy, jako 
dobrovolník nebo jako 

dárce/kyně. 

Jak nám můžete pomoci? 

 

 Pošlete finanční dar. 

Vyzkoušejte darovací tlačítko 

na našem webu. 
 

 Pomozte nám otestovat nový 

web, který právě připravujeme. 
Kontakt: 

petra.hottmarova@centrum-
kaspar.cz 
 

 Hledáme dobrovolníky a 
dobrovolnice do komparzu. 

 

 

 

 

Netušíte, proč Vám posíláme zpravodaj? 

Jestli jej nechcete dostávat, napište nám to: 

centrum-kaspar@email.cz. Do předmětu 

vyplňte odhláška.  
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