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Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem již 25 let 

(Olomouc, 18. 10. 2022) – Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se v posledních 

letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid 

do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším, 

protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím.  

      „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce 

nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s. Již 

dvacetpět let prodávají vánoční květinu rodiny léčených dětí, zdravotní personál, členové a 

přátelé Šance ale především dobrovolníci, aby pomohli těžce nemocným dětem, které se léčí 

na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Letošní výtěžek, který zůstává jako 

předešlé peníze v regionu, bude využitý na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup 

nadstandartního vybavení a zdravotnických potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na 

financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na nákup dárků, výtvarného 

materiálů a na financování volnočasových aktivit. V letošním roce od 21. 11. 2022 se můžete 

setkat s prodejci vánočních hvězd pro nemocné děti na různých místech České republiky.  

 

 

Zahájení sbírky bude 21. 11. 2022 

 

Sbírka bude ukončena 9. 12. 2022 

 

Cena vánoční hvězdy je malá á 60 Kč, velká á 120 Kč 

 

Barva květin je červená, bílá, žíhaná – do vyprodání zásob 

 

Květiny pro nás pěstuje Florcentrum Olomouc.  

 

Objednávky pouze do 14. 11. 2022 

 

Objednávky posílejte:  herta.mihalova@sanceolomouc.cz. 

       herta.mihalova@volny.cz 

    777 328 099 

 

 

Veřejná prodejní místa v Olomouci: 

Dětská galerie na DK - po celou dobu trvání sbírky 

Mammacentrum, Nezvalova 1 - po celou dobu trvání sbírky 

Galerie Caesar, Horní Náměstí - po celou dobu trvání sbírky 

BioNaturae, Horní Lán - po celou dobu trvání sbírky 

3. 12. 2022 obchodní centra City, Haná a Šantovka 

30.11. – 1. 12. 2022 Teoretické ústavy LFUP 

 

Vánoční hvězda má své stránky: www.vanocnihvezda.eu 

 

Jestli chcete, abyste byli uvedeni v seznamu, nezapomeňte nám to nahlásit. 
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Sbírka „Vánoční hvězda“ je chráněná ochrannou známkou, kterou udělil Ústav 

průmyslového vlastnictví. Ochranná známka platí do 14. 1. 2028. Kontrolu účtů a účelu 

provádí Krajský úřad v Olomouci. 

 

 

 

 

Vánoční hvězda v číslech 

 

Čistý výtěžek akce v roku 2021 byl 3 571 343 Kč. 

Rozvezli jsme a prodalo se 56 550 kusů vánočních hvězd. 

Vánoční hvězdu jsme rozvezli do 185 měst a vesnic ČR (podle nahlášených informací). 

Do celé akce se zapojilo 628 dobrovolníků (podle nahlášených údajů). 

Hvězda zaplavila 510 míst – škol, firem, podniků, prodejen, organizací a jiných institucí. 

 

Vánoční hvězda pomohla zrealizovat tyto projekty: 

 

1. Po celkové přestavbě a rekonstrukci oddělení JIRP - humanizovat nemocniční prostředí. 

2. Zrekonstruovat a kompletně vybavit kuchyňku pro rodiče. 

3. Zakoupení nadstandardního vybavení a potřeb pro děti, maminky a oddělení (speciální 

roušky, pleny, parní čistič, vysokozdvižné zařízení, křesla pro rodiče). 

4. Přispět 4 rodinám na rodinnou rekreaci po dlouhodobé léčbě. 

5. Přispět na zimní a letní rekondiční pobyt dětí, víkendový pobyt a zahraniční pobyt. 

6. Finančně přispět 15 rodinám s onkologickým pacientem v těžké životní situaci.  

7. Umožnit nám nákupy výtvarného materiálu, finančně zajistit výtvarnou lektorku a provoz 

dětské galerie.  

8. Pořizovat dětem hračky do heren, věnovat dětem dárky při zahájení léčby, k 

narozeninám, svátkům, Vánocům, Velikonocům, při ukončení léčby a při výjimečných 

situacích. 

9. Finančně i materiálně přispět 13 rodinám s těžce chronickým dítětem. 

10. Humanizovat prostory oddělení starších dětí a vybavit ochrannými prvky. 

11. Opravit malby na pooperačním oddělení. 

12. Opravit porušené stávající malby na Dětské klinice  

 

Celá akce je pod záštitou prof. MUDr. Vladimíra Mihála, CSc. 

  

Všem, kteří si charitativní květinu koupí, patří upřímné poděkování. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, sponzorům a mediálním partnerům, pomáháte nám 

udržet tuto tradici živou neuvěřitelných 25 let. 

 


