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Unhošť – Dáša, Lukáš a Milo-
slava toho mají hodně společ-
ného. Je jim čtrnáct let a
všichni bydlí v Unhošti. Kro-
mě města mají i společnou ad-
resu – zdejší dětský domov.
Až dospějí, čekají je těžké
chvíle, kdy se budou muset
osamostatnit.

Díky programu Charitky to
bud mít o trochu jednodušší,
dostali totiž od nich každý přes
deset tisíc korun. Charitky
vytvářejí propagační před-
měty v podobě mentolových
bonbonů v teleskopicky vý-
suvném obalu. Dvanáct pro-
cent ze zisku pak Charitky
předávají na podporu ne-
ziskových organizací a pro-
gramů.

V tomto případě byly peníze
předány na účet projektu pod-
pory konkrétních dětí s název
Dejme dětem šanci. A právě do
tohoto programu jsou zapsá-
ny Dáša, Lukáš a Miloslava z
Unhoště.

„Dostali jsme peníze,
abychom je mohli využít, až

budeme odcházet z dětského
domova. Mám z toho velkou
radost, určitě mi to pomůže, až
si budu zařizovat byt,“ řekl
Kladenskému deníku čtrnác-
tiletý Lukáš, který je v domo-
vě čtyři roky.

Nejvíce ho baví sport, pře-
devším florbal, badminton a
kopaná. Lukáš chodí do sed-
mé třídy. Z předmětů má nej-
raději tělocvik, angličtinu a
češtinu. V budoucnu by chtěl
pracovat jako automechanik.

„Tancuji zumbu a baví mě
tenis. Chtěla bych být kadeř-
nice. V domově jsem také čty-
ři roky. Peníze určitě využiji
na bydlení, asi na vybavení
nebo nájem,“ vyjádřila se
Dáša.

Miloslava ráda stejně jako
Dáša tancuje zumbu. „V bu-
doucnu bych chtěla být uči-
telkou v mateřské škole. Mám
ráda děti. Peníze se mi budou
hodit na vybavení bytu,“ oko-
mentovala Miloslava.

„Ocení to, až odsud odejdou.
Každé dítě po odchodu potře-
buje něco jiného. Někdo bude
muset zaplatit tři nájmy do-
předu, pořídí si výbavu, jiný
si bude muset koupit napří-
klad pomůcky pro své za-
městnání,“ uvedl ředitel dět-
ského domova Jiří Beránek.

„Lukáš je velmi hodný hoch,
má čtyři bratry a umí se cho-
vat. Dáša je nejstarší ze čtyř
sester. Do domova přišla s tím,
že byla prakticky chůva těch
mladších. Míla svým chová-
ním a snahou směřuje k tomu,
že brzy půjde domů,“ přiblížil
trojici dětí ředitel Beránek.
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