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Tisková zpráva       
 

Víkend v Praze patřil celebritám a dětem z dětských domovů 

 

7. června 2009 – Herečky Ilona Svobodová, Magdaléna Bianka Ištoková, Aneta 

Krejčíková a Tereza Nekudová nebo zpěváci Iva Bittová a Tomáš Klus o víkendu podpořili 

projekt Out of Home. Na Pražském hradě, v trojské zoo, areálu fotbalové Sparty či třeba 

klubu La Fabrika se setkali s dětmi ze 17 dětských domovů, aby jim pomohli se 

začleněním do reálného života. Program zahrnoval celodenní znalostní soutěže, simulace 

běžných aktivit, jako je hledání práce přes internet, nejlepšího dopravního spoje či 

založení bankovního účtu, a večerní kulturní festival. 

  

 Na velkých pražských nádražích (Hlavní, Smíchovské, Masarykovo a další) děti například hledaly 

nejlepší dopravní spojení, jak se dostat domů, u poboček Raiffeisenbank na Václavském náměstí, 

Na Příkopě a Náměstí republiky si zkusily poprvé založit vlastní bankovní účet a v klubech Batalion 

a La Casa Blů ověřily, jak lze najít brigádu na internetu. Jednotlivé aktivity probíhaly formou 

soutěží. Nejlepší dětský domov byl z Mostu, druhé místo obsadily děti z České Kamenice, třetí pak 

z Volyně. Vyhlášení výsledků třetího ročníku projektu Out of Home se uskutečnilo v sobotu večer ve 

zcela zaplněném klubu La Fabrika, kde vystoupila zpěvačka Iva Bittová s australskou pianistkou 

Lisou Moore, písničkář Tomáš Klus, skupina 4signs a další. 

 

Podle statistik je Česká republika z pohledu Evropské unie na prvním místě v počtu dětských 

domovů na počet obyvatel. Aktuálně v nich žije okolo 6500 dětí a dalších 5000 přebývá ve 

výchovných ústavech. 

 

Out of Home chce tímto krokem zpříjemnit dětem z dětských domovů jejich čas, propojit je 

s každodenním životem a motivovat a ukazovat na věci a činy, které mají v životě smysl.  

 

Zúčastněné dětské domovy: Aš, Boršov, Budišov, Česká Kamenice, Dlažkovice, Frýdek Místek, 

Humpolec, Karlovy Vary, Krásná Lípa, Liptál, Litoměřice, Mladá Boleslav, Most, Písek, Strážnice, 

Uherské Hradiště, Volyně.  

 


