
 

 

 

 

Cesta ke splnění snu dětí z dětských domovů se naplňuje 
Zakladatelka Nadačního fondu Na 1lodi, který zajišťuje zážitky pro děti a mladé lidi 

z dětských domovů v Brně, se stane kmotrou nového kalendáře Život v harmonii 2022. 

Výtěžek z prodeje putuje na konto Nadačního fondu, jehož cílem v roce 2022 je splnit 

dětský sen o cestě k moři. 

Tvůrkyní kalendáře je podnikatelka Kateřina Čechurová a fotografka Sandra Janatková. 
Slavnostní křest se uskuteční v Hotelu Barceló Brno Palace v úterý 9.11. 2021 od 17 hodin. 
Dvojjazyčný kalendář přináší nejen umělecké fotografie, ale i inspirativní texty k zamyšlení. 
„Impulzem vytvořit kalendář byla čistá radost z tvorby, inspirovaná krásami Korfu. Chtěly 
jsme ukázat zralou ženskost v plné síle bez jakéhokoli tlaku na dokonalost. Chceme 
inspirovat k tomu, aby bez ohledu na věk, váhu, či společenskou roli se život užíval v plné 
hojnosti. Myšlenkou, věnovat výtěžek z prodeje kalendáře Nadačnímu fondu Na1lodi, to 
začalo celé dávat ještě větší smysl. S patronkou fondu Monikou Melicharovou od jara 
spolupracuji na novém projektu a vzbudila ve mně důvěru. Vzájemná spolupráce je pro mě 
zárukou, že všechny získané finance transparentně poputují k dětem“ svěřuje se Kateřina. 

Projekt Nadačního fondu vznikl čistě z touhy 3 přátel podpořit děti z dětských domovů v Brně a 
udělat jim radost. Monika Melicharová v úspěšné jednorázové akci uviděla příležitost vytvořit 
něco smysluplného a trvalého. Zjistila skutečné potřeby ředitelů domovů i dětí, a na základě toho 
založila v roce 2020 Nadační fond Na1lodi. V současné době s dobrovolníky pořádá dětské dny 
na ranči s koňmi pro více jak 50 dětí. „Připravili pro nás spoustu zážitků – hřebelcovali jsme 
koně, čistili jim kopyta. Před samotnou vyjížďkou jsme koně osedlali. Bylo to jak v pohádce. 
Po příjezdu jsme si dali nášup luxusní rajské omáčky. Dalším zážitkem byla jízda na 
čtyřkolkách. To byl adrenalin!“ pochvaluje si desetiletá Rozália z dětského domova. Když se 
Monika ptala dětí, co by si přály úplně ze všeho nejvíc, odpověď zněla jednoznačně, společná 
cesta k moři. Cílem Nadačního fondu pro rok 2022 je tento sen uskutečnit. Všichni, kteří za 
organizací slavnostního křtu stojí, věří, že podpora a štědrost pozvaných hostů a partnerů, bude 
startovací metou k naplnění dětského snu.  

Večerem provede moderátor Jiří Wiener. O hudebně zábavnou část se postará pěvecké duo 
z Městského divadla Brno, Petr a Johana Gazdíkovi. Hosté se mohou těšit na příjemnou 
společnost zajímavých lidí, welcome drink, a bohatý raut. Na programu je i prodej 6 vybraných 
zarámovaných fotografií s citátem z kalendáře.   

Pokud vidíte příležitost mít kalendář jako smysluplný dárek, kterým můžete potěšit sebe, své 
blízké, partnery, klienty a zaměstnance, objednat si je můžete již dnes (odesílány budou až po 
křtu). 

Odkaz na nadační fond: www.na1lodi.cz 
Odkaz na Facebook: https://www.facebook.com/NadacniFondNa1lodi 
Odkaz na Instagram: monikamelicharova2811 
Odkaz na LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/monikamelicharova/ 
Odkaz na videopozvánku na Youtube: https://youtu.be/l1phrzCDf3M 

Odkaz na vstupenky: https://1url.cz/qKd6P 

Odkaz na kalendář: https://1url.cz/RKd6c 
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Adresa místa, kterého se to týká: Hotel Barceló Brno Palace, Šilingrovo nám. 265/2, 602 00 Brno 
 
Kontaktní údaje 
jméno a příjmení: Monika Melicharová 
telefon: +420 777 747 223 
e-mail: jsme @na1lodi.cz 

Rubrika: Společenská událost (??) 
Podrubrika: dobročinnost (??) 
Termín zveřejnění: nejdříve 1.11. nejpozději 5.11. 2021 
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