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I.Úvod 
 

Ulice dětem o.p.s. je realizace naší myšlenky 
Chocolate City Company, zkušeností, dovedností, 
výher z proher, pozitivní energie i školy života, 
aplikované na pomoc, podporu, výchovu, inspiraci, 
motivaci, rozvoj, kulturní život a duchovní stránku 
člověka, mladých lidí a dětí. Dětí ze sociálně slabých 
rodin či v ústavní péči nebo mládež z 
hendikepované/invalidní komunity.  
 

Chocolate City Company (dále jen C.C.C.) je 

společnost, která našla své základy firemní politiky 

a ideologii už v roce 2005. Jak už se můžete 

v průvodním slově společnosti dozvědět (viz 

příloha čs. 1.), je tato společnost založená na 

základě názorů a aktivit mladých lidí. Byla to právě 

ulice, kde se tito lidé s námi scházeli. Důvodem pro 

toto byly naše společné koníčky, výměny 

zkušeností z oborů a vzhledem k našemu věku i 

potřeba komunikace a sociální integrace. Koníčky 

jako streetball, žonglování, hudba a street dance, 
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grafity, footbag, snow a skate boarding, beatboxing, atd. atd.. Spojovaly nás aktivity, které 

vznikaly na přelomu 20. a 21. století a jsou v běžné mluvě známy jako street sporty, street 

umění, čili streetart. Přišly s dobou, a tak jako se vyvinuly jiné lidské aktivity v různých 

kulturách a jejich prvky našly význam v lidském bytí, zaznamenávaly a doteď tvarují a 

formují i tyto novodobé aktivity signifikantní význam a zálibu pro dnešní mladé generace. 

S dobou, s kterou přicházejí časy slov jako globalizace, miniaturizace, informačních/nano 

technologií, sociálních / korporátních / finančních politik, unijních rozhodování aj., i 

struktura naší společnosti, mají streetartové aktivity dvě velké výhody – jsou 

originální/nové, a nepředstavují pro jedince až tak velkou finanční zátěž. Zcela jednoduše 

řečeno, v době, kdy můžete bez problémů komunikovat s člověkem z druhé strany planety, 

najít jakoukoliv informaci na internetu, vzdělávat se v tolika objevených oborech a 

profesích, užívat výhod pokroku a technologií, žít ve světě, který kráčí mílovými kroky 

dopředu, se věnuje víc a víc mladých i aktivitám odpovídajícím tomuto tempu. Tyto mladé 

generace jsou zcela jistě i napřed vůči těm starším. Už v útlém věku mají pomalu „za zvyk“ 

učit se cizí jazyky, ovládat počítače, podávat špičkové sportovní výkony, atd. Podle mého 

názoru vznikly streetartové aktivity právě s rychlým tempem evoluce, kterým kráčíme, a 

s limity, které pokořujeme. Rychleji, energetičtěji, adrenalinově, nově či originálně, 

převratně – to jsou slova, která pro mladé při hledání koníčků hrají rozhodující roli. Jejich 

finanční nenáročnost oproti jiným koníčkům, sportům, nebo aktivitám, je v dobách, kdy se 

všude zdražuje a rodiné rozpočty se dvakrát přepočítávají, znamená oproti jiným zálibám 

pouze utvrzující argument. Žádné členské příspěvky, obnosy na sportovní vybavení či 

výstroj, nebo peníze na pronájem vhodných prostor. 

 

Tak jako vše, mají „nové moderní časy“ i svou stinnou stránku. Troufám si tvrdit, že je doba 

až příliš rychlá, a to má svá negativa a přináší nástrahy. Vše začíná u výchovy. Rodiče, 

dobou často přinuceni věnovat se práci, aby byla rodina finančně zajištěna, tráví pak více 

času v zaměstnání, než doma. Televizory, počítače, internet a celebrity nahrazují 

vychovávající roli. Přičteme-li 

k tomuto fakt, že vzhledem 

k historii, která ovlivnila výchovu 

a způsob života rodičů a je zcela 

odlišná od té novodobé, tak se 

nalezneme v, z tohoto 

vyplývající, generační propasti 

oboustranného neporozumění 

rodičů dětem – děti rodičům.  

Zjišťujeme, že rostou rozchody 

v zájmech, ve vydobývání si 

autority a respektu u mladých, 

v pohledech na zvyky, tradice a 
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hodnoty, aj. Je pak už jen otázka času, než stres velkoměsta, či osamělost venkova pohltí 

psychologii jedince bez rodinného zázemí, či rodinného porozumění. Faktor být „In“ nebo 

být „cool“ rozdělí mladé do skupin, různé hudební žánry vytvarují, stejně jako v minulosti, 

jejich různé sociální podskupiny, a moderní způsoby vemou mladistvému identitu v jeho 

snaze zapadnout. Svět drog, rostoucího násilí, nelegálních aktivit, gangového příslušenství, 

či totální pohlcení videohrami. Náhražky, které mají dnes kompenzovat či simulovat 

hodnoty a principy sociálního soužití, které mladí v té rychlosti vynechávají, opomíjejí nebo 

je nikdo nenaučí. A jak už jsem před tím nastínil, propad mezi generacemi je bohužel ve 

většině případů už tak velký, že rodiče vskutku nemohou často způsobu života jejich dětí 

porozumět. Samozřejmě pak nemohou být schopni konzultovat, radit, poradit, či vychovat. 

Začlenění takového individua do „normálně funkční společnosti“ bývá pak o mnoho 

složitější, komplikovanější, často i, jak mluví statistiky, neúspěšné. Nehledě financí, které 

pak plynou na rekonvalescenci jedince ve zvláštních, nápravných nebo odvykacích 

zařízeních. 

 

 

Právě na tomto rozhraní, nad touto propastí, jsme chtěli jako uskupení C.C.C. hrát 

rozhodující roli. Vedoucí a starší členové jsou většinou narozeni v letech 1979 až 1989, jsme 

tedy na přelomu těchto generací. Byli jsme schopni vstřebat názory, hodnoty, zásady a 

tradice starších, ve kterých jsme byli vychováváni, ale vyrůstali jsme na druhou stranu 

v jiném, moderním světě. Od našeho mladého věku jsme se věnovali streetartovým 

aktivitám, u některých z nás by se dalo i říci, že je přímo tvořili. Jsme dnes převážně 

komunita trenérů, umělců, studovaných a zkušených osobností a profesionály ve 

streetartových umění, zastupující Českou Republiku. Je tudíž logické, že na nás lpí 

pozornost mladistvých. A jak už naše projekty a činy od počátku našeho fungování ukazují, 

vždy jsme se snažili tuto přirozenou autoritu využít k tomu, abychom zpětně ukázali, že i 

novodobé „cool“ zájmy a koníčky na ulici podléhají pravidlům, tréninkům pod dohledem 

starších a zkušených, musí respektovat okolní svět a jeho pravidla, že starý neznamená 

špatný, nelegální není dobrý a v tomto smyslu tak dále. Čas nám byl důkazem, že tyto 

myšlenkové proudy nebyly až tak scestné, jak nám tenkráte někteří tvrdili. C.C.C. a jejich 
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 či spolupracující spolky, čítají na tisíce členů a podpůrců našich aktivit. Máme za sebou 

desítky akcí zábavního, podpůrného, vzdělávacího, sportovního, neziskového, či 

charitativního charakteru.  

 

Dnes je Ulice dětěm o.p.s., se svými organizačními a komunikačními dovednostmi, úzce 

napojená, či spolupracuje se jmény jako Óčko Music Club, Óčko TV, Klokánek, Proxima 

Sociále, Tancuj.cz, Hasiči Rescue Team, Taiko, DiscoBus, Magistrát Hl.m.Prahy, Kongresové 

centrum Praha, Jedličkův ústav, a mnoho jiných. Souhrnný seznam společností, s nimiž jsme 

za dobu naší činnosti spolupracovali, nse dozvíte dále.  

 

Vesměs předáváme to, co jsme se „na ulici“ naučili systémem pokusu a omylu. Chceme 

mladým předat naše zkušenosti z oboru a naučit je nechybovat, tak jako my. Založením 

obecně prospěšné společnosti chceme dát našim aktivitám a členům potřebnou základnu, 

profesionální tréninky, možnost konzultovat problematiky, pořádat akce v rámci prevencí 

nelegálních a trestných aktivit, podporovat mladé v jejich konstruktivním myšlení díky 

neustálému kontaktu s nimi, podpořit a pomoci zdravému vývoji jedince a kolektivu naší 

společnosti. 

Obecně prospěšná společnost (dále jen o.p.s.) ULICE DĚTEM bude sloužit v první řadě 

především dětem a mládeži ve věku od 11 do 23 let. Bude realizovat projekty, které budou 

přenášet principy a zkušenosti C.C.C., získané během více než pětileté praxe. Učit, 

vzdělávat, starat se, ukazovat, trénovat, propagovat, sdružovat, organizovat, pečovat atd. 

Smysluplně vyplnit dětem a mládeži jejich volný čas a poskytnout prostředky na tuto výplň. 

Toto jsou základní priority. Podle motta „Kdo nemá čas, nezlobí!“ chceme nabízet tréninky, 

tábory, organizované sdružování, aktivity pod odborným dozorem apod..  

 

Prvotní snahou a cílem o.p.s. bude pevné zakořenění pravidelných tréninkových lekcí a 

odpolední. Smluvní zajištění prostorů vhodných pro tyto tréninky, pevné nasmlouvání 

trenérských kapacit, rozšíření výukových a tréninkových oborů a to novodobých i 

klasických, postupem času i zajištění oblečení a výbavy pro jedince, či skupiny, které by byly 

schopny reprezentovat o.p.s. v soutěžích, exhibicích, eventech (a to i neziskových a 

charitativních), organizování táborů a sportovních soustředění (orientaci na přírodu její 

poznávání přikládáme též velký význam). A 

jelikož máme za svou dobu působení široké 

kontakty, tak bychom se nebáli i tvrdit, že 

by se tyto tréninky mohli rozšířit po celé 

republice, či se stát součástí dobrovolných 

školních kroužků. Celý projekt jasně totiž 

také zdůrazňuje a plně podporuje prevenci 

drog, násilí, kriminality, rasismu. I když tyto 

hodnoty aktivně dětem a mládeži 

předáváme, o hodně efektivnější je pasivní 
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metoda, kterou přinášíme a skrytě propagujeme pod mottem: „Když děti mají společně, 

smysluplně a fyzicky či duševně náročně vyplněný volný čas, nemají pak čas, sílu a ani 

myšlenky na jiné – špatné věci“. Toto má podle mého názoru v dnešních dnech větší 

efektivitu než sáhodlouhá kázání, přednášení, mentorování.  

A protože nás realizace těchto cílů bude stát peníze, chceme nejen využít výhod a možností 

příjmů o.p.s., ale i uměleckého aspektu streetartu. Podle vzoru vyspělých států bychom rádi 

přispěli na zkulturnění veřejných míst (parky, ulice, prostory metra, sportoviště apod.), 

exhibicí dovedností za doprovodu výběrčího s kasičkou ULICE DĚTEM o.p.s., do které by 

kolemjdoucí mohli dobrovolně věnovat peníze. Pořádání veřejných/dobrovolných sbírek na 

akcích, v předem smluvených objektech nebo pouliční prodej produktů vyrobených v 

dětských domovech či jiných institucích, organizacích, jedincích, pracujících s dětmi nebo 

mládeží. Tyto finance by měly spolu s granty a dotacemi zajistit prostor pro pravidelné 

tréninky a fungování o.p.s., které by se pak dále propagovalo, medializovalo, rozšiřovalo a 

publikovalo. Naše nabídka by se pak určitě rozšířila právě do dětských domovů a 

podobných zařízení. Tyto by nejen mohli s prodejem pomáhat a tím pádem mít vlastní zdroj 

příjmů, ale kterým bychom hlavně my mohli nabídnout bezplatnou péči, a tím i těm 

„slabším v naší společnosti dát šanci stát se někým“. Tímto ovšem zdaleka nekončí 

představy aktivit a zájmů o.p.s. Ulice dětem. Po realizaci prvotních plánů a upevnění 

komunity chceme celý projekt teprve odstartovat ve velkém. Opět to byli naši západní 

sousedé, od kterých jsme se nechali inspirovat a nápad odkoukali. Už teď se ale těší 

obrovskému nadšení a očekávání. Rádi bychom jednoho dne vypravili z Prahy autobus s tzv. 

„dream teamem“(tým složený z profesionálů a těch nejlepších v různých streetartových 

disciplínách) po předem smluvených městech v ČR, kde by se projekt ulice dětem 

prezentoval formou dne plného hudby, sportu, různých klání a exhibicí, dobré nálady a 

úsměvů bez drog, alkoholu, násilí, rasové nesnášenlivosti, či čehokoliv proti čemu 

prosazujeme naše myšlení. Posunem-li tuto myšlenku ještě o úroveň nahoru, mohli 

bychom vytvořit novodobou podobu „her bez hranic“ s novodobými sportovními a 

uměleckými disciplínami. Zapojení škol po celé ČR je v tomto případě samozřejmostí. 
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dnotlivých měst, později krajů, by se pak jednou za rok, pod jistě velkým mediálním 

zájmem, utkali ve velkolepém pražském finále. Publicita takového eventu zaručeně přiláká 

pozornost dětí, mládeže, adolescentů a jejich rodičů. Já osobně si myslím, že využít této 

pozornosti v prospěch přenesení našich zásad, hodnot a principů o.p.s.  

Ulice dětem na stávající i budoucí generace, je skutečně efektivní a morálně i eticky 

správné. Nemluvě o tom, kolik mladých bude touto soutěží motivováno ve snaze zúčastnit 

se jí. Tréninky a zdravá soutěživost budou faktory z největší části přebíjející negativní vlivy 

naší doby. Toto a podobné projekty budou naše příspěvky k vychovávání a vzdělávání 

novodobé mládeže v České Republice. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření a 

vybudování institutu poskytující dětem a mládeži školní vzdělání, pracovní praxe a 

umělecko-sportovní zázemí. 

 

S uctivým pozdravem,   

Lacek Daniel- ředitel splečnosti 

 

 

 

 

 

Seznam některých společností a subjektů se kterými jsme doposud spolupracovali 

Společnosti - Očko Tv, Fajn rádio, rádio SPIN, Taiko a.s., Óčko Music Club, klub Hanny 
Banny, ReeArt agentura, BDS Academy, Chocolate City Chicks Crew, Last Minute Dancing 
crew, Reprostudio, Discobus, Žluté Lázně, Medvídci.com, agentura Ars, časopis Papparazi, 
Lightshop.cz, seznamka.cz, Grafneck.cz, český basketbalový svaz, Fingerboarding.cz, 
Tancuj.cz, Dancing Crackers, Proxima Sociále, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
Klokánek, Jahoda org., NariModels, JoonglinkpeopleofChocolate City, Hasiči Rescue Team, 
iMiss, základní škola Na Líše s rozšířenou výukou výtvarné výchovi, základní škola 
Křesomyslova, WantedPosse, KeepItLit, made in Europe, městské části hl.m. Prahy, 
magistrát hl.m. Prahy, Dolní Počernice, Kbely, město Poděbrady, město Česká Lípa, město 
Hradec Králové, město Pardubice, Strakonice, kraje Středočeský, Vysočina, 
Českobudějovický, hudební projekty z Velké Británie, Holandska, Francie, Malorky, Ibizy, 
České a Slovenské Republiky, BMX asociace, in-line asociace, Discobus Praga, Kongresové 
Centrum Praha, Jedličkův ústav Praha, Nutricia a.s., Azza s.r.o., Melodicait., pražské kulturní 
domy, Dětské domovy, UNIK Desing, Barevný svět dětí, Nadace a dovednosti o.p.s., 
Neziskovky.cz, AVPO.cz, DDM Modřany, Eduin o.p.s., Rodiče Vítáni, Města vzdělávání (Žďár 
nad Sázavou, Kutná Hora, Dvůr Králové na Labem, Svitavy), Jedličkův ústav, Red Ribbon, 
Probační úřad České republiky, Stacionář Strakonice, Český rozhlas Regina, DOX, Letiště 
Václava Havla, ZŠ Slovanka, ZŠ Kbely, ZŠ Hostinné, ZŠ Dolní Počernice, Women for Women, 
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APERIO.cz, Azylový dům pro matky s dětmy Holešovice, Klub HSCP, PVA Letňany, ABF a.s., 
FootLocker, &FLUX studio, KV2 audio, SK Motorlet, Divadlo u Hasičů, Divadlo Vesmír, 
Roccaflex, Česká yoyová Asociace, TYC, Gibbon.cz, Unicef, a další a další… 

DJ´s - Dj Scarface, DJ Rockstar, DJ Ultrafino, DJ KooG, DJ Mikuláš, DJ Flux, DJ Lu2, DJ Robot, 
DJ Maztah, DJ Nox, , DJ Magix, DJ Wich, DJ Shock O´, DJ Cappy, DJ Urbo, DJ Deinl, DJ 
Saybon, DJ Voyta, DJ Sakul, DJ Kuře, Dj Ken Fan, Dj Dub, DJ Feith, Flavourz(Nederland DJ´s 
crew), Dj Coer, Dj Friky, Funkshui radio (DJ Dimitri from Chair, Dj Larie 1), Dj Cut Dem, Dj 
MarcoS, Dj Saybon, Chris Lorenzo, Alexander... 

Rap/Beatbox interpreti - Nironic, Shaw, Johny Youngblood, Bordel, Jan Křivánek, Filip 
Solčány aka BeatSolčy, Danny Cash&Alitka, MC Máca, MC Pear, Geta (MC Gamby/MC 
Ricco), Orion, Indy, James Cole, REST, Vladimír 518, Kato – PSH, MC Kačka, Chocolate 
Beatboxers (Herky, Pavel, Ivenhoe jr) Tiny beat, Manželé, 2h+ (Vladis, Suvereno), 
Reprostudio(Dj Backman, MC Metoděj, MC Dozer, Flowie, Bohuš DLM, Mary C), Jaro 
Cossinga, Oliver Beatman, Represent, SCUR, Safari, Hosté Odjinud, McK a Alliass, Bohuš 
DLM, Devlas, Kika, Majros a Foggy Fogosh, Buran Buran,  El-Puta... 

Tanec/pohyb - BMX Flatland (Miroslav Zeidler, Dominik Nekolný), tréninkové centrum 
HSCP, 4C (Léňa Méďa Nedvědilová, Eliška Rumlová), B.D.S. Academy (Andy Boy, Pitkin, 
Dano, Rafi, Vahe, Martina a Kateřina Kvasnicové (Máka&Káka)),  Last Minute(Zizu, Taz, 
Angel Pop, Fíla, Malej), RAK Beroun, D4you, Pentifull crew, Mateo, Dancing Crackers, Be 
Originals, Survivals (Tref,Rossa), Next Movement, Sabina, Melanie, Honza Urban, Barbora 
Kůrková, Robert Lukatu, Kooozi,  Klára Kolomazníková, basketbal (Petra Kulichová, Tomáš 
Macela – národní reprezentanti, Lubomír Zelenka – trenér Mattoni NBL),  uskupení 
Streetball For People, Footsak (Tomáš Tyrpekl),  stolní fotbálek (Jan Markvart, Ondřej 
Plicka),  tenis (Miroslav Lacek), HC Praga 1946, Wonted Posse (francie), Tony GoGo (USA, 
Japan), slickline (Gibbon.cz), freeclimbing (Filip Racek),  Yo Yo - Jiří Zavadil, Jakub Rakovec, 
Matiáš Racek, diabola - Štěpán Vrba, Honza Weber,  extremni sporty - Zabil.cz, 
parkour/moderní freerun – Artmoving, a jiní...  

Zpěváci/-čky - Yuli, Arne Vatnoy, Andrea Zimányiová, Olesja Mataková, Mansur Tašmatov, 
Olga Lounová, Zbyněk Drda, Jaroslav Parči, Miša Nosková, Jarek Šimek, Helena Zeťová, Sisa 
Sklovská, Madalena Joao, Kamila Hübsch, Dianaka Kalash, Tomáš Ringel, Martin Maxa, 
Genny Ciatti, Tereza Aster Vágnerová, 5Angels, Michael Hejč, Kyshka, Miroslav Papež, 
Chinasky, Eddie Stoilow, Roxete revival, Barbora Cinová, Klára Kolomazníková, Pluto, Jan 
Čechovský, a další... 

Celebrity, významné osobnosti, spolupráce - Petr Zvěřina (DJ a moderátor), Nikola 
Plzáková/Zvěřinová (profesionální modelka, Dj-ka), Josef Čermák (promotér), Tomáš Gottlíb 
(promotér), Martin Kocián (zpěvák), Petr Vojnar (moderátor), DJ Get Far, Petr Srna 
(moderátor, herec, lektor), Markéta Mayerová (moderátorka), Benjamin Arthur (fotograf), 
Petra Ptáčková(módní návrhářka), Kristýna Šálková(grafička, typografka, pedagog,), Jana 
Jiroušková (odborný pedagog, výtvarný specialista), Ladislav Wild (specializovaný 
zvukotechnik), PhDr. Petra Drahoňovská, mjr. David Janda, Mgr. Jiří Kučera, Kateřina 
Polívková, Zdeněk Slejška, Vít Krajný, Tamara Kováčová, Kateřina Lánská, Silvie Pýchová, Iva 
Mawlood Tahová, Gábriela Kynclová, Zuzana Bílá, Ing. arch. Maria Wohlrabová, Pavel 
Dolejška 
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II. O společnosti 

Název: Ulice dětem o.p.s. 

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Identifikační číslo: 018 63 240 

Sídlo: Počernická 27296 Praha 10, Malešice, 108 00 

Statutární orgán: Daniel Lacek – ředitel spolčnosti 

Zapsaná v řejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v odílu 

O, vložce 1163 od 12.07.2013. 

Kontakty: telefon – 778 018 780; email: chocolate.city.company@centrum.cz;    

 web: www.ulicedetem.cz 

 

III.Činnosti společnosti 

 Poskytování informací a pomoci fyzickým osobám ohroženým negativními vlivy jako jsou 
jakékoliv formy rasismu, extremismu, diskriminace, kriminalita, užívání alkoholu, cigaret a 
drog a jiných návykových látek 
 

 zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže jako prevence negativního chování 
 

 poskytnutí kolektivních a individuálních odborných tréninků sportovních, fyzicky náročných, 
kreativních, uměleckých, sociálních, filozofických 
 

 spolupráce a zajištění metodické pomoci školám a dalším subjektům, které realizují činnosti 
směřující k dětem a mládeži s cílem prevence negativních jevů v těchto věkových 
kategoriích 
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IV.Pořádané akce 

 

V roce 2015 společnost Ulice dětem o.p.s. pořádala následující akce: 

 

All4One – za Českou Republiku jsme sháneli osm mladých lídí (4 muže a 4 ženy), kteří se věnují 

jednomu z hiphopových elementů (rep, zpěv, tanec, beatbox, djing), hledali jsme také fotografy, 

grafické desingnery či zájemce o natáčení videoklipu. Projekt byl dotován z grantového programu 

Erasmus+, který čerpala francouzská nezisková organizace End of the weak. 

 

 

 

Ulice dětem on Tour na Dětské planetě - Prodloužený víkend od 13. do 15. 

listopadu 2015 patřil na holešovickém výstavišti dětem, dětským hrám a 

oblíbeným hrdinům našich ratolestí. Výstavní plocha INCHEBA EXPO se na 

plné 3 dny proměnilo ve svět splněných fantazií menších i těch větších. 

Uskutečnil se zde další ročník oblíbeného veletrhu hraček, her a dětských 

potřeb DĚTSKÁ PLANETA 2015. Na stage byl celou dobu k vidění 

doprovodný program Ulice dětem on Tour a workshopy v prezentovaných 

aktivitách. Veletrh navštívilo okolo třiceti tisíc návštěvníků. 
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Sportovní dětský den v Poděbradech – 6.6. jsme pořádali, ve spolupráci s městem Poděbrady a 

podporou Unicef a ZULU Nation,  sportovní dětský den se zaměřením na streetballový turnaj a 

workshopy ve streetartových aktivitách. Doprovodný program pro nás připravili lektoři těchto 

aktivit a pobavili přibližně 150 účastníku 350 přihlížejích tohoto odpoledne. 

 

 

Den s Nadáním – 13.6. jsme se účatnili sportovně – workshopového odpoledne v pražské Gutovce, 

kde jsme ve spolupráci s organizací Nadání a dovednosti pomohli s našimi lektory inspirovat a 

motivovat děti z dětských domovů. Odpoledne bylo pro přibližně 80 dětí z dětských domovů v rámci 

projektu Rozhled, jehož vyhlášení bylo součástí akce, a mnoho návštěvníků z řad kolemjdoucích či 

jen přihlížejících. 

 

 



- 12 - 
 

Počernická 272/96,  
Praha 10, Malešice         IČ: 018 63 240 
Číslo účtu:                   212143441/0600 
Číslo účtu sbírky:        212142326/0600 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              

Ulice dětem on Tour na veletrhu ForToys/ForGames/ForBabies – Veletrh hraček, her, potřeb pro 

děti a kojence, videoher a interaktivní zábavy. Navštívilo jej, v termínu 8.-11.10.2015, 49731 

návštěvníků na celkové vástavní plše 8153m2 a účastí ze sedmi zemí světa. 

 

Pusťte nás do vašich škol na Základní škole v Dolních počernicích – V měsíci září jsme navštívili, 

v rámci projektu Pusťte nás do vašich škol, Základní školu v Dolních Počernicích. Tanec ve stylu 

streetdance, malování, moderní yoyo i gramofon – to vše školáky zaujalo a velmi aktivně se do 

celého programu zapojili. Programu se zúčastnilo okolo 450 dětí. 
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Ulice dětem on Tour na veletrhu Stříbrné vánoční dny – sedmý ročník veletrhu, kterého se 

zúčastnilo na 360 firem a společností prezentujících jakékoliv vánoční tématiky na ploše 8000m2. 

Doprovodný program, který měla na starost Ulice dětem o.p.s., byl zaměřený na tři charitativní 

projekty – Ulice dětem on Tour, Dejme šanci dětem, F.O.D. – klokánek s více než stovkou 

vystoupení a více než 36 soubory, ať už hudební, taneční a umělecké. Velth navštívilo 31071 lídí.  

 

 

 

V.Financování společnosti 

Společnost Ulice dětem o.p.s byla v roce 2015  financována z výtěžků z veřejné sbírky, která činila 

celkem 1.447.320,-Kč. Sbírka uskutečněna výrobků symbolizujících naší společnost (kolečka do 

nákupních vozíků, Mighty Beanz, drátěné výrobky, drobné přívěsky a klíčenky). Náklady na tyto 

výrobky činily 120.610,-Kč a bylo jich prodáno celkem 24.1200ks. Zůstatková částka ve výši 

1.326.710,-Kč byla v celé své výši použita na uspořádání akcí v roce 2015. Některé akce byly 

pořádány mj. z finančních důvodů ve spolupráci s jinými subjekty, zabívajícími se stejnou oblastí 

činnosti. 
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VI.Závěr 

Cílem naší společnosti je chránit, informovat a pomáhat jakémukoliv kolektivu či jedinci před 

negativními vlivy, formy rasismu, extremismu, diskriminace, kriminality, nelegálnosti, užívání 

alkoholu, cigaret a drog, či jiných omamných látek, poskytnutím odborných tréninků novodobých 

aktivit (sportovních, fyzicky náročných, kreativních, uměleckých, sociálních, filozofických, a to 

kolektivních i individuálních) pod odborným a profesionálním dohledem. Je pro nás velkou radostí a 

odměnou, že se dnes již setkáváme s pozitivními reakcemi zúčastněných, s velkým nadšením dětí a 

měli jsme možnost navázat spolupráci s lidmi a subjekty, kteří podporují naše myšlenky.  

 

POVĚDĚLI O NÁS: 

ZŠ Dolní Počernice, PRAHA 

„Ulice dětem v DP 

V měsíci září 2015 jsme měli tu možnost, prožít aktivní a velmi příjemný den, který pro děti naší ZŠ 

připravila organizace Ulice dětem. Velmi pěkně zorganizované dopoledne plné pohybových i 

výtvarných aktivit se dětem i naprosté většině pedagogů velmi líbilo. Tanec ve stylu street, 

malování, jojo, mixážní pult, to vše naše děti velmi zaujalo a velmi aktivně se do celého programu 

též zapojily.  

Obdobná akce proběhla též v rámci oslav 130.výročí založení ZŠ, kde se rovněž setkala s velkým 

úspěchem. 

Rádi bychom poděkovali za krásné zážitky a popřáli hodně sil mladým lidem do dalších aktivit 

s našimi teenagery.“ 

J. Schwarz, ředitel zš 

 

ZŠ  Slovanka, ČESKÁ LÍPA 

„Když jsem jela v říjnu 2013 jako vyslanec naší školy na konferenci Rodiče vítáni, neměla jsem 

vlastně žádná očekávání. Měla jsem přivézt nové informace, které bychom mohli využít v oblasti 

spolupráce s rodiči. Jela jsem však z Prahy nadšená z toho, že mi náhoda poslala do cesty pár 

skutečně fajn lidiček. 

Jedním z nich byl pan Daniel Lacek, ředitel obecně prospěšné společnosti Ulice dětem. Nutno 

podotknout, že svůj vstup na konferenci nezačal právě šťastně . Nás – generaci sedmdesátek 

(narodila jsem se v roce 1970 – trefa do „černé-ho“) – nařkl z toho, že slovo ulice v nás vyvolává jen 

šedivý předsudek. Ve mně ale to slovo vyvolalo něco jiného. Byla to vzpomínka. Bylo mi čtrnáct, 

myslela jsem si, že prožiju víkend u své, jak se ve čtrnácti říká, nejlepší kamarádky. Zažila jsem však 

její „absťák“ v přímém přenosu… 

… a tak jsem poslouchala a dívala se dál – bez předsudků. Viděla jsem krásu, dřinu, umění, nadšení a 

hlavně energii, spoustu energie. Zvedla nás ze židlí (i nás staříky). A snaha „přetavit“ děti ulice, jak si 

je představujeme při vzpomínkách z našeho mládí, na ULICI DĚTEM mi přišla najednou posvátná. 
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Co nabízí Ulice dětem, si každý může najít na internetu. Je však dobré to zažít a já jsem moc chtěla, 

aby to zažily i děti u nás ve škole. Hned jsem si vzpomněla na to, že je potkávám na chodbách 

s yoyem a vždycky mám radost, že yoyo trochu vyrovnává počet mobilů v rukách. Když pan Lacek 

řekl na konci půlhodinového programu: “Pusťte nás do svých škol…“, měla jsem jasno. I náš 

rozhovor byl jednoduchý. Na mou větu: „My bychom vás rádi pustili do naší školy, ale je v České 

Lípě“, řekl prostě: „No jasně, to je v pohodě.“ 

A  tak 24.3.2014 skutečně přijeli v čele se svým trenérem a ředitelem - parta  deseti mladých lidí. 

Uvolnili se ze škol, vzali si volno v práci a přijeli strávit den se 750 dětmi. Přesně tolik jich prošlo 

jejich programem.  

Na den u nás se zodpovědně připravovali. Ještě po svém příjezdu v neděli večer měli tréning a při 

pohledu na to, jakou má u svých svěřenců pan Lacek autoritu, nás ani nenapadlo strachovat se 

nechat je přes noc u nás v tělocvičně bez našeho zodpovědného dozoru.  

Děti jsme rozdělili do čtyř skupin a v tělocvičně se střídaly zhruba po jedné a půl hodině. Nemusím 

ani říkat, že my učitelky jsme si nedovedly představit, jak chtějí ti mladíci a slečny zorganizovat 

najednou 150 dětí. Zvládli to hned čtyřikrát! Proběhla motivace, zahřátí, zajištění bezpečnosti, 

výuka ve skupinách, relaxace, prostě vše, jak má být. Ale hlavně – naší tělocvičnou proběhla 

ENERGIE. Ty holky a kluci dokázali zaujmout a zaměstnat 150 dětí najednou a bez jediného úrazu. 

Odpoledne se na jejich nabídku do tělocvičny znovu vrátilo šedesát z nich. A my učitelky? Po 

úvodním „vytřeštění“ a strachu o naše ratolesti jsme se zapojily a dobře se bavily. Nutno přiznat, že 

jsme dostaly lekci. A mě moc potěšilo, že i ty kolegyně, které se rozčilovaly, že „zase přicházejí o 

matiku!!!“, nakonec přišly a přiznaly, že to bylo fajn. Snad jsme alespoň na chvilku zapomněly na to, 

že naše práce není jen o tom, CO děti naučíme, ale také o tom JAK… A toto je určitě jedna z cest. 

Ukázat jim někoho, kdo něco umí, protože na sobě tvrdě pracuje. 

Za tento den vám, moji milí, já osobně MOC DĚKUJU“ 

K. Černá, ambasadorka školy  

ZŠ Karla Klíče, HOSTINNÉ 

„V pátek 5. února se v městské sportovní hale uskutečnil projektový den se sportovní tématikou, 

který naší škole připravila organizace Ulice dětem o.p.s. s názvem „Pusťte nás do vašich škol“. Pod 

vedením moderátora Daniela Lacka (Chill) přijeli i další sportovní instruktoři (TAZ, AB, Lena Meda, 

DEJW, Roman, Neno), kteří pro naše žáky uskutečnili dvě představení, každé o délce 1,5 hodiny. 

Ukázali nejen sportovní a taneční aktivity ve stylu street, ale hovořili s našimi žáky i na téma 

prevence závislostí, zdravého životního stylu, omezení závislosti na mobilních telefonech i tabletech 

a smysluplném využití volného času formou sportovních i jiných aktivit. Velmi dobré bylo, že zapojili 

všechny naše žáky do plnění sportovních disciplín. Žáci si sami vybrali toho instruktora a příslušnou 

aktivitu, která je zaujala. Ti, co nemohli ten den cvičit, vytvářeli výtvarné práce. Na závěr akce se 

uskutečnila velká autogramiáda. Akce měla úspěch a už teď je jasné, že s organizací Ulice dětem 

navážeme další spolupráci. Sportovní instruktoři po akci navštívili školní jídelnu a prohlédli si i 

budovu 1. stupně.“ 

J. Sogel, ředitel zš 


