
Osobnosti už podvanácté pózovaly pro Mathildu
Ani obrovská časová vytíže

nost Tomáše Kluse nebo alergie 
na zvířecí srst Xindla-X neod
radily oba zpěváky od pózování 
na kalendář pro dobrou věc. Na
dační fond Mathilda, který se 
věnuje výcviku vodicích psů 
a projektům, jež pomáhají těžce 
zrakově postiženým, tak i díky 
nim mohl vydat už svůj dvanác
tý kalendář plný známých osob
ností. Celý výtěžek z jeho pro
deje slouží k financování aktivit 
kolem vodicích psů.

„Výchova a výcvik takového 
psa trvá rok a půl a je to velmi 
nákladná záležitost. Proto jsme 
hned od roku 2010, kdy fond 
založila nedávno zesnulá hra
běnka Mathilda Nostitzová, 
přemýšleli, jak na tuto činnost 
nejen získat prostředky, ale zá
roveň jak našim příznivcům

něco konkrétního nabídnout. 
Volba padla na kalendář,“ řekl 
Právu Zdeněk Lébl z NF 
Mathilda.

Už několik let je umělecké 
ztvárnění kalendáře pod tak
tovkou fotografa Jana Altnera

I
Celý výtěžek 
z prodeje kalendáře 
slouží k financování 
aktivit kolem 
vodicích psů

a grafika Lexy Jaroše. „Oba 
svou práci dělají zcela bez ná
roku na honorář, Honza dokon
ce sám některé osobnosti oslo
vuje. Když šel třeba kolem Di
vadla U Valšů, uviděl na 
programu upoutávku na hru Na kalendáři pro rok 2022 nechybí ani Martina Sáblíková.

Drahá Mathilda, kde má hlavní 
roli herečka Daniela Kolářová, 
a měl hned jasno, že osloví pro 
kalendář na rok 2022 také ji,“ 
dodává Lébl.

Pro jednotlivé měsíce dále 
zapózovali např. herec Martin 
Dejdar, fotbalista Vladimír 
Šmicer, herec a režisér Vojtěch 
Kotek, rychlobruslařka Marti
na Sáblíková nebo moderátor 
Libor Bouček. Za práci na ka
lendáři nikdo nechtěl žádnou 
finanční odměnu.

„Za tu dobu, co kalendář vy
dáváme, přijalo naše pozvání 
ke spolupráci už 144 osobností 
z umění, kultury, sportu i vědy. 
Ten letošní stojí pět set korun 
a koupit se dá v e-shopu na 
webových stránkách nadačního 
fondu www.mathilda.cz/shop,“ 
uzavírá Zdeněk Lébl. (jan)
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