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Čtvrtletník Cibule a Kebule pro dětské domovy

Fotbalový DD CUP vyhrál

dd domino plzeň

ÚVODEM
Slovo šéfredaktora
Milá Zámečata,
už je to tady! Prázdniny začínají a vy si můžete začít
užívat léto naplno!
Dlouhý školní rok je za
námi a už zase chvilku nebudete muset řešit známky a domácí úkoly... Pokud to
dopadlo podle vašich představ, tak vám moc
gratulujeme. A pokud ne, tak nezoufejte, příští
školní rok se to určitě zlepší!
Zatímco náš zámečkovský webmaster
František se stal magistrem, já jsem na vysoké škole propadl. Vidíte, propadnout se dá i na
vysoké škole! Místo školy jsem byl pořád v práci
a neučil jsem se. Ale nevzdávám se a budu studovat lépe. Život není jen o známkách. Nikdy se
vás nikdo na známky v životě ptát nebude, ale je
důležité školu, na které jste, dokončit.
V květnu jsem byl na romském festivalu

KHAMORO v Praze, kde byli Romové z celého
Česka a přijeli romští umělci z celého světa.
Celý romský týden stál za to, a mě by zajímalo,
kolik je u vás Romů. Drží se u vás v domově
romství? Mluví se u vás romsky? Jako Rom
romštinu neumím, ale na takových akcích
si vždycky uvědomím, že bych na to, že jsem
Rom, měl být hrdý.
Léto bude plné zážitků a my budeme rádi,
když nám do podzimního Zámečku pošlete
nějaké články a fotky z táborů, z dovolených
u moře, jazykových kurzů nebo z letní pohody
u vás v dětském domově. Radost nám udělá
také nějaký váš příběh, který byste rádi sdíleli
s ostatními. Ať už to bude váš příběh ze života,
nebo příběh o vaší letní lásce.
Těšíme se, že vám Zámeček v létě přinese
velkou radost a hezké počteníčko,
Za celou redakci: Flíka, Frantu, Jířu, Ivču,
Natku a Helmuta vás zdraví
Lukáš Kotlár, šéfredaktor

Fotografka Markéta Čepková v holešovickém Centru současného umění DOX
zvěčnila současné členy neziskové organizace Mimo domov.
Fotka vznikla přímo v úchvatné vzducholodi Gulliver.
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Velké hodnocení vašich webů
Jelikož si v létě užíváte jednu aktivitu za druhou, nezbývá moc času na aktualizaci domovských webů. Zprávy z prázdnin se tak často
začnou objevovat třeba až v září. To se dá pochopit, ani vychovatelé přece nehodlají trávit
letní dny u počítače přepisováním všeho, co
jste prožili. Což je vlastně dobře. Snad alespoň
na Facebooku budeme moci průběžně sledovat a sdílet vaše prázdninová dobrodružství.
Zámeček se rozhodl využít „okurkové sezóny“
a během následujících dvou měsíců ohodnotí
webové stránky všech dětských domovů i vý-

chovných ústavů. Ne proto, abychom mohli jen
tak z nudy někoho chválit a jiného napomínat,
o to nám nejde. Věříme, že hodnocení mnohým
z vás poslouží jako informace o tom, co děláte správně a kde by naopak bylo vhodné něco
změnit, vylepšit. Jako nezaujatí návštěvníci
webu jsou zástupci Zámečku schopni objektivně říct svůj názor na jednotlivé weby DD, DDŠ
a VÚ. Nemá-li některý domov webové stránky,
z hodnocení jej vynecháme, i když třeba hojně
využívá sociální sítě. Porovnávat Facebook či
Instagram s oficiálním webem by totiž nebylo
férové.

Na co se zaměříme?
První dojem (jak webové stránky působí na člověka ihned po jejich načtení)
Aktuálnost textů (jak často se zde objevují aktuality ze života)
Aktuálnost fotek (zdali každý zveřejněný text doprovází alespoň pár obrázků)
Gramatika a stylistika (web bývá vizitkou každého domova, takže chyby jsou nežádoucí)
Členění rubrik (logické uspořádání jednotlivých „chlívků“)
Celkový vzhled (vizuální stránka webu)
Facebook (plusové body za využívání sociálních sítí)

Jak se bude hodnotit?
Známkování jako ve škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. Každá hodnocená rubrika získá jednu
známku. Celkovým výsledkem pak bude průměr jednotlivých čísel. V případě Facebooku
lze získat 1-3 plusové body – podle toho, jak se
sociálními sítěmi pracujete. Domovy, které je
nevyužívají, nezískají žádný plusový bod.

budou vítězné weby patřit, získají od Zámečku
věcné ceny (upřesníme později).
Hodnocení jednotlivých webů se bude od července denně objevovat na www.zamecek.net
a facebookové stránce Časopis Zámeček.
Výsledky zveřejníme v podzimním čísle našeho
časopisu.
Redakce

Tabulku s hodnocením vždy doprovodí text,
který stručně popíše, co se nám líbí či nelíbí.
Nejlepší webové stránky postoupí do finále,
kde vylosujeme tři z nich. Domovy, kterým

P.S.: Co se aktualit týče, budeme hodnotit hlavně
aktivitu během školního roku, nikoliv přes prázdniny, takže si klidně užívejte léto a na web nemyslete.
Vaši známku to neovlivní.
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Ochutnávka

Hodnocení webů

3x Slavata

Zprávy z DD

Přes léto na domovských webech
živo není, rozjedeme proto jejich
hodnocení. Texty, fotky, vzhled či
gramatika. Vyhrát může každý,
koho se to týká.

Koktavý princ Bajaja, to je on! Na
chvíli přerušil triatlon. Z Tuchlova
vzal dětí partu, vyjel s nimi z Krompachu až k Baltu. A jak svádí Trojboj
s draky? To se zde dočtete taky.

Co tvoří naše Zámečky? No přece od
dětí článečky! Kde jste byli a co jste
zažili, my už víme. I pro ostatní to rádi
zveřejníme. Léto očekávali jsme jako
na trní, o prázdninách buďte opatrní.
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8-15

22-34

Loučení s domovem

Správný start

Novinky z Open Gate

Podpálit chtěl školu, neměl
s benzínem kanystr. Tak studoval
dál, stal se z něj magistr. Frantu
ze Zámečku zná snad každý. Dostudoval, děcák opustil navždy.

Kdo popíchá se o trny během
cesty pro růže, tomu projekt
Jonáše Motyčky pomůže. Kdo se
v reálném světě ztrácí, Správný
start mu najde bydlení i práci.

Neřeš pořád „lajk nebo „hejt“,
přečti si novinky z Open Gate.
Svůj příběh vám Jířa Porubová
poví, i další zajímavosti
se každý doví.

46-49

56-58

59-61
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Burza práce:

To dáš!

Již v předchozích číslech Zámečku jste měli možnost číst o projektu
Nadace Terezy Maxové dětem To dáš!, který nadace realizuje ve
spolupráci s firmou Coca-Cola HBC Česká republika a Slovensko a jehož
dalšími partnery jsou firmy Accenture a právní kancelář Bříza&Trubač.
Máme radost, že jsme měli příležitost projekt blíže představit zástupcům dětských
domovů a firmám v rámci akce Burza práce.
Burza se konala ve čtvrtek 24. 5. v prostorách
Kongresového centra v Praze.
V první části jsme mohli představit projekt
a jeho služby. Zároveň některé ze spolupracujících firem ukázaly pracovní možnosti, které
jako zaměstnavatelé nabízí. Seznámili jsme se
s možnostmi uplatnění ve Škoda Auto, Madetě,
Penny Marketu, DM drogerii, České poště
a v Kauflandu.

Pracovní veletrh
Druhá část Burzy proběhla formou pracovního veletrhu. Zde nejen už zmíněné firmy, ale
i ty ostatní, které se akce zúčastnily, nabídly
všem návštěvníkům informace o pracovních
příležitostech v různých regionech, možnostech uplatnění a požadavcích na nováčky. Své
nabídky představili tito zaměstnavatelé: Hilton
Prague, kadeřnictví Misha hair, H&M, Orsay,
Bageterie Boulevard, Marker, Hospodářská
komora Karlovarského kraje, Raben Logistics,
OTK GROUP, PPL nebo DHL.

A co konkrétně vám může
To dáš! nabídnout?

• Pomůže s přípravou životopisu
• Pomůže připravit se na pracovní

Pro více informací o projektu samotném nebo
pro navázání spolupráce s námi neváhejte
kontaktovat manažerku projektu:
Petra Visscher
petra.visscher@terezamaxovadetem.cz

pohovor
• Pomůže najít brigádu (a to jak letní,
tak během celého školního roku)
nebo práci na stálý pracovní poměr
• Pomůže domluvit pohovor
• Pomůže řešit obtíže, které vás během
prvních týdnů či měsíců v nové práci
mohou potkat
• Poradí při řešení problémů s dluhy
7
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Triatlon přerušila
Cesta k Baltu

Tomáš Slavata svádí
Trojboj s draky

TOMÁŠ SLAVATA | Reportáž

Začátkem května odstartoval nový ročník Slavata Triatlon Tour. V době,
kdy vzniká tento text, objela tzv. „Hromová parta“ už většinu měst.
Z krajských kol zbývá poslední závod. Ten však proběhne s třítýdenním
odstupem od posledního měření sil dětských triatlonistů, protože
Tomáš Slavata mezitím zmizel za hranicemi. Po loňském úspěchu se
opět vydal na kole k Baltu, tentokrát do charitativního projektu zapojil
pět odvážlivců z DD Tuchlov. A zatímco partu cyklistů čekalo zhruba
600 km rozdělených do pěti etap, v tuzemských knihkupectvích
se rozpoutal Trojboj s draky. Kniha novinářky Lenky Vrtiškové
Nejezchlebové mapuje životní příběh právě českého filantropa
a sportovce Tomáše Slavaty.

NIKDY TO NEVZDÁM!
Nevzdávat nic předem, to je důležité nejen při závodech, ale i v životě. Motto Nikdy to nevzdám! doprovází 8. ročník Slavata Triatlon Tour, jehož krajské kvalifikace započaly 2. května v Praze a tečku
za nimi udělá 21. června závod v Otrokovicích.
Z jedenácti slezsko-moravsko-českých zastávek
si pomyslný finálový vlak odveze ty nejlepší, kteří
poměří síly 16. září v našem hlavním městě.

Na stupně vítězů dosáhnou jen někteří, ale vyhrát mohou všichni. I letos Tomáš Slavata losuje šťastlivce, kteří si z každého závodu odvezou
nové horské kolo značky Author. S prázdnou
neodchází ani vychovatelé a rodiče závodníků.
Díky společnosti Manufaktura se vylosovaní jedinci těší z limitované edice kosmetických balíčků s blahodárnými výtažky z fialek.

Zahajovací závod v Praze
doprovázelo slunečné počasí 9

Společné foto v Táboře

Nejdříve v podřepu, pak nased-

10nete na kolo a nakonec poběžíte

V Náchodě závodníky
osvěžil jarní deštík

TOMÁŠ SLAVATA | Reportáž

NEPOTŘEBUJEME ZACHRÁNIT,
ALE CHCEME POMOCI
Touto myšlenkou vyjelo vstříc dobrodružství
pět dětí z DD Tuchlov v doprovodu Tomáše
Slavaty a několika dalších dobrovolníků, například herců z divadelního souboru Cirk La
Putyka. Cíl: 584 kilometry vzdálené lázeňské
město Ahlbeck na pobřeží Baltu. Cyklisté odstartovali v pondělí 11. června symbolicky od
dětského domova v Krompachu, který se této
akce zúčastnil loni.
Součástí cyklovýletu je veřejná sbírka na pomoc potřebným; ta v loňském roce přinesla
110 000 Kč Domu pokojného stáří v Chrastavě.
Letos se organizátoři Cesty k Baltu rozhodli
podpořit dvě osoby a jedno zařízení. „Denisa je
holčina, která potřebuje pomoci, aby se mohla postarat o své sourozence, aby neskončili
v děcáku. Miloš je člověk, který má dílnu na
výrobu speciálních kol pro zdravotně postižené děti. Chceme mu nakoupit pořádné nářadí,

aby mohl dělat radost dětem. Pojedeme také
pro domov důchodců v Bystřanech, pro jehož
obyvatele zajistíme autobus a vezmeme je na
představení Cirk La Putyka do Prahy. Všechny
peníze, které se vyberou navíc, půjdou do tohoto domova,“ vysvětlil Slavata.
Výlet byl rozdělený do pěti etap, z nichž teprve
ta poslední měřila méně než 100 km. Účastníci
výletu si hrábli na dno svých sil. Možná celé léto
nebudou chtít kolo ani vidět, ale ten skvostný
pocit z neobvyklého sportovního výkonu určitě
stojí za to.
Zpět do Česka se tito hrdinové vrátí až po
uzávěrce letního čísla Zámečku. Jejich pocity
a zážitky tak máte možnost sledovat hlavně
na facebookové stránce Cesta k Baltu 2018
– Volume II nebo soukromém profilu Tomáše
Slavaty.

tour de balt

Tohle není Tour de France,
ale Cesta k Baltu 11

před startem

Čtrnáct cyklistů a řidič doprovodného
vozidla vyjíždí symbolicky od DD Krompach

zranění

Se zraněným kolenem se šlape blbě.
Děti cestu zvládaly, dospělí už méně

nespravedlnost

Sportovec Slavata se vozil autem,
zatímco ostatní dřeli na kole

náš tým

Máme dobrou partu, dojedeme k Baltu

novináři

Neziskovky | MIMO DOMOV

Na cestě děti dohnal a vyzpovídal
zahraniční reportér Českého rozhlasu

v cíli!

Zvládli to! Cyklisté z DD Tuchlov absolvovali
cca 580 km během pěti dní a dojeli k Baltu

TOMÁŠ SLAVATA | Reportáž

Trojboj s draky
„Toto je příběh triatlonisty Tomáše Slavaty, původně sprejera a kluka
ulice, kterého nezlomily neuspořádané poměry v jeho vlastní rodině.
Naopak. V osmnácti letech se stal náhradním tátou svých dvou synovců
(a později i dalších kluků). Dnes pomáhá dětem z problémových rodin
a dětských domovů. … Je mu osmatřicet, ale pořád bojuje s draky.
S draky tam venku i s draky ve své hlavě. Bojuje za spravedlnost, za
lásku, za děti, ale taky sám za sebe.“
Publikace Lenky Vrtiškové
Nejezchlebové je v prodeji od
začátku června. Dílo odhaluje životní příběh triatlonisty,
jehož známe jako úžasného
člověka, skvělého kamaráda, organizátora Slavata
Triatlon Tour, pořadatele
zajímavých besed v dětských domovech či držitele
několika ocenění za pomoc
druhým. „On si svou knížku
vysnil, chtěl lidem říct uceleně svůj příběh, a já trpěla
rozšířeným
novinářským
komplexem: chtěla jsem napsat něco „většího“. A tady to
je,“ láká k četbě autorka na
svém webu irozhovory.cz.
Domluvili jsme se s Tomem,
že smíme úryvky jednotlivých
kapitol
zveřejnit
v Zámečku, a tak přes léto
nezapomeňte sledovat naše
webové stránky. Jakmile dokončíme letní číslo časopisu,
pustíme se do čtenářského
Trojboje s draky. A kdoví,
třeba budete mít možnost
pár výtisků i vyhrát…
František Berger

TROJBOJ S DRAKY
Vydavatel: Grada Publishing, a.s., cena: cca 230 Kč
Prodejci: Grada, Megaknihy, Luxor, Knihy Dobrovský, patro.cz,
levneucebnice.cz, kosmas.cz aj.
Kniha je věnována Davidu Jungmannovi, který v lednu roku 2005
zahynul pod lavinou na Triglavu v Julských Alpách.
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Bláznivý svět médií
očima šéfredaktora webu Zámečku Franty
Ani v roce 2018 Frantovi neunikají zprávy v médiích, které se týkají
zařízení ústavní výchovy. Vyčmuchal šest nejzajímavějších textů za
uplynulé měsíce a z každého z nich vycucal ty nejdůležitější informace,
aby čtenáři Zámečku nebyli ochuzeni o aktuality ze světa dětských
domovů a výchovných ústavů.
Učím se, abych se měl líp než rodiče,
říká Vladimír z dětského domova
(iDnes.cz, 19. 5. 2018)

Sám jsem se před třinácti lety dostal do dětského domova kvůli finančním potížím, takže
moc dobře vím, o čem Vláďa mluví. Není příjemné trpět hlady, nemít peníze na oblečení
nebo žít bez elektřiny. Žití se pak stává spíše
přežíváním. Důležité je, že si to zavčasu uvědomil a svůj přístup ke studiu změnil. Už to je
základ úspěchu. Ať se daří!

Děti z „děcáků“ často studují obory,
které je nezajímají
(iHNed.cz; 21. 5. 2018)

Mladá fronta Dnes se rozepsala o projektu
Rozjedu to!, který za uplynulých pět let pomohl osmdesáti pěti dětem z dětských domovů. Jedním z nich je sedmnáctiletý Vladimír
z DD Krnsko. Do domova přišel z nepříznivého rodinného zázemí a měl problém s učením. Původně toužil po Střední vojenské škole
v Moravské Třebové, ale nezvládl přijímačky.
Díky projektu Nadace Terezy Maxové dětem se
seznámil s automobilovým průmyslem, který
ho nadchl tak moc, že se přihlásil na Střední
odborné učiliště strojírenské Škoda Auto
v oboru karosář. Dokončuje druhý ročník
a škola ho baví. S rodiči zůstal v kontaktu, ale
nevídají se. Jeho hlavní motivací je zabezpečit
vlastní rodinu, po které touží, a vyhnout se finančním problémům, které zažil v dětství.
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Najít si práci prý není pro člověka z dětského domova složité, horší je udržet si ji. Každý
druhý středoškolák studuje obor, který ho
nebaví, nezajímá. Zjistila to studie neziskové
organizace Nadání a dovednosti. A není jediná. Podobných průzkumů proběhlo za posled-

MÉDIA | Redakce
ní roky desítky, vždy se stejným výsledkem.
Mladí lidé neumí vytvořit svůj životopis, pracovat v oboru, který vystudovali, se jim nechce,
zaměstnání často střídají, popř. dlouhodobě
zůstávají nezaměstnaní. Nezřídka opustí DD,
aniž by dokončili školu. To není dobrá vizitka
pro zařízení ústavní výchovy. V této oblasti se
snaží pomáhat zejména nadace a neziskovky,
ale ty na všechno samy nestačí.

Moje diplomová práce na téma Příprava dětí
v dětských domovech na konec ústavní výchovy (za kterou jsem mimochodem vyfasoval jedničku, heč) tyto obavy potvrdila. I můj
vlastní výzkum ukázal, že je potřeba něco
změnit. Chtělo by to lepší poradenství při
výběru střední školy. Při odchodu holkám
a klukům chybí praxe, teorie nestačí. Ta
změna ale musí přijít „seshora“, od našich
zákonodárců. Třeba se jednou dočkáme. Jen
co si odhlasují nižší ceny v kantýně a vyšší
platy…

Kašáková není jediná: V letošním
finále České Miss je tahle kráska
z dětského domova. Její matka
milovala víc alkohol než ji!
(Super.cz; 30. 5. 2018)
Typický bulvární titulek, nicméně důležité sdělení. Holka z děcáku se probojovala do finále
České Miss. O Lucii Korubové z DD Lipová
jsme vás informovali již v minulém Zámečku.
To jsme ještě neznali výsledky. Lucka se koncem dubna stala druhou vicemiss Libereckého
kraje, což znamená, že skončila na úžasném
třetím místě. To si zaslouží obdiv!
Začátkem června se konal finálový galavečer
celostátní soutěže Česká Miss 2018. Tam už
čtyřiadvacetiletá studentka z dětského domova neuspěla, i když slovo neúspěch se v tomto
případě příliš nehodí. Vždyť se dostala mezi
deset nejkrásnějších holek v republice, a to
přece o něčem vypovídá.

Redakce | MÉDIA

Lucka touží po práci učitelky ve školce. Už
teď těm ještě nenarozeným dětem závidím,
že si s nimi bude hrát česká „skoromiss“.
Slečna by si ráda vyzkoušela také modeling.
Tak uvidíme, co ji bude bavit víc a čemu se
rozhodne věnovat profesionálně. Držím
pěsti, ať právě probíhající zkouškové období
skončí podobným úspěchem jako soutěž
krásy.
Dětský domov Pepa se dočkal nového
hřiště
(Příbram.cz; 6. 6. 2018)

domovů, které jsou odkázány zejména na
pomoc dárců z řad veřejnosti a nadací. Už
asi vím, kde proběhne další návštěvní víkend
Zámečku. Protože kde je hřiště, tam to žije!
Pohřešované dívky našli policisté
na Karvinsku. Jsou v pořádku
(iDnes.cz; 7. 6. 2018)
Z dětského domova ve Frýdku-Místku utekly tři
nezletilé holčiny. Svobody si nakonec užily jen
necelý den. Policistům se je podařilo vypátrat,
děvčatům se naštěstí nic nestalo.

Holky, tohle už nedělejte! Představte si, jaký
strach o vás pak mají vychovatelé, kamarádi
nebo rodina. Útěkem se nikdy nic nevyřešilo.
Teda kromě seriálu Útěk z vězení nebo filmu
Plán útěku, tam ním vyvrcholil děj…
Jihomoravský kraj: Dětské domovy
dostanou nová vícemístná vozidla
(ParlamentníListy.cz; 12. 6. 2018)

Děti ze soukromého dětského domova v Lazci
dosud musely dojíždět za houpačkami a skluzavkami do dva a půl kilometru vzdálené
Příbrami. Od letošního června nemusí, hned
za domovskou zahradou už mají vlastní hřiště. „Část uhradila velká nadační společnost,
druhou polovinu věnoval pan Roman Peterka
z HUres Group. Společnost hřiště BONITA,
která realizaci stavby provedla, věnovala
Dětskému domovu Pepa třicetiprocentní slevu, to nám také moc pomohlo, protože bylo
zjištěno špatné podloží a stavba si vyžádala nepředpokládané náklady,“ řekla pro web
Příbram.cz Jana Puklová ze spolku Radost
Příbramáčkům, která s nápadem přišla. Samy
děti slavnostně přestřihly pásku a zábava
mohla začít.

To je příjemná zpráva, obzvlášť teď před letními prázdninami. Je fajn, že některým lidem
není lhostejný osud soukromých dětských
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Dětské domovy Dagmar Brno, Strážnice
a Znojmo si budou moci koupit nová devítimístná auta. Stará domovská vozidla už totiž
cestujícím nezaručují potřebnou bezpečnost.
Investici v celkové výši cca 2,4 milionů korun
schválila Rada Jihomoravského kraje.

Radním na jižní Moravě posílám sedmadvacet zdvižených palců – co místo v autě, to
lajk. A řidičům přeji, ať převoz osmi rozdivočených dětí najednou nepřipomíná snahu
o meditaci uprostřed válečné vřavy.
Výcuc z médií vycucal cucák Franta

DD CUP | Reportáž

V novém prostředí zazářily děti
z Chebu a Horního Slavkova
Memoriál Lucie Hanušové se letos konal již podvacáté. Jubilejní ročník
výjimečně neproběhl v Praze, organizátoři DD CUPu uspořádali běžecké
závody v Novém Městě na Moravě. Tamní Vysočina Aréna nabídla tři
tratě a zajímavý doprovodný program.
Závody začaly v sobotu dopoledne sprintem na
60 metrů. Odpoledne startující běžce různých
věkových kategorií dělilo od cíle 200 až 400
metrů. Druhý díl DD CUPu zakončil v neděli
kilometrový vytrvalostní běh.
Z pětadvaceti týmů si nejlépe vedl sloučený
Dětský domov Cheb a Horní Slavkov. Druhé
místo obsadili pořadatelé z pražských Dolních
Počernic. Na třetí pozici zakotvil DD Čeladná.
O prevenci i doprovodný program se již tradičně starali zástupci Policie ČR a Krajského
ředitelství policie hlavního města Prahy. Až ze
Slovenska přijel potěšit děti rapper Ego. Tečku
za povedeným víkendem udělal ohňostroj.

DD CUP pokračoval v květnu a červnu fotbalovým turnajem (následující reportáž), na září se
chystá beachpřehazovaná.
Zdroje:
web Fotbalové asociace České republiky
fcb stránka Dětský domov Cup
Zpracoval F. Berger

Reportáž | DD CUP

Putovní pohár po roce mění
majitele. Vrací se do Plzně
Kdyby bookmakeři vypsali kurz na celkového
vítěze fotbalové části DD CUPu, zcela nepochybně bychom nejnižší cifry našli u Dětského
domova Domino Plzeň. Jeho hráči pravidelně
dokazují, že právem patří k největším favoritům turnaje. Mezi lety 2014-2017 nenašli přemožitele hned třikrát. Paradoxně neuspěli
pouze loni, kdy se fotbalové vyvrcholení přesunulo z Prahy právě do Plzně. Před domácím publikem skončili fotbalisté Domina až na
čtvrtém místě, na vrchol stupně vítězů vystoupal DD Sedlec-Prčice.

Národní finále v roce 2018 proběhlo 5. června na
pražském Strahově. Dvanáct nejlepších týmů
z kvalifikačních kol mělo stejný cíl – porazit
všechny soupeře, ovládnout třetí díl DD CUPu
a získat více bodů do celkového pořadí než soupeři. Překvapení se ale nekonalo. O zlato si to
rozdaly dva nejfavorizovanější celky letošního
ročníku – Plzeň a Nová Ves u Chotěboře. A fotbalisté plzeňského Domina znovu obstáli, po
dvou letech se zase radují z vítězství; stejně jako
jejich slavnější kolegové z Viktorky. Bronzové
medaile si odvezli hráči z Dubové.

Při slavnostním ceremoniálu dětem předali ceny například čerstvá mistryně ČR ve fotbale žen
Petra Vyštejnová nebo hráč fotbalového klubu FK Jablonec, bývalý český reprezentant Tomáš
Hübschman.
DD
CUP
přehazované.
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Zdroje: web Fotbalové asociace České republiky / fcb stránka Dětský domov Cup
Zpracoval F. Berger

Putovní pohár po roce mění
majitele. Vrací se do Plzně
Kdyby bookmakeři vypsali kurz na celkového vítěze fotbalové části DD CUPu, zcela nepochybně
bychom nejnižší cifry našli u Dětského domova Domino Plzeň. Jeho hráči pravidelně dokazují,
Při slavnostním ceremoniálu dětem předali ceny čerstvá mistryně ČR ve fotbale žen Petra
Vyštejnová i hráč fotbalového klubu FK Jablonec, bývalý český reprezentant Tomáš Hübschman.21
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Motorky burácely, pila řezala medvěda
V sobotu 5. května jsme zažili velké překvapení. Věděli jsme, že se něco
chystá, pan ředitel nás při pátečním povídání informoval, že budeme
mít akční odpoledne a že za námi přijedou kamarádi z DD Boršov,
Zvíkovské Podhradí, Homolí, Šindlových Dvorů, Volyně a Horní Plané.
Ale jinak nic.
Vše začalo již dopoledne, pomáhali jsme stavět stoly, připravovat přístroje, a to jsme
už začali něco tušit. Najednou
tu byl přístroj na párky v rohlíku, na cukrovou vatu, palačinkovač, plotýnky s velikým hrncem guláše, spousta
pitíček, roládky, no bylo toho
neskutečně moc. Také jsme
připravovali místa k soutěžím, ale nebylo zatím jasné,
v čem se bude soutěžit – to
vše bylo překvapení.
Když bylo vše připraveno,
došli jsme si na oběd, a v jednu to začalo. Nejdřív přijeli
kamarádi z dětských domovů. Společně s námi okukovali dobroty, ale pořád se
nic nedělo. Najednou se na
příjezdové cestě ozval velký
rachot a do areálu přijelo asi
80 motorek – různě velké,
různě vyzdobené, s třásněmi
i bez, choppery i silniční, různě rychlé, dokonce i dvě motorkové tříkolky. Byli jsme
z toho zděšeni a nadšeni zároveň – krásné motorky, drsní
motorkáři v kožených oblecích, s barevnými helmami
někdy vyzdobenými rohy, to
vše za zvuku silných motorů.
Tolik motorek pohromadě nikdo z nás neviděl.
22

SOUTĚŽE, MŇAMKY
A DŘEVĚNÝ MEDVĚD
Akční odpoledne začalo – měli
jsme možnost zasoutěžit si
v pěti disciplínách: hod pneumatikou, pití z tanku, přetahování lanem, páka a střelba
ze vzduchovky. Na místě jsme
dostali malou odměnu – bonbóny nebo oplatku, a po absolvování všech disciplín jsme si
mohli kdykoliv dojít pro pití, na
guláš, pro palačinku s nutellou,
pro cukrovou vatu, roládku
nebo párek v rohlíku. To bylo!
Mezitím jsme si prohlíželi krásné motorky a fotili se u těch
nejhezčích. Motorkáři se zatím
občerstvili a nákupem pití nebo
jídla přispívali na náš DD.
Dalším obrovským překvapením bylo, že naši strejdové
najednou přinesli naše helmy
na kolo, motorkáři nastartovali svoje stroje a nabídli
nám, že nás svezou okolo našeho areálu. Nejdřív jsme se
báli, ale potom nám to nedalo
a na silných strojích i na tříkolkách jsme se opravdu všichni
svezli. Bylo to naprosto skvělé a báječné! I strejdové a tety
se nechali svézt, protože kdy
se nám zase podobný zážitek
naskytne? Ale samozřejmě to

nebylo všechno. Přijel za námi
do areálu mistr motorové pily
a přímo před námi, na našem
hřišti, vyřezal z jednoho kusu
dřeva krásného medvěda, který teď je ozdobou našeho DD.
Ukázal nám práci s motorovou
pilou a překvapením pro nás
bylo, že jich měl pět, každou
použil na různé části vyřezávání. Bylo moc pěkné dívat
se na zručnost a um, s jakým
medvěda vyřezal. Je hezké,
když někdo svou práci umí.

ŽÍCHOVEC | Zprávy z domovů
TŘICET TISÍC KORUN
PRO DD

ku“ – spoustu ňaminek, aby
náhodou neměly po cestě, po
té spoustě dobrot, „hlad“...

Odpoledne se krásně naplnilo,
motorkáři nám ještě pověděli
něco o svých strojích a potom
postupně odjížděli na další
sraz motorek. Popřáli jsme
jim šťastnou cestu a poděkovali jim za návštěvu a svezení. Jenže zážitkové odpoledne
stále ještě nekončilo. S kamarády z ostatních domovů jsme
u našeho ohně opékali buřty
a pak jsme si i zahráli pěkný fotbálek na našem hřišti.
Výsledek není důležitý, hlavně
že jsme si to užili.

A pak nás čekalo překvapení poslední – sedli jsme si
na připravené lavice a naše
skvělá teta Janička nám rozdala krásné dárečky a vlastnoručně upečený a ozdobený
perníček jako vzpomínku na
dnešní nádherný den. Navíc
předala panu řediteli šek na
30 000 Kč od firmy Delikomat
Café+Co., kterými zaplatíme naše pobyty na letních
dětských táborech o velkých
prázdninách.

Postupně s blížícím se soumrakem odjížděly i pozvané
dětské domovy, ale na cestu
samozřejmě dostaly „výsluž-

Úplně na konci bychom chtěli
poděkovat nejen motorkářům
za to, že nás podpořili a udělali nám krásné motorkové

odpoledne, firmě Delikomat
Café+Co za sponzorskou
podporu, ale hlavně: velké
poděkování Janičce, Honzovi
a celé jejich rodině za to, že
vše úžasně připravili, zorganizovali a udělali, a za to, že
jsou našimi bezvadnými kamarády.
Máme je všechny moc rádi!
Děkujeme!!!
DD Žíchovec
www.ddzichovec.cz

DD Žíchovec

Zprávy z domovů | UHERSKÝ OSTROH

Vítězné ambice pohřbil
soupeř z Budkova
V sobotu na konci dubna proběhl z pověření Federace dětských domovů
ČR v areálu Sportovišť města Uherského Hradiště 18. ročník turnaje
v malé kopané. Změřili v něm síly mladí fotbalisté z osmi dětských
domovů a dalších školských zařízení Zlínského a Jihomoravského
kraje. V každém týmu byly dle propozic také dívky, které se svými
výkony mnohdy vyrovnaly chlapcům.
Po zápasech v základních
skupinách bylo jasné, kdo
bude bojovat o přední příčky a na koho zbydou souboje
o umístění. Tým pořádajícího
Dětského domova Uherský
Ostroh měl po loňském vítězství velké ambice, které se
mu v průběhu turnaje dařilo
naplňovat jen částečně. Po
dobrých výkonech v základní skupině postoupil tým ve
složení Jan, Pavel, Ladislav,
Marie,
Natálie,
Angela
a Nicolas do bojů o stupně
nejvyšší. Do finále se však do-

mácí tým nakonec nedostal,
když v semifinále nestačil
na tým z Budkova. V souboji
o 3. a 4. místo fotbalisté
z Ostrohu porazili Mikulov
a obsadili konečnou 3. příčku.
Projevila se tak jejich příprava, kterou absolvují v kroužku
kopané nebo v rámci volnočasových aktivit se svými vychovateli v dětském domově.
Cestu na fotbalová klání si
našli i bývalé „děti“ dětského
domova, aby podpořili své pokračovatele. Role rozhodčího

se opět ujal fotbalový rozhodčí
Pavel, který ještě do nedávna
byl členem velké domovácké
rodiny.
Poděkování patří Nadaci
SYNOT, která tuto sportovní
akci podpořila, pracovníkům
Dětského domova Uherský
Ostroh, bez nichž by se turnaj
neuskutečnil, a samozřejmě
všem protagonistům.
František Juřička
DD Uherský Ostroh

DD Uherský Ostroh
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Zabodovala jsem
na mistrovství v kulturistice
V lednu 2018 jsem se rozhodla, že se připravím na kulturistickou soutěž
Bikini Fitness. Celý průběh přípravy trval až do prvního startu, který byl
15. dubna 2018; bylo to Mistrovství Čech v Uhlířských Janovicích. Celý
průběh se skládá z přísné diety, tvrdých tréninků v posilovně, mnoha
lekcí pózování, ale to nejdůležitější ze všeho je vaše vůle. Protože vzdát
se to může vždycky. I já měla slabé chvilky, kdy jsem to chtěla vzdát,
naštěstí jsem to neudělala.
Celá tato příprava je velice finančně náročná, mezi
nejdražší věci, které jsem
potřebovala, patří speciální plavky, které jsou šité na
míru. Cena těchto plavek
je od pěti tisíc, já tyto plavky získala v rámci projektu
„Přála bych si“ od nadace
Dejme dětem šanci, za což
velice děkuji.
Samostatný průběh soutěže
spočívá v tom, že se musíte
na soutěž přihlásit, zaplatit startovné, mít dokonalý
make-up, mít natřené tělo
speciální barvou a mít boty
podle pravidel. Na samotném pódiu se hodnotí vyrýsovanost svalů, svalová
symetrie se zaměřením na
ramena, zadek, nohy, záda
a břicho. Já sama jsem se
sebou spokojená, na první
soutěži jsem se umístila na
pátém místě a nominovala
jsem na Mistrovství České
republiky, které se konalo
o týden později. Byl to pro
mě neuvěřitelný úspěch.

Na této soutěži jsem bohužel
skončila na devátém místě
a závodní sezonu tak ukončila, jelikož mě o týden později
čekal stipendijní pobyt, který
pořádá Dejme dětem šanci.

Ten jsem si opravdu užila,
jsem fakt nadšená, že jsem
do tohoto projektu zařazená.
Mockrát děkuji.
Veronika Kossková
DD Hodonín

DD Hodo-

Kroměříž zdobí sochy
starodávných bohů

Od samého rána svítilo sluníčko a my se těšili na výlet
do kroměřížského Libosadu.
Hned při vstupu do prostor
Květné zahrady upoutaly naši
pozornost obrovské skleníky plné nejrůznějších květin
a palem.
Při procházení areálem jsme
obdivovali citrusy, palmy,
záhonky plné květin hrající
všemi barvami nebo množ-

ství geometricky
stříhané zeleně
a květinových ornamentů.
Děti
nejvíc zaujal mytický labyrint pěšin a živých plotů
a bludiště, dále pak si se zájmem prohlížely sochy řeckých a římských bohů.
Po odpočinku a obědě jsme s
dětmi zamířili na náměstí do
zrcadlového bludiště. Děti se
pobavily u zábavných křivých
zrcadel, která komicky deformovala jejich postavy, a skoro
se ztratily v bludišti, když hledaly tu správnou cestu ven.
Po této zábavě se děti osvěžily

zmrzlinou a takto posilněni
jsme se vypravili na procházku do Podzámecké zahrady.
Tam jsme si odpočinuli ve
stínu stromů a prohlédli si
malý zookoutek se zvířátky.
Některé děti se marně snažily přesvědčit páva, aby ztratil
aspoň jedno pero.
Z Kroměříže jsme odjížděli
bez pavích per, unaveni, ale
plni zážitků.
DD Prostějov
www.ddprostejov.cz

DD Prostějov

Ve věži jsme rozezvučeli hradní zvon
V květnu jsme jeli autem na
hrad Kostomlaty. Teta Lada
domluvila, aby nám pan správce hradu otevřel věž. Když
jsme tam dorazili, za chvíli přišel i správce se svým pejskem.
Zuzanka se celý den těšila,
protože si myslela, že tam bydlí Locika z pohádky Na vlásku.
Na věži jsme jí řekli pravdu.
Měli jsme půjčeny speciální dalekohled, ze kterého se
Dominik pokoušel najít náš
domeček. Výhled byl krásný,
svítilo sluníčko. Pan správce
dokonce nechal malé děti, aby
si zazvonily na zvon. Moc se
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jim to líbilo. Když jsme sešli
z věže, nasbírali jsme si dřevo na oheň, abychom si mohli
upéct buřty. Erik se snažil
oheň rozdělat, ale udusil ho.
Nakonec se nám podařilo oheň udělat. Na památku
jsme zapsali do pamětní knihy, že se nám tam moc líbilo.
Při odchodu jsme si všimli
letáčku, kde byly informace
o muzikálu Jakoubkovi, který
se každoročně koná na tomto
hradě. Přáli bychom si ho navštívit. Výlet se nám všem líbil.
DD Tuchlov, www.ddtuchlov.cz

DD Tuchlov

LITOVEL | Zprávy z domovů

Barvám neutečeš: Teta rozdávala
hamburgery, Milan Peroutka podpisy
V 11 hodin jsme v počtu jedenácti dětí a dvou tet vychovatelek nastoupili do autobusu
směr Olomouc. Už jsme se
všichni těšili na to, jak budeme zase barevní. Po příchodu
na Výstaviště Flora Olomouc
jsme se nejprve najedli.
Mezitím teta Dlasková zašla
do prezenčního stanu vyzvednout tašky s propagačním
materiálem, ale hlavně trička
s logem, ve kterých všichni
účastníci běželi.
Start byl ve 13 hodin. Na trať
pouštěli organizátoři skupinu

asi 500 běžců. Trať vedla výstavištěm a byla dlouhá asi 5 km.
Po trase bylo šest stanovišť,
kde na nás organizátoři házeli různé barvy, takže na konci
běhu jsme byli barevní jako
velikonoční vajíčka. Po doběhnutí do cíle jsme všichni obdrželi pamětní medaile. V cíli
nás také čekala teta Dlasková
s teplými hamburgery – byly
výborné.
V tombole jsme sice nic nevyhráli, ale sladkou třešničkou
byla autogramiáda Milana
Peroutky, se kterým jsme se

i fotili. Podepsal nám i svoji
fotku s věnováním. Potom následovala cesta vlakem zpět
do Litovle. Tam nám tety ještě
za odměnu koupily zmrzlinu.
Bylo to moc fajn. Příští rok jedeme znovu!
DD Litovel
www.zsaddlitovel.cz

DD Litovel

Zprávy z domovů| KROMPACH

První výlet zavedl školáky do akvária…
Na konci dubna jsme podnikli malý školní výlet do okolí.
Navštívili jsme Veřejné akvárium v České Lípě. Byli jsme
naprosto uchváceni poutavým
výkladem pana Jasanského.
Byl to skutečný zážitek, moc
se nám tam líbilo.
Máme sice jen jednu fotografii, ale i za tu jsme rádi.
V akváriu totiž nebylo pro rybky vhodné fotit bleskem.
Pán jim tam vytváří přirozené
podmínky pro život a snaží se
je ušetřit stresu, a tak se tam
nesmí fotit s bleskem. Bez něj
zase fotografie příliš zdařilé
nebyly. Nevadí, jsme rádi i za
tu jednu.

Na zpáteční cestě jsme se byli
podívat i na zámek v Zákupech.

…druhý do podzemního vězení
V pátek 18. května jsme vyrazili do Úštěku. Víte, že toto
městečko je nejmenší městskou památkovou rezervací
u nás? A co to znamená?
Je tam mnoho historických
domů, mimochodem krásně
rekonstruovaných. Prohlédli
jsme si tam tzv. Ptačí domky,
zčásti vyhloubené ve skále

a zčásti dostavěné ze dřeva
a kamene. Viděli jsme místní
malou synagogu, prohlédli si
galerii s obrazy známých malířů.
Nakonec jsme navštívili výstavu středověkých mučících
nástrojů, vyslechli poutavé
vyprávění paní průvodkyně

a prošli si „Šatlavu“ - třípatrové sklepení s vězeňskými
kobkami vyhloubené ve skále.
DD Krompach
DD Krompach

HORA SV. KATEŘINY | Zprávy z domovů

Šlápli jsme do pedálů
a zpátky to vzali přes Německo

V polovině května si vyjela 1. a 3. rodinná skupinka na kolech na
Kalek. Protože s námi jeli i ti nejmenší, kola jsme vyvezli na Malý Háj
autobusem. Odsud jsme po trase z Rudolic v horách pokračovali lesní
cestou směr Kalek. Zde jsme dostali od tetiček sladkou odměnu, nanuk.
vykoupali. Po sjezdu z kopce
jsme se napojili na trasu tzv.
Gabrielina Huť, která mezi
cyklisty je považována za nejkrásnější část cyklostezky,
a podél Telčského potoka dojeli až do Brandova. Odsud
jsme přes Německo jeli rovnou domů.
Celkem jsme ujeli neuvěřitelných 39 km. Velká pochvala patří všem, obzvlášť nejmladším.
Chvilka odpočinku na místním hřišti, kde jsme nabrali
síly na cestu zpět. Z Kalku

DD Hora Svaté
Kateřiny

po volárenské silnici okolo Volárenského rybníka,
v kterém se někteří odvážlivci

DD Hora Svaté Kateřiny
www.ddkaterina.cz

Zprávy z domovů | LIBĚCHOV

Ani červů se soutěžící nezalekli
V pátek 25. května jsme se vydali směrem na Horní Planou, kde se
uskutečnila akce Adrenalin u Lipna. Po příjezdu nás ve zdejším DD
ubytovala příjemná paní zástupkyně školy. Samotná soutěž začala
v sobotu ráno.
Každý z nás dostal startovací
číslo, na které mohl v závěrečném losování cen něco
pěkného vyhrát. Naše družstvo se skládalo ze tří chlapců
a dvou dívek. Byli jsme tým
a všechny soutěže se nesly
v týmovém duchu. Vyzkoušeli
jsme si různé disciplíny a plnili rozmanité úkoly. Hned na
startu jsme všichni naskákali
do veliké nádoby a lovili nohama kuličky a ty jsme pak
následně vkládali do jamek.

Vyzkoušeli jsme si jízdu na
paddleboardu, svezli se motorovým člunem a zařádili si na
motokárách. Nejdramatičtější
disciplínou byl lov bonbónů
z mísy plné červů. Ale ani toho
jsme se nezalekli a maršmelouny jsme nakonec vylovili.
Celodenní putování po stanovištích bylo ukončeno vyhlášením vítězů a milým posezením u ohně. Připraveno bylo
chutné pohoštění.

Domů si odvážíme pěkné zážitky a už se těšíme na viděnou příští rok. Veliké poděkování patří celému týmu DD
Horní Planá.
Nikola a Simona H.
DDŠ Liběchov

DDŠ Liběchov

HROTOVICE & ČESKÁ KAMENICE | Zprávy z domovů

Happy run: Běh, který pomáhá
Koncem května jsme jeli do
Valče na charitativní běh
Happy run, který se pořádá
každý rok a výtěžek se věnuje
pokaždé nějaké rodině, která
to nemá v životě jednoduché.

DD Hrotovice

DD Hrotovice
www.ddhrotovice.cz

Letos se výtěžek věnoval rodině, kde měl tatínek úraz
a zůstal zcela odkázaný na
pomoc druhých. My jsme se
zúčastnili běhu na 1 500 metrů. Daniela si potom půjčila
kostým maskota od manžela
paní vychovatelky Mašterové
a vyfotila se s námi.

Nakrmili jsme ovce,
za odměnu nás svezl kůň
Na konci března jsme s dětmi navštívili ekofarmu Letní
stráň. Kontakt dětí s koněm
pro ně byl velký zážitek, musely překonat strach a koně
se dotknout. Pak koně krmily
a čistily mu srst. Následně
probíhal výcvik. Nejdříve se
učily sed, jízdu bez držení za
hřívu a další. Krmily ovce a
hrály si se psy. Výlet se jim líbil, a tak jsme se domluvili, že
si ho někdy zopakujeme.
V sobotu 14. dubna jsme opět
jeli do Velké Veleně, kde se
nachází ekofarma Letní stráň.
Nabízí pohled na život slepic, ovcí, koní, koček a psů.
Postupně jsme si vyzkoušeli

krmení koní a ovcí, čistění kopyt
a hřebelcování koní. Odměnou
nám byla jízda na koních.
Děti si farmu užily a líbilo se
jim tam. Určitě budeme návštěvu opakovat.

DD Česká
Kamenice

strejda Jirka
DD Česká Kamenice
www.ddzemedeti.cz

Zprávy z domovů | KLÁNOVICE

Utráceli jsme Bitcoiny
Když jsme před časem zavedli možnost platby donorských příspěvků
v kryptoměnách, netušili jsme, že se najde tolik přispěvatelů. Během
krátké doby se vybralo celkem 0,082 BTC.
Bohužel jsme sice museli
slevit z našeho idealistického
cíle, že si pořídíme 3D tiskárnu, ale i tak jsme byli velice
mile překvapeni. Za obdržené Bitcoiny jsme pořídili sice
něco přízemnějšího, zato však
voňavějšího. Více jak 350 kg
základní drogerie. Protože se
svých snů nevzdáváme, poku-

síme se na 3D tiskárnu získat
prostředky těžbou kryptoměn
pomocí rigu, kde jsme ve fázi
studia a příprav.
Mockrát děkujeme všem přispěvatelům a slibujeme, že
při každém zapnutí pračky si
na vás vzpomeneme.

DD Klánovice
www.ddklanovice.cz

DD Praha
Klánovice

Velký Javorník poskytl
fascinující rozhled
Za krásného jarního dne jsme s dětmi vyrazili na další vrchol
v Beskydech – na Velký Javorník. Svoji turistickou trasu jsme započali
ve Frenštátě na Horečkách.
Krásné jaro pro nás po cestě
nachystalo překrásné scenérie jarní přírody, kterou si
děti plně užívaly. Na vrcholku
jsme vystoupali na rozhlednu,
odkud byly krásné výhledy do
okolí, které nám nezkazil ani
silný vítr, který nás doprovázel

celý výlet. Poté jsme společně
sešli kopec zpátky do areálu na Horečkách, kde jsme
se byli podívat na skokanský
můstek, který děti vyšlapaly
až úplně nahoru do věže, odkud měly další krásné výhledy
na okolní přírodu.

Do DD jsme dorazili za dobré
nálady a spokojení s výletem.
DD Frýdek-Místek
www.ddnahrazi.cz

DD Frýdek
-Místek
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Zprávy z DD

Navázali
jsme přátelství
s Francouzi

DD Holice

Po předchozí vzájemné komunikaci nejen mezi vedením a dospělými, ale i mezi
dětmi přijela v druhé půli
dubna na návštěvu delegace
deseti dětí a pěti dospělých
z Francie, partnerského regionu Pardubického kraje,
z města Chinon, ze zařízení
podobného našemu dětskému domovu. Chinon je město
na řece Loaře, kterému je dominantou krásný středověký
hrad.
Francouzští přátelé u nás
v dětském domově strávili
náročný týden, kdy pozná-

vali krásy nejen města Holic,
ale i Pardubic,
Litomyšle, Poličky,
spolu s našimi
dětmi podnikli celodenní výlet do
Prahy, pěší túrou a za mírného deště obdivovali přírodní
krásy arboreta ve Vysokém
Chvojně. Mnoho z těchto
a dalších aktivit podnikali
spolu s našimi dětmi. Díky
tomu vznikla nová přátelství,
která jsou nadále udržována
pomocí sociálních sítí. Celý
týden byl završen společným

grilováním kýty na zahradě
dětského domova, po kterém
došlo na závěrečné loučení.
To se neobešlo bez mnoha slz
nejen dětí.
Příští rok plánujeme tuto
velmi milou návštěvu oplatit
a vydat se na týden do Francie.
Ondřej Výborný
DD Holice, www.ddholice.cz

Dračí lodě obsadily posádky z domovů
Na akci ve Žlutých lázních,
která byla včleněna do festivalu dračích lodí, jsme byli
pozváni spolkem Múzy dětem.
Kromě závodů mezi dětskými domovy bylo možné vidět
zápolení špičkových posádek
a řady zajímavých hudebních
i tanečních produkcí.
Na břehu byla k dispozici
řada doplňkových disciplín
pro děti; od dílen korálkové
a bubenické přes rychlokurzy
chůdařské, žonglérské, dovednostní soutěže, hlavolamy,
kurz práskání bičem Indiana
Jonese až k proslulému body34

painterovi Bobu Hochmanovi.
Všichni jsme si akci nesmírně
užili a doufáme, že nám bude
příští rok opět ctí se zúčastnit.

DD Jablonné
v Podještědí

DD Jablonné v Podještědí
www.ddjablonnevp.cz

Neziskovky | MIMO DOMOV

Zážitková hra nabídla dětem praxi v nejrůznějších profesích.

Nejlépe si vedly DD Strážnice, Písek a Kroměříž
Kluci a holky z dětských domovů z celé republiky přijeli v polovině června do české metropole na 12. ročník festivalu Out of Home. Číslo
22 značilo nejen počet zúčastněných domovů,
ale také stanovišť na různých místech Prahy.
Letos děti mohly blíže poznat například práci
kurýra, inovativního vývojáře, novináře, ilustrátora či osobního trenéra. Mimo to účastníkům OOH 2018 organizátoři akce objasnili účel
projektů Život nanečisto a Pražští Pepíci, rovněž jim přiblížili činnost neziskových organizací Vteřina poté, Maják a Zajíček na koni.

Je libo kávičku?

Na vybraných stanovištích se nejlépe vedlo Dětskému domovu Strážnice, a tak jeho
zástupci ukořistili první místo. Na stříbrné
pozici stanul DD Písek. Z třetího místa se radovali chlapci a děvčata z dětského domova
v Kroměříži. Speciální cenu lektorů jako správný
dravec ulovil Tomáš Sokol z DD Frýdek-Místek.
Porota také ocenila kreativní počiny jednotlivých týmů. Za své básničky, obrazy či skládačky
si vysloužili nejen potlesk dětské domovy Hora
Svaté Kateřiny, Kroměříž, Planá a Radenín.
redakce

Dejvickému nádraží tentokrát
místo vlaků vévodili hasiči

Páteční slavnostní zahájení bylo jako
vždy plné očekávání a překvapení

Rozhovor | UHERSKÝ OSTROH

Pavel Lukáš (dříve DD Uherský Ostroh):

V pubertě jsem chtěl odejít hned
po dovršení zletilosti, dnes jsem
za dětství v děcáku vděčný
Po 12 letech se Pavlovi zavřely brány dětského domova

Pavel Lukáš (23) byl dvanáct let v Dětském domově Uherský Ostroh.
Mamka umřela v jeho deseti letech, otec byl alkoholik. Místo prodavače
v obchodě se rozhodl udělat maturitu a dnes pracuje v Krajské nemocnici
Tomáše Bati ve Zlíně.
38

S Pavlem se znám z děcáku
a vzpomínám ta ty chvíle, které jsme společně strávili jako
kluci tehdy na základní škole,
na letních táborech nebo coby
redaktoři Zámečku na zámečkovských akcích. Dnes je
z Pavla mladý úspěšný muž,
za kterým se brány dětského
domova symbolicky zavřely
teprve před necelým rokem.
Jak na dětství v dětském domově vzpomíná a jak zvládl
odchod z děcáku v říjnu 2017
na pátek třináctého, kdy největší strach měl z neznámé
samoty? V Zámečku pro vás
máme další inspirativní příběh kluka, který má nyní
všechno ve svých rukách.
Poslední noc v děcáku
Moje poslední noc v dětském
domově byla hodně zajímavá.
V hlavě se mi samozřejmě
honilo hodně myšlenek. Jak
to všechno dopadne? Jak to
bude s tím bydlením, do kterého jsem se byl předtím podívat? Byla to pro mě hrozná
nejistota. Prostředí ve Zlíně,
kde nyní jsem, jsem neznal,
neznal jsem ty lidi, neznal
jsem pořádně ani lidi v práci
a měl jsem obavu z toho, zdali to vůbec zvládnu a jestli se
dokážu sám o sebe postarat,
navařit si.
Ten odchod jsem si připravoval několik dní dopředu.
Musel jsem si sbalit věci,
vyřešit veškeré papírování
s domovem, a potom v pokoji,
ve kterém jsem s tebou trávil

Sedm let měl Pavel pověst
nekompromisního fotbalového rozhodčího

několik let, jsem si nechal ty
nejnutnější věci, které jsem si
potom vzal s sebou a opustil
jsem brány dětského domova.
Střední škola:
prodavač, pak
zdravotní asistent

Od konce základky jsme
se přestali celkem vídat.
Pamatuji si, že jsi šel na
prodavače.
Když jsem odcházel z 9. třídy, podával jsem si přihlášku
na střední školu a na učební
obor. Ten učňák je jistota, že

tě tam vezmou. Chtěl jsem jít
na střední. Chyba však nastala v tom, že jsem se dostatečně nepřipravil na ty přijímací
zkoušky a nedostal jsem se
o pár bodů. Na učňáku jsem
byl na oboru Asistent prodeje,
což je vlastně prodavač v obchodě.

Přesto máš dnes maturitu
a jsi zdravotní asistent.
Ve škole jsem byl ve skupině
děcek, které se neučily, kouřily trávu a pily alkohol. Ty děcka nebyly na úrovni se mnou.
Hlavně vědomostmi a chová39

Rozhovor | UHERSKÝ OSTROH
ním. Tam byl ten první impuls
k tomu začít se připravovat na
nové přijímačky na střední.

od centra v pronájmu s dvěma
dalšími lidmi a můj nájem je
3 500, takže jsem spokojenej.

Bydlení? První 3 měsíce
zadarmo v ubytovně

Jak ses porval s tvým strachem ze samoty?
Měl jsem výhodu v tom, že
v první rodinné skupině, kde
jsem byl, tak po dobu svého studia na střední škole
(poslední 4 roky) už jsem byl
jakoby skoro sám. Bylo tam
málo děcek. Byl jsem zvyklý
na samotu, na to, že si musím
sám vyprat, sám vyžehlit oblečení...

Jak jsi řešil bydlení
po odchodu z děcáku?
U mě to bydlení vyplývalo z toho, kde budu pracovat. Hledal jsem si práci
v Olomouci, Zlíně a koukal
jsem i na Prahu, ale to už bylo
na mě moc. Nakonec jsem
zvolil variantu Zlína, kde jsem
našel práci v Krajské nemocnici Tomáše Bati. Od té jsem
dostal bydlení na tři měsíce
zdarma v takové ubytovně,
a já jsem si do té doby mohl
najít bydlení, kde budu platit
nájem. Dnes bydlím kousek
Místo obchodu se Pavel
rozhodl pro nemocnici

Občas mě paní ředitelka udělala i to, že jsem v celém domově zůstal sám, dostal jsem
klíče, peníze a vždycky mě
někdo jen přijel zkontrolovat
z vychovatelů. Fungoval jsem

v tom domově takhle v pohodě sám třeba 14 dní. To pro
mě byla obrovská zkušenost.
Samostatnost přišla také
tehdy, když jsem začal jezdit
na brigádu do Krkonoš. Tam
jsem byl v podstatě dva měsíce a tam jsem se o sebe musel
postarat úplně sám. Zajistit si
praní, vaření a všechny tyto
věci.
Svoboda a samota

Co se ti dnes vybaví, když
řeknu dětský domov?
Minimální svoboda. Vidím to
tak, že teď se už nemusím
nikomu zpovídat. Když chci,
tak se seberu, jedu na výlet,
zajdu si na oběd, zajdu si na
pivo, na koncert, jdu si zaplavat, koupím si co potřebuji. A

velký počet děcek. Pořád bylo
v domově rušno, něco se dělo.
Akce, výlety… Bydlíš s někým,
s kým v podstatě nemáš nic
společného. Společně sdílíte
jen ten byt a místnosti. Jako
dá se samozřejmě vybudovat
ten vztah, že fakt zůstanete
kamarádi i po odchodu z děcáku. Ten domov není prostě
rodinného typu, chybí tam ta
rodina.

Tobě chyběla rodina od tvých
10 let…
Na začátku ti ta rodina samozřejmě chybí. Mně mamka
umřela v deseti letech a otec
byl alkoholik. Takže navázat
tam kontakt bylo těžké. Otec
za námi nejprve do domova
jezdil. Ale jak to bývá většinou, ten kontakt vyšumí a náš
taťka za námi přestal jezdit.
Neměl jsem touhu jít za ním
a být s ním v kontaktu. Věděl
jsem, že on není ten správný
“sparing partner”. Vrátit se
k alkoholikovi, to mi nedávalo
moc smysl.
Já můžu být rád, že jsem poznal paní doktorku (zubní lékařku, pozn. redakce) ve 12
letech. Když jsem k ní jezdil na
prázdniny, viděl jsem, jak ta
rodina funguje. Když jsem přišel do domova, se mnou tam
byli také starší sourozenci
Mirek a Lucka. Mirek odešel
z děcáku, když jsem byl ještě na učňáku, a starší ségra
Lucka odešla ještě dřív, když
jsem byl na základce.

Se svojí nejstarší sestrou Luckou

V 18 bych to nezvládnul

Proč ses rozhodl nakonec
v domově i po 18 zůstat?
Říkal jsem si, v domově mám
střechu nad hlavou, mám
jídlo, teče mi teplá voda…
Kdybych odešel z děcáku v 18,
nezvládl bych to. Nepracoval
jsem, příjem jsem měl jen sirotčí důchod. Neměl jsem dokončenou školu, jen základku,
takže bych musel chodit na
brigády. To by se nedalo, to

by nebyl život, který jsem si
představoval.

Jak zpětně hodnotíš svou
přípravu do života?
Tak třeba finanční gramotnost; všichni víme, jak to funguje. Někam dojedeš, někdo
ti tam něco vykládá, a jo – občas tam hraješ nějaké hry. Ale
mně přijde, že ti to nedá vůbec
nic jako ten život. V tom životě, když vyjdeš z toho děcáku,
musíš si zajistit to základní.
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Bydlení, střechu nad hlavou,
abys měl co jíst a musíš mít
samozřejmě práci.
Když nemáš peníze a práci,
nemáš bydlení, nemůžeš si
koupit jídlo, nemůžeš jet na
výlet, nemůžeš si koupit oblečení, nemůžeš nic. Všechno to
vychází z té práce. Prostě zařídit práci a bydlení, to mi pomohlo se odrazit. Vychovatelé
mi dali nějaké tipy, ale hledal
a zařizoval jsem si to tak nějak sám.

lal zkoušky a získal licenci
fotbalového rozhodčího...
Fotbalového rozhodčího jsem
začal dělat ve 14 letech, takže
to je už 7 let. Přišly tam dva
zlomy, proč jsem musel skončit. Zaprvé maturita a zadruhé jsem se připravoval na ten
odchod z dětského domova.
Kdybych zůstal v děcáku, postoupil jsem tehdy do krajské
soutěže. Jezdil jsem na krajské soutěže 1B a 1A třídu. Měl
jsem krásně rozjetou kariéru
rozhodčího. Bohužel jsem to
musel stopnout.

dávám tomu ještě takový impuls. Chtěl bych ještě předtím
jít studovat na vysokou školu.
Nyní jednám s Nadací Terezy
Maxové dětem a nadace mě
v tomto rozhodnutí podporuje.
Práce, fotbal a vysoká škola –
hlavní bude to všechno skloubit. Další náklady si kromě
školného budu hradit sám.
S děcákem jsem nadále
v kontaktu

Vnímáš to tak, že za tebou už
teď dětský domov není?
Strach ze samoty?
Když jsem odcházel z děcáZvykl jsem si
ku, paní ředitelka mi řekla,
Dostal ses na VŠ do
že v domově mám vždy dveOlomouce, kam ses rozhodl
ře otevřené. A je to pravda.
před svým odchodem nejít.
Když porovnáš Pavla v říjnu
Pozvali mě na vánoční večeJaká je teď tvoje vize, jaké
2017 a v červnu 2018, kde se
ři, turnaj v malé kopané, byl
máš konkrétní sny?
nacházíš dnes?
Mám bydlení, mám stálou Jedna vize se mi už splnila, jsem na atletických závodech,
práci po zkušební době, kou- a to koupit si auto. Další vize na dni otevřených dveří, byl
děckama na dni
pil jsem si auto, poje se pře- jsem s
BESIPu, takže víjedu na dovolenou
dám se s vychodo
Chorvatska.
„Ž ivot není jednoduchý.
vateli a děckama
Největší
strach
Bez zkuše nosti nevíš, do čeho
furt. Paní řediteljsem měl dříve ze
jde š.
ka mi psala k nasamoty. To pro
Já mě l výhodu, že jse m se na to
rozeninám, psali
mě bylo nejhorší.
jsme si, volám si
V domově jsem
připravoval, a jse m za to vdě čný
.
s některými vyměl vždycky ty
Přál byc h vše m děcká m,
chovateli, takže ty
děcka nebo vychodveře pořád skuvatele, šel jsem za
ať to cht ějí zkusit taky!“
tečně
otevřené
nimi, povykládal
mám a jsem za to
jsem si s nimi.
strašně rád.
Dnes už ten strach nemám, stěhovat
zvykl jsem si na to. Proto ne- do samostatného bydlení,
mám ani vztah, vyhovuje mi abych nebydlel v pronájmu Děkuju za rady, na kteto. Nemusím se nikomu zpo- s někým a všechno bude je- ré dodnes
vídat.
nom na mně. V lednu bych se vzpomínám
měl stěhovat do garsonky ve
Fotbalový rozhodčí
Zlíně, takže uvidíme, jestli to Co bys dnes řekl vychovatevšechno klapne. Chtěl bych se lům a vedení domova, kteří
zpátky vrátit k fotbalu, ale ne- tě provázeli celých 12 let?
Na moje 13. narozky jsi udě42
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Já jim děkuju za obrovskou
podporu, hlavně když jsem
přišel v těch 10 letech, tak
mě učili té samostatnosti. Začalo to od školy v mých
10 letech, kdy jsem přišel ze
školy a nemohl jsem jen praštit aktovkou a jít ven. Musel
jsem dělat domácí úkoly. Pak
to začalo tím, abych se uměl
postarat sám o sebe. A já jim
za to děkuju. Můžu říct, že oni
mě v podstatě připravili na
můj samostatný život. Cítím to
tak. Byla to od nich obrovská
snaha, snažili se mi říct, jak to

v životě chodí, radili mi, jakou
školu si vybrat, jak funguje
práce…
Děkuju jim za to, že dnes,
když přijedu do domova, tak
se ke mně mají, vykládají si se
mnou. Není to takové, že když
jsem mimo brány děcáku, že
by mě neznali. Oni mě podporují pořád, ptají se, jak se mi
daří a co je nového.

A vzkázal bys něco děckám?
I když to bylo někdy otravné,
děckám bych poradil, aby

rady vychovatelů poslouchali.
Oni ví, proč nám to říkají. Oni
žijí v tom životě, ví jak ten život
probíhá. Ten život ti může úplně snadno nafackovat, i když
já jsem to zatím úplně nezažil.
Když se dostaneš do jakékoliv
situace, tak si vzpomenu na
ty rady. Strýc František říkal
tamto, teta Štěpánka mi říkala toto, paní ředitelka zase
tamto… Ty rady, které nám
vychovatelé dávají, jsou k nezaplacení.
Lukáš Kotlár, šéfredaktor

Pavel s paní doktorkou, díky které
poznal, jak funguje rodina

Reportáž | KHAMORO

Robert Tonelli (dříve DD Nová Ves u Chotěboře):

Nejhorší je, když člověk neví,
kdo je a kam patří
Robert už potřetí vzal děcka z děcáků
na největší romský festival na světě

Robert Tonelli (34) vyrůstal v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře.
Má vlastní rodinu, a přesto stále myslí na tu rodinu domovskou. S dětmi
z dětských domovů spolupracuje na různých projektech a jedním z nich
je festival KHAMORO, který se věnuje romské identitě a kultuře. Je to
událost, která spojuje lidi, a díky Robertovi spojuje i děti z dětských
domovů.
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Letos proběhl třetí ročník projektu Khamoro Kher, které je
součástí Světového romského
festivalu Khamoro 2018. Jaké
DD se zúčastnily letošního
projektu Khamoro kher ?
Khamoro kher (slunce domova) je projekt určený především pro děti z dětského domova a klade si za cíl ukázat
a přiblížit se k romské identitě
jako takové. Chceme ukázat
a přiblížit dětem svoji vlastní historii a tradice. Letos se
projektu zúčastnilo 16 dětí
z DDŠ Býchory, DD Lipová
u Šluknova a DD Potštejn.
Jaký byl letos připravený
program pro děcka v projektu Khamoro Kher?
Letošní program byl velmi
pestrý s cílem ukázat, že být
Romem není vůbec nic špatného. Snažil jsem se ukázat
dětem pozitivní vzory, tedy
lidi romského etnika, kteří
jsou společensky uznávanými autoritami a v rámci svého
pracovního a osobního života
jsou velmi úspěšní. Myslím
si, že to byl správný krok kupředu, protože děti romského
etnika potřebuji vidět vzory,
které jsou úspěšné a které
můžou a jsou příkladem pro
ostatní.

Můžeš prozradit něco z programu Khamora Kher? Co
děti zažily?
Domnívám se, že největší
zážitek byl vždy z večerního vystoupení nejrůznějších
kapel. Maďarská skupina se
líbila asi nejvíce. Pak jsme
navštívili romskou Del Arte
Gallery, kterou nás provedla
ředitelka a galeristka Soňa
Kalejová, nebo jsme byli svědky naprosto úžasné prohlídky
Českého rozhlasu, kterým
nás provedla novinářka Iveta
Demeterová. Obě tyto dámy
sloužily určitě jako pozitivní
vzor pro nás všechny.
Jak vnímáš romskou identitu
u sebe a svého syna?

V tomto směru mám naprosto
jasno. Mám české občanství
a romskou národnost. Svého
syna vedu k romství a k hrdosti ke svému etniku a vše
tomu podřizuji.

A co si myslíš o romství u
dětí z dětských domovů?
U dětí z DD, ale i u dětí v pěstounské péči, to vidím jako zásadní problém, který se projeví v dospělém věku. Nejhorší
je, když člověk neví, kdo je
a kam patří. Proto považuji
za důležité osobní uvědomění své vlastní identity, která
může sloužit jako odrazový
můstek jednotlivce.
Lukáš Kotlár

Khamoro (romsky „sluníčko“) je největším a nejznámějším profesionálním romským festivalem
na světě, který se koná v Praze již od roku 1999. Festival nabízí každoročně jedinečné koncerty
romských kapel z celého světa, výstavy, filmové projekce, taneční workshopy i odborné semináře
a konference. V posledních letech Khamoro navštěvuje ročně přibližně 10 000 lidí z České republiky
a zahraničí. Jádrem celého festivalu je romská hudba, která představuje významnou součást
světového kulturního dědictví. Od počátku se na koncertech divákům představilo
více než 160 profesionálních romských kapel ze 40 zemí světa.
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„Za svůj životní úspěch vděčím
dětskému domovu a nadacím“
Během pouhých devíti dní na přelomu letošního května a června se
odehrály dvě události, na které nikdy nezapomenu. 29. května, v den
svých šestadvacátých narozenin, jsem navždy opustil dětský domov.
7. června jsem pak zvládl státnice a stal se ze mě magistr. Blížící se
konec jara tak definitivně udělal tečku za dosud nejvýraznějšími
etapami mého života. Nastal čas postavit se na vlastní nohy, školu
vyměnit za zaměstnání a rozepsat novou životní kapitolu.
Se zařízením ústavní výchovy jsem se poprvé
seznámil 8. listopadu roku 2004. V ten den mě,
na základě soudního rozhodnutí, rodiče odvezli do diagnostického ústavu v Tršicích. Jak
dlouho tam asi zůstanu? Co mě v diagnosťáku
čeká? Podaří se tátovi vyřešit finanční potíže,

open gate

Na Open Gate jsem si vypěstoval
lásku k fotbalu a žurnalistice

abych se co nejdříve vrátil domů? Neznámé
prostředí, cizí lidi, nejasná budoucnost. Ten
strach se ani nedá popsat. V igelitové tašce
jsem nervózně svíral pár osobních věcí a doufal, že je to jen zlý sen.
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Jen si to představte – mobilní telefony byly
tenkrát drahé asi jako dnešní auta v bazaru,
málokdo si je mohl dovolit. O noteboocích či
tabletech netřeba mluvit. Facebook neexistoval, respektive u nás ještě nebyl tak populární.
Veškerá komunikace s přáteli a rodinou tak závisela na dopisním papíře a poštovní známce
nebo tzv. pevné lince. To býval takový telefon
v kanceláři, ze kterého vám třeba dvakrát
týdně dovolili zavolat si domů. Za vámi se už
ale tvořila fronta, všichni poslouchali, co si
s danou osobou povídáte, a nedočkavě vás popoháněli, aby si také mohli s někým pokecat.
Buďme rádi za mobily, e-maily, sociální sítě
a WiFi na každém rohu!
SAMÁ ZMĚNA
Můj pobyt v DDÚ Tršice trval přesně tři týdny.
Poté mě převezli do dětského domova v Litovli.
Znovu jsem si musel zvyknout na nové lidi, prostředí i školu. Mí noví spolubydlící se na mě chodili dívat jako na zvířátko v ZOO. Otázky padaly

vesměs stejné. Za co tu seš? Kolik ti je? Kouříš?
Dyk more, jsi cikán, nebo gadžo? Finanční potíže doma. Je mi dvanáct. Nekouřím. Co je „dikmore“? Rom nejsem, takže asi budu gážo nebo
jak jste to říkali… Reagovat se mi nechtělo, a tak
jsem odpovědi spíše odsekával a snažil se zalézt někam, kde mě nikdo nenajde. Našli mě ale
všude, takže jsem se svalil do postele a marně
se snažil zadržovat slzy.
Druhý den jsem se stal žákem základní školy
hned naproti děcáku. Se spolužáky jsem si docela rozuměl, ale zpět do DD se mi nechtělo. Po
vyučování jsem neváhal ani minutu a dal se na
útěk. Následovala zhruba desetikilometrová dobrodružná cesta po vlakových kolejích až do místa
mého trvalého pobytu. Cestou se mě snažilo zadržet pár lidí, např. průvodčí z vlaku, ale marně.
Zpátky do domova mě odvedl až otec, který mě
uklidnil, že o mém přemístění do Litovle ví, že si
tam brzy zvyknu a budeme se často vídat.

loučení s dd
13 let v dětském domově, z toho
11 let v DD Olomouc. Loučení bylo emotivní
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Po půl roce na základce v Litovli jsem znovu měnil školu – začal jsem studovat Gymnázium Open
Gate v Babicích u Prahy. Další výrazná změna
v mém životě během několika měsíců, tentokrát
však plánovaná a chtěná. Na Moravu jsem se
vracel dvakrát měsíčně; jednou do domova, podruhé k tátovi do Senice na Hané. Když už jsem
si zvykl na gymnáziu i v dětském domově, moje
psychika utržila další ránu – musel jsem se přestěhovat do DD Olomouc. Propadl jsem v zoufalství, ale i na tuto situaci jsem si časem zvykl.
DĚCÁK URČIL BUDOUCNOST
Čas plynul. Z maturanta se stal absolvent,
z nezletilé osoby dospělý muž, ze středoškoláka vysokoškolák, soudem nařízená ústavní
výchova se změnila na dobrovolný pobyt v DD,
bakalář to dotáhl až na magistra.
Vzhledem ke studijním povinnostem u Prahy
a posléze přímo v hlavním městě jsem v dětském domově nestrávil fyzicky tolik času jako

většina z vás. Nejdelší pobyt v DD probíhal po
příchodu do Litovle, než jsem se přemístil na
kolejní gymnázium. Během 11 let v olomouckém
DD jsem se uvnitř zařízení zdržoval jen vzácně.
Přesto se pro mě stal dětský domov symbolem
pomoci a úspěchu. Něco jako záchranný kruh
uprostřed rozbouřeného moře nebo pomocné
kolečko u bicyklu, které vás nenechá spadnout
na zem, než zvládnete udržet rovnováhu.
Nebýt dětského domova, nenastaly by dvě situace, které výrazně ovlivnily můj život. Zaprvé
bych neodešel na prestižní gymnázium, protože bych raději zůstal s tátou doma. Dodělal
bych základní školu u nás na vesnici, pak bych
se rozhodl vystudovat učiliště někde poblíž
a pracoval třeba jako zemědělec nebo skladník. Zadruhé bych se nikdy neseznámil se
Zámečkem. Tenkrát ještě měsíčník pro dětské
domovy mě zaujal hned na první pohled. Byl
to nápad tehdejší zástupkyně DD Litovel paní
Marcely Opletalové, abych do tohoto časopisu

na promoci

Říjen 2016. Na první promoci mě
doprovodila vychovatelka Verča
a paní Halfarová, ředitelka
The Kellner Family Foundation
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napsal svůj životní příběh. Stalo se. Než jsem
se stačil vzpamatovat z radosti, že můj článek někdo někde otiskl, stal jsem se součástí
dětské redakce a obdržel pozvánku na první
redakční sraz do Koutů nad Desnou. Nastalo
vzájemné seznamování s Flíkem, Helmutem,
Milošem Nguyenem a dalšími. Na Open Gate
se můj vztah se Zámečkem utužil, dětský pisálek povýšil na stabilního člena redakce a žurnalistika se stala mým novým koníčkem. Díky
Zámečku jsem se rozhodl studovat po maturitě Sociální a mediální komunikaci. Díky nám
tolik známé zámečkovské hvězdě Graciánovi
Svačinovi jsem zvolil Univerzitu Jana Amose
Komenského v Praze, jejímž byl studentem.
Díky čtvrtletníku pro dětské domovy mám teď
více než desetiletou praxi v oblasti žurnalistiky.
BEZ PODPORY ANI RÁNU
Nejen dětský domov podporoval moji snahu
dostudovat. Bez nadací bych si o Open Gate
i UJAKu mohl nechat jen zdát. Tímto bych

chtěl srdečně poděkovat zejména manželům
Kellnerovým a zástupcům jejich nadačního
fondu. Petře a Renato, nikdy na Vaši štědrost
nezapomenu; nesčetněkrát děkuji! Výrazně
mi pomohla také Nadace Terezy Maxové dětem. První Terko, druhá Terko, Petro, Jiřko
a další – děkuji! Peníze od Nadačního fondu
manželů Livie a Václava Klausových se mi hodily nejen na životní náklady v drahé Praze, ale
především na absolvování řidičského kurzu.
I Vám velice děkuji! A nesmím opomenout členy Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
díky nimž mě nezaskočily ani neočekávané
výdaje. Děkuji! Obrovské poděkování samozřejmě míří také do Dětského domova Litovel
a hlavně do Dětského domova Olomouc, se kterým stoprocentně zůstanu i nadále v kontaktu.
Rovněž děkuji rodičům, rodině, přátelům, známým, kolegům ze Zámečku a všem ostatním,
kteří ve mě věřili a drželi mi palce. Ďakujem,
Thank you, Danke, Merci, Gracias, Grazie…
Mgr. František Berger, dříve DD Olomouc

diplomka

Netradiční téma diplomky zaujalo
vedoucího, oponentku i komisi
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Filip a Dana jsou dalšími účastníky
projektu LONDON Job&Fun
I v dětských domovech jsou jedinci, kteří by chtěli studovat či pracovat
v zahraničí. I v tomto jim dokáže nezisková organizace Nadání
a dovednosti o.p.s. pomoci, a to v rámci projektu LONDON Job&Fun.
„Tento rok byl o projekt velký zájem, vybrali
jsme opět dvě děti, které už v červnu odletí do
Velké Británie. Jejich cestu projektem budete
moci sledovat i vy, a to na našem facebooku
Nadání a dovednosti. V tuto chvíli probíhají přípravy na jejich odjezd, včetně osobních schůzek
s partnery projektu. Doufáme, že projekt sklidí
úspěch, tak jako tomu bylo minulý rok, kdy se
nám jedna z účastnic (Sandra z DD Chomutov,
20 let) do Velké Británie odstěhovala,” uvedla
Denisa Fousová, manažerka projektu.

Na následující straně se můžete seznámit
s účastníky letošního kola projektu, Filipem
a Danou. Jejich příběh můžete sledovat na
facebooku neziskové organizace: Nadání a dovednosti
Denisa Fousová

Filip, 20 let, Dětský domov Černá Voda

Dana, 18 let, Dětský domov Pepa

Minulý rok úspěšně odmaturoval na střední
škole, kde studoval obor Gastronomie. Nyní pokračuje dále ve studiu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, kde si vybral obor Aplikovaná
informatika. On i jeho dětský domov měli z toho,
že byl vybrán pro účast v projektu, velkou radost. „Když jsem se dozvěděl, že jsem byl vybrán do projektu, měl jsem obrovskou radost,
protože se mi naskytla příležitost zdokonalit si
anglický jazyk,” řekl sám Filip.

Dana je na střední škole, kde studuje obor
Cestovní ruch. Příští rok ji čeká maturitní ročník, a poté by se ráda přihlásila na vysokou školu, obor Mezinárodní vztahy. I ona má z účasti
v projektu ohromnou radost. „Když mi přišel
email z Nadání a dovednosti s gratulací, nemohla jsem uvěřit, že se to opravdu děje. Zastavilo
se mi srdce a poté se zase rozbušilo ohromnou
rychlostí. Jsem moc šťastná, že jsem součástí
tohoto projektu,” řekla sama Dana.
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Hledá se superhrdina!
Znáš ve svém okolí mladé lidi z dětského domova se zajímavým životním
příběhem? Víš o někom, kdo má podíl na spokojeném životě někoho
dalšího? Daří se tobě a chceš se o svém úspěchu podělit s ostatními?
Přihlas se do soutěže Bílá vrána a staň se superhrdinou.
Výhodou soutěže je to, že se můžeš přihlásit
ty sám/sama nebo můžeš nominovat někoho
ze svého okolí. Přihlásit se můžeš až do srpna
tohoto roku. Vyhlášení nejlepšího superhrdiny,
který získá titul Bílá vrána, proběhne v říjnu
2018 v Praze. Navíc do soutěže můžeš přihlásit také tety nebo strejdy a ředitele z dětských
domovů, kteří pomáhají mladým z DD na jejich
cestě do „reálného“ života.
Soutěž Bílá vrána probíhá už pátým rokem a je
součástí projektu Začni správně. Hlavním cílem soutěže je představit zajímavé příběhy mladých lidí, kteří po odchodu z dětského domova
nebo pěstounské péče úspěšně zvládli proces

osamostatnění. Za dobu své existence pomohl
tento projekt stovkám mladých lidí v rámci celé
České republiky. Pokud se chceš to projektu zapojit, koukni na www.zacnispravne.cz.
Pryč s předsudky o „děcáku“
„Myslíme si, že má smysl nastavovat veřejnosti zrcadlo a poukazovat na předsudky, které jako společnost stále vůči dětem z dětských
domovů máme. Jsou to lidé se svými sny, cíli
a ambicemi, stejně jako kdokoliv z nás…,“ řekly zakladatelky yourchance o. p. s. Gabriela
Křivánková a Jana Merunková na loňském
udělování cen Bílá vrána.

Tři kategorie:
tři hrdinové
A jak to vlastně vloni při
udělování dopadlo? V kategorii Mladý člověk zvítězila Nikol Mullerová, která
prožila v dětském domově
šest let. Dnes žije v Ústí
nad Labem, má partnera
a je čerstvou maminkou
syna Tadeáše. Druhou
kategorií
je
ocenění
Zaměstnavatel, které je
věnováno zaměstnavatelům, kteří poskytují práci
dětem z dětských domovů. Vítězem se stala
firma Crocodille ČR, spol. s r.o. Třetí ocenění, Poklad v srdci neboli ocenění pro ředitele
či vychovatele z dětských domovů, kteří své
svěřence na startu jejich životů podporují, si
loni odnesla paní Libuše Houdová, ředitelka
Dětského domova Vysoká Pec.

Líbí se ti nápad stát se superhrdinou nebo nominovat někoho z tvého okolí? Pojď do toho!
Stačí se podívat na
www.bilavrana.net/nominace/.
Projekt Začni správně realizuje youchance
o.p.s. Generálním partnerem je CTP a strategickým partnerem Nadace DRFG. Patronkou
projektu je herečka Eva Josefíková.
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Spolu dětem v pohybu
díky Tréninkům dospělosti
Každým rokem k nám do Prahy přijíždí nová skupina 25 mladých lidí
z dětských domovů z celé České republiky. Pro letošní rok jsme se
rozhodli, že my přijedeme za nimi.
do čtyř domovů
Program Tréninků dospělosti je ve fázi příprav.
Proto jsme se rozhodli, že se vydáme tam, odkud k nám naši účastníci přijíždějí. Čas nám
dovolil navštívit dětské domovy v Uherském
Hradišti, Hodoníně, Strážnici a v Kašperských
Horách.
s otevřenou náručí
Někde jsme měli možnost projít celý dětský
domov a popovídat si se zaměstnanci. Jinde
jsme měli osobní prohlídku od budoucího
účastníka projektu. Všude jsme byli přijati
s otevřenou náručí a měli jsme možnost si popovídat o životě v dětském domově.
Díky návštěvám a rozhovorům jsme si opět
uvědomili, jak nás práce s mladými lidmi
baví (a pevně doufáme, že i je to baví s námi).
Tréninky dospělosti mají účastníkům stále co
nabídnou. Ať už jsou to praktické informace,
trénování různých dovedností, nebo nová přátelství. Těšíme se na nadcházející ročník projektu, na společnou práci, na zážitky a na to
nové, co je vždy jedinečné.

Strážnice, Uherské Hradiště, Boskovice,
Plumlov, Náměšť nad Oslavou, Kašperské
Hory a Domino Plzeň. Společně nás čeká pět
setkání, kde budeme makat sami na sobě.
Obklopeni budeme tématy PRÁCE, FINANCE,
BYDLENÍ, KOMUNIKACE, VZTAHY aj.
Tréninky dospělosti jsou pro mladé lidi, kteří
se chystají opustit dětský domov a postavit se
na vlastní nohy. Mladí lidé se pomocí zážitků
učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak
v nich jednat. S mladými lidmi pracujeme interaktivními metodami a nácvikem praktických dovedností.

letos pět setkání
V letošním roce jsou do Tréninků dospělosti zapojeni mladí lidé z dětských domovů: Hodonín,

Spolu dětem

Projekt je realizovaný díky laskavé podpoře:
Zahradnictví Líbeznice, Citibank Europe plc – Zaměstnanecký charitativní fond,
Nadace Terezy Maxové dětem – ING Bank Fond,
HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú., Fond o.p.s. ETELA a individuální dárci.
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Nesázej na štěstí. Při odchodu
z DD pomůže Správný start
Při opuštění dětského domova není dobré sázet na štěstí, a proto vznikl
projekt SPRÁVNÝ START. Nejedná se pouze o zprostředkování práce,
projekt nabízí mnohem více. Správný start je vzdělávací systém založený
výhradně na praxi. Hlavním cílem projektu je, dle jeho zakladatele
Jonáše Motyčky, příprava mladých lidí opouštějících dětský domov na
reálný a plně soběstačný život prostřednictvím školení, rekvalifikačních
kurzů a získání praxe v daném oboru. Projekt je vytvořen tak, aby
fungoval pro děti ihned po jejich odchodu z dětského domova.
Jedná se o platformu, která
řeší jeden z nejpalčivějších
problémů, se kterým se mladiství opouštějící dětský domov setkávají. Dle průzkumu
společnosti IPSOS totiž 70 %
z nich nezvládá přechod
z ústavu do běžného života.
Často končí na ulici, propadají nejrůznějším závislostem
a dostávají se do finančních
pastí. Projekt Správný start je
vytvořen tak, aby fungoval pro
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děti ihned po jejich odchodu
z dětského domova. Děti zde
budou vždy rok a bude to pro
ně tzv. přestupní stanice mezi
dětským domovem a plně samostatným běžným životem.
Na rozdíl od ostatních organizací zabývajících se integrací
mladistvých z dětských domovů do společnosti pracovní
místa nejen zprostředkovává,
ale i přímo vytváří. “Našim

cílem je tyto mladé lidi naučit
zodpovědnosti v pracovním i
osobním životě a poskytnout
jim zázemí, které po odchodu
z dětského domova ztratili.
Chceme docílit toho, aby na
sobě pracovali na obou úrovních. Proto je ve volném čase
budeme vyučovat cizí jazyky,
rétoriku, finanční gramotnost,
etiketu, právo a další obecně
platné nauky,” dodává Jonáš.
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Práce bez praxe?
V současné chvíli se do projektu zapojila řada firem,
které mají zájem, prostřednictvím poskytnutých pracovních míst, předat znalosti
a know-how lidem do projektu zapojených. Tato část
projektu má název “Můj první
job”. Je to jedna z částí projektu, která spojí zaměstnavatele a žadatele o místo, dle
jeho potřeb a nároků. Jelikož
se bude jednat většinou o první pracovní zkušenost na plný
úvazek, Správný start vytvoří
společně se zaměstnavatelem takové podmínky, které
budou usnadňovat integraci.
První práce má pro každého
svá specifika, „Můj první job“
je tady od toho, aby byl dětem
opouštějícím dětský domov
oporou.

A co dál?
Správný start se postará nejen o pracovní pozici a získání praxe, ale bude fungovat
na více úrovních. Poskytuje
možnost
rekvalifikačních
kurzů, zaměří se na finanční

gramotnost, aby jedinci věděli, jak hospodařit s penězi.
To vše v prostředí, které bude
připravovat na život komplexně – pomoc při vyřizování základních věcí (legitimace na
MHD, paušál na telefon, internet, edukace ohledně pracovních smluv apod.), bude
oporou – přidělení mentorů,
možnost využití terapeutické
pomoci, a zároveň poskytne i vlastní ubytování, které
přináší možnost spolubydlení v Praze za příznivé ceny.
Toto výhodné bydlení bude
ale podmíněno tím, že lidé
zapojeni do programu budou muset pracovat na jedné
z nabízených pozic a chodit
na předepsané kurzy.

„Celou platformu jsme vytvořili tak, abychom suplovali
pomoc od rodiny, a to celé
proaktivně, ale ne formou
příkazů. Chceme docílit toho,
aby byli samostatní, a když se
stane, že si s něčím i přesto
nebudou vědět rady, tak tu
budeme my, na koho se můžou bez okolků obrátit,” dodává Jonáš.

V plánu je také otevření restaurace, přímo pod patronací projektu, která by měla
mít první provozovnu otevřenou do konce roku. A díky
spolupráci s Czech Barber
Academy je v plánu také
otevření i vlastního Barber
Shopu poskytujícího pracovní místa pro klienty projektu.
V tuto chvíli jsou k dispozici
první pracovní místa a do konce roku je v plánu nabídnout
až desítky dalších pracovních
pozic.

Chceš práci
a zázemí po odchodu
z dětského domova?
Ozvi se nám
V každém Zámečku představíme volné pracovní pozice,
které pro vás máme k dispozici. V současnosti máme připraveno několik pracovních
pozic, kde si můžeš být jistý
osobním přístupem a tím, že
tě vše naučí od A do Z. Nikdo
na tebe nebude řvát a „vozit
se“ po tobě. Naopak, našli
jsme pro tebe takové zaměstnavatele, kteří ti se vším pomůžou.
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Chceš se na něco zeptat, máš o nějakou z námi
nabízených pozic zájem, anebo bys rád pracoval na pozici, kterou zde neuvádíme? Určitě se
ozvi na email: info@spravnystart.cz nebo na
facebook Správný start.
Podívej se taky na náš web
www.spravnystart.cz.

PRACOVNÍ MÍSTA
Barber

Pokud jsi se našel v tom, že z chlapů dokážeš udělat gentlemana, máme pro tebe
skvělou možnost svůj um posunout o level dál. Nabízíme ti profesionální vyškolení
od Czech Barber Academy, a hned poté ti poskytneme možnost uplatnit své znalosti
v Original Barber Pointu, nebo Original Barber Shopu. A pokud nechceš pracovat
ve víru velkoměsta, seženeme ti práci klidně mimo Prahu.

Obchodní zástupce

Jestli dokážeš prodat písek na poušti a ještě tě to bude bavit, máme pro tebe skvělou příležitost seberealizace. Jedná se o práci, kde máš možnost začít s podnikáním
a být svým vlastním pánem. Máme pro tebe připravené školení, dostaneš veškerou
podporu a připravíme pro tebe všechny informace. Protože se jedná o práci na IČ,
budeš potřebovat živnostenský list, který ti pomůžeme vyřídit a pomůžeme ti
s nutnou komunikací s úřady. Zajistíme ti ubytování, budeš mít vlastní služební auto,
kancelář, a dokonce se postaráme o tvou fakturaci.

Bezpečnostní pracovník

Pokud hledáš stabilní práci, kde budeš mít jistotu a řád, máme pro tebe nabídku pozice bezpečnostního pracovníka na objektech po celé ČR. Spolupracujeme s největšími agenturami, takže je vždy zajištěné solidní a férové jednání. Požadujeme čistý
rejstřík a chuť pracovat. Možnost HPP i DPP. Vše tě naučíme a zaškolíme. Zajistíme
ti i potřebný Certifikát. Na tuto pozici přijmeme muže i ženy.

Recepční

Budeš komunikovat s klienty a návštěvníky, starat se o telefonickou komunikaci.
Znalost anglického jazyka není podmínkou, avšak na některých objektech je
vyžadována alespoň základní a někde i komunikativní znalost AJ.
Vhodné pro komunikativní dívky s příjemným vystupováním.
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Můj život v Open Gate:
POHLED NAZPĚT...A NOVÉ VYHLÍDKY
Konec roku je za dveřmi, a tak si říkám, že je na čase trochu se ohlédnout
za právě uplynulými desíti měsíci.
„Sexta je fakt náročná, přeju hodně šteští,“ byla věta, kterou jsem
o svém nadcházejícím ročníku
v září slyšela od jedné tehdejší
oktavánky (nyní už spokojené absolventky). Neznělo to vyloženě
děsivě, říkala jsem si: „Přece to
nemůže být až tak těžké, když si
práci rozložím, nějak to vyjde.“
A ono to nakonec i vyšlo.

pěchovaný, nemáme samostatný
předmět základů společenských
věd. Jednou za pololetí máme
několikadenní blok, při kterém
probíráme jednu z oblastí společnosti – psychologii a politologii v kvintě, ekonomii a sociologii
v sextě. V rámci ekonomie jsme
se letos podívali i do České národní banky, a exkurze to byla
vskutku zajímavá.

od začátku roku naplno
Nebylo to ale vždycky jednoduché.
Své předsevzetí efektivně si rozdělovat práci jsem sice dodržela,
ale někdy bylo pořád všeho příliš
moc. Teď zpětně i dokážu posoudit
proč: sexta není náročná jen kvůli
množství učiva, ale také kvůli různým jiným aktivitám. Už od začátku roku jsme se měli možnost zapojit do programu DofE, měli jsme
naplánované projekty sociálních
věd (letos sociologie a ekonomie),
vodácký kurz a kromě toho sama
škola pořádala mnoho různých
akcí a výletů.
Osobně jsem se do programu
DofE znovu nepřihlašovala, ale
od spolužáků jsem slyšela, že vše
– jak plnění aktivit, tak i následné
expedice do české přírody – bylo
fajn a probíhalo v klidu. Další
zajímavostí tohoto ročníku byly
třeba i výše zmíněné projekty sociálních věd. Vzhledem k tomu, že
rozvrh je v kvintě i sextě dost na-

společně jen na češtinu
Velkou otázkou teď pro mě i pro
mé spolužáky je výběr předmětů
na příští rok, na IB Programme.
Výběr předmětů je pro nás důležitým krokem – vybíráme si naše
zaměření, náš budoucí směr.
I když naše volba ještě přímo neurčuje, co budeme studovat na
vysoké škole, pro přijetí na některé světové univerzity je třeba
mít určitou kombinaci předmětů,
a tak všichni přemýšlíme a přemýšlíme. Open Gate je v téhle věci

naštěstí velice výhodnou školou –
nabízí spoustu IB předmětů, takže
máme z čeho vybírat. S příštím
rokem se nám také změní rozvrhy.
Každý student bude mít svůj výběr
hodin, které bude navštěvovat se
svou IB skupinou, a dohromady
s celou třídou se bude setkávat jen
na hodinách českého jazyka.

velká výzva
Na každý pád, Pre-IB ročníky
mi právě končí a IB samotné je
velká výzva. I tak ale doufám, že
další rok se bude pro mě i pro
mé spolužáky vyvíjet jen pozitivně. Budoucím sextánům bych
vzkázala jedno: „Sexta bude náročná, ale nebojte se – zvládnete
to!“ Také bych chtěla poděkovat
i úžasnému kolektivu lidí na Open
Gate, který každého podrží i v náročných chvílích. Díky!
Jířa Porubová
DD Valašské Meziříčí
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Ze života OPEN GATE

testy, expedice i festival
V areálu Open Gate se poslední dobou střídají studijní povinnosti
s jinými aktivitami více než obvykle. Blíží se totiž konec akademického
roku, což znamená jednak spoustu testů, zkoušení u tabule a uzavírání
známek, ale také třídní výlety, vyvrcholení školní florbalové ligy nebo
zahraniční expedice. A nechyběl ani tradiční Blue Van Festival.

Třináctý ročník FLOGu ovládl tým KappaSpar
Florbalová liga Open Gate zná své letošní vítěze, pohár v sezóně 2017/2018 získali hráči
KappaSparu. Ve finále se proti nim postavili
Santové. Skóre se začalo
měnit až ve druhé třetině.
„Kapašpárkové“ si vytvořili
dvougólový náskok, „santíci“ se ale nevzdali a odměnou jim byla kontaktní branka. Do té doby vyrovnaný
zápas rozhodla poslední
třetina. Horníček dovršil
hattrick, k němuž přispěla
také hrubka obránců soupeře, a KappaSpar se radoval
z jasného vítězství 4:1.

Sláva vítězům, čest poraženým!

Den Země s čarodějnicemi
Studenti v Babicích u Prahy si připomněli
Den Země aktivitami v přírodě. Nasbírali
pampelišky, z jejichž medu zdravotní sestra vyléčí každého maroda, dokončili vrbový altánek, který založili už před třemi
lety, připravili si nový záhonek pro jahody
a vyráběli šperky z přírodních materiálů.
Jakmile zhlédli dokument o dopadu plastů
na životní prostředí, rozhořel se táborový
oheň. Čarodějnice byly nemilosrdně upáleny, ostatní si ale zpříjemnili jarní večer písničkami a opékáním buřtů.

Červen patří hlavně výletům
Na vodu letos vyjelo nebo ještě vyjede hned
několik tříd. Zatímco sextáni zdatně sjížděli
Vltavu, terciáni se v horkém dni zchladili na
slalomovém kanále v pražské Troji.
To účastníci EDIE expedic se pohybovali
hlavně po souši a většinu těchto víkendových
dobrodružství už mají zdárně za sebou. Ani
v roce 2018 nevynechali zástupci Open Gate
pobyt v rumunském Banátu, ze kterého se
všichni vrátili živí, zdraví a spokojení. K babickým výletníkům se tentokrát přidali holky

a kluci z Gymnázia Bílina a Masarykova klasického gymnázia v Říčanech.
Komu bylo líto už úplně vypnout mozek
a užívat si předčasného léta, mohl se zúčastnit třeba matematické soutěže Pythagoriáda.
Počtáři z OG se ani tam mezi konkurencí neztratili a obsazovali první i druhá místa. Blue
Van Festival opět pobavil všechny přítomné
programem plným tance, zpěvu, hraní na hudební nástroje, recitování básniček atp.

A co vysvědčení?
Z 239 studentů prim až septimy gymnázia
OPEN GATE bude mít téměř 72 % vyznamenání a 31 % studentů ukončí tento rok s výborným
prospěchem ze všech předmětů! Dalších 54
studentů obdrží mimořádné ocenění za výji-

mečný prospěch (95 % a více) v nejméně polovině předmětů. Co se oktávy týče, šedesát
procent teď již absolventů odmaturovalo s vyznamenáním, uspěli všichni.
z webu a fcb Open Gate připravil Franta Berger

Open Gate je soukromé gymnázium, na kterém mohou díky podpoře
Nadace The Kellner Family Foundation zdarma studovat také talentované děti
z dětských domovů. Pokud mají dostatek píle a pevné vůle, mohou udělat mezinárodní
maturitu, dostat se na zahraniční univezity a získat skvělé předpoklady pro další život.
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Vzdělávání | NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

Skvělá šance pro studenty vysokých škol
Nadace Terezy Maxové dětem vyhlašuje grantové řízení pro stávající
a nově přijaté studenty vysokých škol z dětských domovů v akademickém
roce 2018/2019.
Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 6. 2018
Co může být předmětem žádosti:
• Učebnice, studijní materiály a pomůcky
• Školné
• Jazykové a odborné kurzy
• Ubytování na koleji
• Cestovné do školy
• Poplatky za připojení k internetu
Formuláře k podání žádosti naleznete na
webových stránkách nadace v sekci:
http://www.nadaceterezymaxove.cz/grantove
-rizeni/formulare-grantovych-zadosti/

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve studiu!
Jiřina Nachtmannová
Nadace Terezy Maxové dětem

Kontaktní adresa:
Lazarská 13/8, 110 00 Praha 1
Telefon: 257 474 527
Mobil: 725 663 013
E-mail: jirina.nachtmannova@
terezamaxovadetem.cz
Web:
www.terezamaxovadetem.cz
Staňte se našimi fanoušky na facebooku
/Nadace Terezy Maxové dětem/ a získávejte informace o činnosti nadace a možnosti podpory.

CIBULE & KEBULE | Komiks

nápad
scénář: Radeczek & Helmut
kreslí: Helmut & Radeczek
hrají:
Cibule & Kebule

HOROSKOPY
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Blíženče,

Býku,

vracej věci, který si půjčuješ!
Teda kromě papírových kapesníků. .

zažiješ romantické léto se
spoustou něžného mazlení.
Uááýýýh. Teda, já ti tak závidím!

Rybo,

Vodnáři,

letos v létě dělej všechno a ničeho nelituj!

v létě prožiješ krásný vztah,
ale dej si bacha, komu se s tím
svěříš…

Lve,

Raku,

na nic nečekej, a právě teď realizuj ten svůj geniální plán,
který už dlouho nosíš v hlavě.

ve tvé partě se něco děje. Měj
oči na stopkách!

Kozorohu,

Štíre,

kolikrát v létě políbíš svého miláčka, tolikrát tě v životě pokaká pták.

kolikrát letos v létě skočíš
do vody šipku, tak tolik dárků dostaneš o Vánocích pod
stromeček.

Střelče,

Berane,

nech si udělat na léto šmrncovní sestřih. Buď odvážný
a buď cool! Například Cibule
si nechala udělat oranžovozelený přeliv, prý to teď frčí…

během následujícího měsíce
prožiješ noc, na kterou v životě
nezapomeneš.

Váho,

Panno,

zkus se v létě na všechny víc
a pěkně zeširoka usmívat…
ale nezapomeň si před tím vyčistit zuby!

konečně se hvězdy umoudřily
a pověděly mi, co tě čeká a nemine: brzy prožiješ červenec,
pak srpen, po srpnu přijde září
a zhruba za půl roku se dočkáš
Vánoc!
Z vesmírné observatoře zdraví Helmut

Závěrem
Milá Zámečata,

ZAHRADNÍ SLAVNOST V KORKYNI Dětský domov Korkyně
pořádal v neděli 3. června Zahradní slavnost. Akce se konala
v příjemném prostředí Památníku Karla Čapka na Strži a byla
zaměřena na podporu pěstounství. Lidé se mohli nejen pobavit,
ale také podepsat petici za omezení ústavní péče pro nejmenší
děti (více na www.dobrystart.cz). Mezi hosty nechyběla herečka, zpěvačka a stand-up komička Iva Pazderková. Nejenže moderovala odpolední program, ale také návštěvníky roztančila
svými písničkami a zorganizovala závěrečnou přetahovanou
rodičů s dětmi.

Helmutova básnička
pro Kláru i Toníčka

Škola ráno nezazvoní,
v létě vstávat nemusí m,
všude kolem třešně voní,
padaj pří mo do pusy.

Třešně pak zapiji mlékem,
co nám dávaj kravičky,
za chvíli už s tichým bre
kem
schoulím se do ruličky.

Jak ocas říčního raka
zkroutí se mi zadeček,
tak utíkám honem kakat,
u toho čtu Zámeček.

Každou stránku s chutí čtu
si
a až všechno dodělá m,
něčím se pak utřít musím:
ještěže Zámeček mám!
Helmut

hraju v kapele O5 a Radeček a nedávno jsme natočili singl Dobrý
zprávy, ke kterýmu je na YouTube
i klip. Od té doby, co máme tuhle
písničku, se nás novináři v každém rozhovoru ptají, kdy jsme
naposledy slyšeli nějakou dobrou
zprávu.
Mně ta otázka přijde divná.
Vždyť dobrých zpráv je od rána
do večera tolik! Akorát si jich někdy neumíme všimnout. Třeba to,
že se ráno vůbec probudíme, je
přece dobrá zpráva. Nebo že svítí
slunce, že máme co jíst, kde spát,
že si můžeme koupit nanuk nebo
nové tričko... Stačí dobré věci vidět a radovat se z nich.
Před pár dny jsem se bavil s kamarádem a měl jsem radost, jak je
teď dlouhý den a noc krátká. A on
mi na to odpověděl, ať se moc neraduju, že od prvního letního dne
21. června se zase začne slunce
vzdalovat a den zkracovat, takže
celé léto bude už jen horší a tmavší...
Někdo holt vidí sklenici poloprázdnou, jiný zase poloplnou.
Jeden moudrý pán kdysi řekl:
Někteří lidé pořád reptají, že
růže mají trny. Já jsem vděčný, že
trny mají růže.
Doufám, že vy, milá Zámečata,
umíte vidět svět a život vždy z té
lepší stránky. Přeji vám úžasné
léto plné dobrých zpráv.

Ondřej Helmut Polák

