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Čtvrtletník Cibule a Kebule pro dětské domovy

Zámeček
na cestách
s dětmi z DD Ústí
Severní Terasa

ÚVODEM
Slovo šéfredaktora
Milá Zámečata,
z letošního léta jsou už jen
vzpomínky. A snad jsou plné
dobrodružství i odpočinku
a nezapomenutelných zážitků.
Vzpomínám, že začátek školn í h o roku jsem vnímal jako malý Nový
rok. Slíbil jsem si, že si udržím co nejdéle pořádek v aktovce, neztratím hned nová pera
a zvýrazňovače, budu psát hezky do sešitů,
sbírat pěkné známky, pořádně trénovat na
housle, udržovat pořádek v pokoji a úkoly
v děcáku plnit na jedničku. A asi si dokážete
představit, jak to vždycky dopadlo. Ještě, že
existují novoroční předsevzetí, a co nestihneme do Vánoc, můžeme nechat na nový rok.
Taky se musíte přemlouvat k vstávání do
těch chladných a tmavých rán? Není to
občas sranda, ale nezapomeňte, že každý
den může přinést něco nového a nečekaného. Možná vás někdo zítra překvapí a nebo se
vám konečně podaří to, o co tak dlouho usilujete. Kdo ví, ale kdyby náhodou ne, může to
být váš další den se Zámečkem, do kterého
se můžete začíst, prohlédnout si všechny
fotky a nebo nám do redakce napsat tajemný
příběh pro zimní čtení, na které se v našem
časopise můžete těšit jako každý rok už před
Vánocemi. Otočte další list a nebo klidně
rovnou celý Zámeček. Čeká tam na vás velká reportáž čtyř hrdinů, kteří se sportovcem
Tomášem Slavatou dojeli na kole až k Baltu.
Teda to je výkon!
(S)mějte se a nezapomeňte, Ježíšek
s Mikulášem teď na nás koukají více než
kdy jindy!
Za Frantu, Natku, Ivču, Helmuta, Jířu
a Flíka
Lukáš Kotlár, šéfredaktor

Vánoční
soutěž
Zámečku
Už skoro klepe na dveře (máme na mysli
Ježíška), takže asi pomalu začínáte psát
dopisy, na co by letos neměl zapomenout.
Pošlete svůj dopis Ježíškovi i do redakce! Ale pozor: Víme, že každý z vás chce
iPhone, vytuněný reprák nebo helikoptéru
na ovládání. Tohle nás tentokrát nezajímá.
Napište, co chcete opravdu, možná spíš
jako přání do roku 2022 než dárek pod
stromeček. A nestyďte se napsat těch vět
nebo i přání víc: Nejen CO, ale i PROČ...
Ti z vás, kteří rádi kreslí, můžou k dopisu
přidat i obrázek. Těšíme se, že vánoční
číslo bude plné vašich přání. Jejich autory
samozřejmě odměníme!
redakce

SOUTĚŽ | Redakce

Prázdninová soutěž Zámečku:
Cena pro DD Severní Terasa z Ústí nad Labem
Tentokrát se do soutěže Zámečku zapojil
jen jediný domov: kluci a holky z DD Severní
Terasa z Ústí. Což vůbec nevadí, aspoň jim
můžeme poslat větší balík cen! Zaslouží si je,
se Zámečkem se totiž fotili celé prázdniny...

Zámeček jsme si vzali na Regatu Máchova
jezera. Dělal nám společnost při plavbě lodí.

Zámeček s námi byl taky na pláži Máchova
jezera. Vyfotit se s námi chtěl i zdejší labuťák.

Do třetice: Zámeček se díky dětem z DD Severní
Terasa z Ústí nad Labem podíval i do Muzea
Čtyřlístku v Doksech.

Další odměny posíláme těm, kteří pro Zámeček sami (nebo jen s malou pomocí tet
a strejdů) sepsali prázdninové zážitky:
• David, Tomáš a Pavel (DDŠ Bystřice pod Hostýnem)
• Filip (DD Hodonín)
• David a Palóma (DD Kašperské Hory)
• Míša a Samanta (DD České Budějovice)
• Tomáš, Martin, Mária a Ondra, Maruška a Lucinka (DD Litovel)
• Růženka (DD Sedloňov)
• Adéla (DD Semily)
• a snad všichni kluci a holky z DD Uherský Ostroh
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Ochutnávka

Vánoce se blíží

Letní vzpomínky z DD

Správná pětka

Co je to Dárečkovaná?
Zapojte se do soutěže se
Začni správně. Pokud chcete
letos pomoct Ježíškovi,
přihlaste se a udělejte radost
kamarádům třeba z opačné
strany republiky.

Léto je sice za námi,
ale vzpomínky zůstávají.
Zprávy z domovů plné letních
dobrodružství i nezapomenutelných zážitků. Výlety, soutěže,
zvířátka, sportovní turnaje
a mnohem více.

Fotoreportáž z letního tábora
kluků a holek ze Správné pětky.
z Duhy Zámeček
Dá se během letního tábora
prožít celý rok?
O tom se můžete v Zámečku
přesvědčit sami.
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12-51

příště!

Tramvaják Honza

První dny Open Gate

Zámeček „zezadu“

Projekty Nadačního fondu
Veroniky Kašákové proměňují
životy k lepšímu. Své o tom ví
i Honza, který se svého odchodu
z dětského domova obával.
Dnes je řidičem tramvaje
v Ostravě.

Andrea z DD Dolní Počernice
napsala o prvních dnech
na OPEN GATE. Nejen
o uniformách a kolejích, ale také
o prvních pocitech ze školních
lavic. Přijďte se podívat na
Den otevřených dveří!

Reportáž o čtyřech hrdinech z DD
Čeladná. Společně s Tomášem
Slavatou úspěšně zakončili
dobrodružnou cykloexpedici
k Baltu. A přitom dokonce zvládli
pomáhat ostatním.
Jak? Dozvíte se zezadu!

69

72-76

zezadu
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Tiráž

Zámeček podporují

Zámeček k vám sponzorsky
dovezla společnost
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BACKGROUND

BACKGROUND

BACKGROUND

BACKGROUND

hvězdy zámečku

naše

Bhvězdy!
ACKGROUND

Čtyři mušketýři (DD Čeladná)
Tedy jeden mušketýr a tři mušketýrky. Kluk jako hora a spolu s ním tři
holky, upřímně řečeno docela malé, aby mohly na kolech ujet za pět dní
skoro 600 kilometrů. Schválně, kdo z vás už ujel aspoň stovku v jediném
dni? Tihle borci to dokázali, díky podpoře Tomáše Slavaty i svých skvělých
vychovatelů. Jak to na trase probíhalo? Co bylo nejtěžší a co nejkrásnější?
Chtěli to „zabalit“? A jaké bylo moře? (čtěte zezadu)
BACKGROUND

Růženka (DD Sedloňov)
Sedmnáctileté Růžence se na žádnou vodu vůbec, ale vůbec nechtělo.
Původně si představovala, že tyhle dny, kdy budou ostatní splavovat
Orlici a plout po přehradě Pastviny, prožije úplně jinak. Ale teta se
nedala, přemluvila ji a udělala dobře. Růženka překonala svůj strach
(a možná hlavně pohodlnost) a s vodáckou partou si prázdniny užila.
Hvězda patří nejen jí, ale všem, kdo se nebojí překonávat překážky
a zkoušet nové věci. (reportáž na str. 31)

Jitka (DD Ústí nad Labem - Střekov)
V Dětském domově Ústí nad Labem, tedy tom střekovském, vyrůstá
nová hvězda fotbalu. Jíťa, která dříve hrála za Štětí, je teď hráčkou
FK Ústí nad Labem a podle posledních zápasů je fakt talentovaná
a kope jí to hodně dobře. V posledním zápase před uzávěrkou dokonce nastřílela nejvíce gólů a díky tomu holky vyhrály. Nemluvě o tom,
že porazily i kluky. (rádi Jitku v příštích číslech představíme více)

Ruda (DD Tišnov)
Rudolf neboli Ruda z DD Tišnov se vydal na Letní kadeřnickou školu,
kterou organizovala šikovná kadeřnice a spolumajitelka salónu Petra
Vavrušková a díky společnosti yourchance tam vzala i několik dětí
z domovů, kteří tento obor studují. Ruda se vůbec nezalekl toho, že je
na akci nejmladší. Naučil se spoustu věcí a navíc vyhrál! (str. 62)
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ROZHOVOR | Redakce

Federace dětských domovů ČR:

Nejmilejší koncerty
i ocenění pro Tomáše Slavatu
Rozhovor s Janou Koubovou, ředitelkou DD Staňkov a předsedkyní Federace
dětských domovů ČR (FICE).
Co byste vzkázala do dětských domovů po
tom, co jsme v posledních měsících prožili?
Především chci jménem výboru Federace
dětských domovů poděkovat všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům za
zvládnutí náročného období pandemie. Již od
března roku 2020 jsme všichni prožívali velice
náročné období pandemie koronaviru. Pro
naše pedagogické pracovníky to znamenalo
kromě činností vyplývajících z našeho poslání
– starost o děti s nařízenou ústavní výchovou – také náročnou výuku on-line (8 dětí na
1 pedagogického pracovníka z různých tříd
ZŠ, SŠ), služby za nemocné kolegy, popřípadě
kolegy v karanténě a další povinnosti, které za
běžného provozu nemáme.
Co podle vás bylo v dětských domovech
nejsložitější?
K velkým problémům se zajištěním provozu
docházelo při výskytu nákazy a také karantény. Pedagogičtí pracovníci riskovali svoje
zdraví, pokud sloužili u dětí s nákazou. I přes
používání ochranných obleků, štítů a respirátorů došlo k přenosu nákazy.

FICE ocenila Tomáše Slavatu a přijala ho jako
svého čestného člena

V mnoha zařízeních již proběhlo onemocnění
pandemie Covid-19, bohužel také došlo
k několika úmrtím vychovatelů a vychovatelek, někteří pracovníci DD měli těžký průběh
s nutností hospitalizace nebo byli dlouhodobě
nemocní. Bohužel společnost nedokázala
plně kladně ohodnotit obětavost našich tet
a strejdů. A bohužel pandemie ještě neskončila.

Budeme se moct opět těšit na Nejmilejší
koncerty?
Pokud nám to situace dovolí, budeme moc
rádi, že se obnoví konání regionálních kol
Nejmilejších koncertů a poté celorepubliková
přehlídka a samozřejmě sportovní hry. Zatím
nevíme, zda se budou v roce 2022 konat mezinárodní sportovní hry. Nejdéle v lednu 2022
výbor FDD rozhodne o konání výše jmenovaných akcí.
Mohla byste nám prozradit více k nedávnému
ocenění Tomáše Slavaty?
Výbor Federace dětských domovů zahájil
projekt oceňování lidí se zlatým srdcem, tedy
lidí, kteří obětavě pomáhají dětem z dětských
domovů. Poprvé jsme ocenění předali Tomáši
Slavatovi, který byl mezi prvními se svojí
Hromovou partou a naprosto nezištně pomáhal dětským domovům s rouškami, respirátory, dezinfekcí a dalšími potřebnými věcmi.
Ale hlavně nás všechny povzbuzoval, a to je
nejdůležitější. Tomáš Slavata byl přijat také
jako čestný člen Federace dětských domovů.
Rádi bychom v tomto oceňování pokračovali
i v dalších letech.
Připravil Lukáš Kotlár
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Vánoce | yourchance

Vánoce se blíží a s nimi další ročník
Dárečkované se Začni správně
Co je to Dárečkovaná?
Dárečkovaná 2021 je druhý ročník posílání si vánočních dárků mezi dětskými domovy. Zapojit
se může každý dětský domov z celé České republiky, který vyrobí dárek pro jiný dětský domov
a / nebo rodinnou skupinu v dětském domově.

Jak se můžete do Dárečkované 2021 zapojit?
Přihlaste se do 15. 11. 2021 tak, že vyplníte formulář na webu
Začni správně: www.zacnispravne.cz/dareckovana/ nebo přes
QR kód vpravo vedle textu, kde uvedete adresu dětského domova, rodinnou skupinu, na kterou má být dárek poslán, dále
kontaktní osobu a kontakt na ni.
Z jednoho dětského domova se může zapojit i více skupin.
My vylosujeme 22. 11. ty, kterým pošlete dárek, a pošleme
vám všechny důležité informace (adresu, skupinu, kontakt na zapojeného dospěláka).
Je třeba, aby dárek do dětského domova dorazil do Vánoc. Dejte si proto čas k dobru, ať váš
dárek v pořádku do Vánoc dorazí.
Následně nám prosím do 9. 1. 2022 pošlete na email media@yourchance.cz fotku a poděkování
za dárek pro toho, kdo vám jej zaslal.
Dárek není třeba kupovat,
mohou ho vyrobit děti z vašeho domova / skupiny pro děti
z jiného dětského domova.
Těšíme se s vámi na letošní
Dárečkovanou!
Renata Majvaldová
yourchance o.p.s.
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Máme pro vás ADVENTNÍ SOUTĚŽ!

O nejhezčí vánoční vzkaz
dětskému domovu
Blíží se konec roku, čas adventu a Vánoc. Po celý rok, do kterého
zasáhla také pandemie, omezení a distanční výuka ve škole, jste se,
byť někdy nechtěně, museli zdržovat v domově častěji než obvykle.
Zamysli se, zasni a zkus zanechat ten pro tebe
nejhezčí vánoční vzkaz dětskému domovu,
někomu z něj, člověku či lidem, kteří se o tebe
v něm starali a starají.
Svůj vzkaz nám pošli na e-mail:
media@yourchance.cz do 30. 11. 2021
a můžeš vyhrát hezké ceny. Z došlých odpovědí vybereme 3 vítěze. Do předmětu e-mailu
napiš „MŮJ NEJHEZČÍ VZKAZ“ a přímo
v e-mailu uveď prosím své jméno a příjmení,

věk a odkud jsi. Vítěze vyhlásíme v dalším
čísle ZÁMEČKU a budeme ho kontaktovat
do konce roku 2021.

Krásný podzimní čas ze Začni správně
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Reportáž | OUT OF HOME

14. ročník festivalu OUT OF HOME:

Vyhrál DD Aš i Adam Mišík
Letošní festival Out of Home se pro děti z dětských domovů pořádal již po čtrnácté.
Tradiční zážitková víkendová hra s podtitulem „Už víš, čím budeš?“ zakončila
projekce filmu Město (2021), hudební vystoupení Adama Mišíka, DJ Marka
Sklenáře, zpěvačky Sabiny Křovákové, vítězky Česko Slovenské SuperStar 2013
a také taneční vystoupení Martina Prágra.
Mezi letošní stanoviště festivalu patřily: pečovatel o duševní pohodu zvířat v Zoo Praha,
cestovatel, průvodce, barber, barista či keramická dílna. Děti v rámci programu navštívili
také Novoměstskou věž, nový komunitní
prostor H40 v areálu holešovické tržnice či
Centrum architektury a městského plánování
CAMP v Praze.
„Hlavním cílem letošního ročníku bylo především dopřát dětem sociální kontakt mimo
brány domova, možnost prohloubit vzájemná přátelství po téměř dvouleté pauze díky
pandemii Covid-19,“ říká předsedkyně spolku
Mimo domov Klára Chábová.
„Pozvání na letošní Out of Home jsme rádi
využili. Po době covidové jsme po akcích

vyhladovělí, děti potřebují sociální kontakty,
mimo areál domova a mimo školu. Covid nás
naštěstí nezasáhl mezi dětmi, ale mezi zaměstnanci, to už je ale za námi. Ponorku jsme
v době karantén a lockdownů neměli, protože
jsme domov na okraji malé vsi s přírodou na
dosah ruky. Do konce roku nás čekají i další
akce, jezdíme za sportem, na kroužky, budeme na Den země uklízet Ledce,“ říká Roman
Pejša, ředitel dětského domova ze středočeských Ledců.
Hvězdou večera v kině Dlabačov byl po celodenním programu zpěvák Adam Mišík, který
přijal pozvání na slavnostní večer s vyhodnocením zážitkové hry.
red

OUT OF HOME | Reportáž

Druhé místo a radost členů týmu DD Radenín

Bronz vybojovali reprezentanti DD Dolní Čermná

celkové pořadí
1. DD Aš
2. DD Radenín
3. DD Dolní Čermná
4. DD Ústí n. L. - Střekov

Od DD Ústí-Střekov:

Děkujeme skvělému týmu
pořadatelů
Chceme celému skvělému
týmu poděkovat za úžasné
tři dny v Praze, jste skvělí. Už
se těšíme na setkání, u nás
v domově jste srdečně zváni.
Oceňujeme nasazení, připravenost a lásku, která z celého
dne na nás dýchala.

Střekováčci a tetka Lenča

5. DD Nové Strašecí
6. DD Unhošť
7. DD Ledce

Festival OUT OF HOME pořádá spolek Mimo domov díky podpoře
Magistrátu hlavního města Prahy a dalších partnerů, kterými
jsou Innogy, Kofola, Crocodille či Bageterie Boulevard.

Milí přátelé,
bylo nám letos velkým potěšením, že jsme mohli uspořádat 14. ročník festivalu OUT of
HOME, který měl téměř dvouletou pauzu. Zdálo se zprvu, že
s organizací akce budou komplikace. Covidová éra způsobila,
že mnoho našich přátelských
stanovišť bylo zavřeno, nebo
nebyly personální kapacity na to
stanoviště otevřít. Řada pozvaných dětských domovů nemohla
přijet, některé přihlášené týmy
skončily v karanténě, nebo jim
nebylo doporučeno (dovoleno)
se zúčastnit. Každopádně festival nakonec byl!
Přijelo sedm dětských domovů,
podařilo se nám domluvit sedm
stanovišť a slavnostní večer
se pak konal v Kině Dlabačov.
Máme z toho radost a je to pro
nás potvrzení, že když se chce,
(skoro) všechno jde - to bývalo
motto festivalu.
Rádi bychom pozdravili všechny děti, které do Prahy přijely
a ostatním chceme vzkázat, že
se uvidíme třeba příště - buď
na festivalu OUT of HOME, nebo
třeba na výjezdu u vás.
Opatrujte se, mějte se rádi
a těšíme se na vás.
Klára Chábová
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Zprávy z domovů | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Jak se nám žije v DDŠ Bystřice pod Hostýnem

Hrozily i pády
V úterý 14. září jsme po škole a dobrém
obědě jeli se skupinou na výlet na rozhlednu Maruška. Asi po půlhodinové cestě jsme
dojeli, vzali si věci z auta, namazali se pod
koleny a vyrazili jsme. Cestou jsem poslouchal
písničky.
Jak jsme došli k rozhledně, hned jsme vyrazili
nahoru, dvakrát jsem skoro spadl z těch prudkých schodů, co tam byly. Nahoře byl krásný
rozhled – koukali jsme na kopce a hory, udělali
jsme pár fotek a šli zpět k autu. Byl to krásný
výlet!
David, DDŠ Bystřice pod Hostýnem

Parkour pod Hostýnem
Srdečně zdravím Zámeček! Jmenuji se Tomáš
a jsem prvním rokem v DDŠ a je to tu celkem
fajn. Máme zde různé zábavy. Nedávno jsme
byli s klukama na fotbalovém turnaji
v Chrudimi mezi dětskými domovy. Skončili
jsme pátí z dvanácti. Byl to dobrý turnaj.
S klukama máme i jiné koníčky, například skáčeme parkour, hrajeme na televizi

PlayStation a občas chodíme na nějaké výpravy. Vychovatelé jsou tu všichni dobří a máme
se navzájem rádi. Tímhle bych to asi ukončil.
Ještě jednou vás všechny zdravím, mějte se
a držte se v různých dětských domovech.
Čauky mňauky!
Tomáš z DDŠ Bystřice pod Hostýnem

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Zprávy z domovů

Saxofon a nejlepší kámoš
Jmenuju se Pavel a pobývám v DDŠ v Bystřici pod Hostýnem, mám se tady dobře.
Jezdíme nebo chodíme na různé výlety, máme tady volné vycházky i společné
vycházky. Pobývám zde v domově už rok a tři měsíce.
Chodíme tady i do školy. Škola mě baví.
Nejraději mám německý jazyk a matematiku.
Chtěl bych se vyučit kadeřníkem. Rád hraju
stolní tenis a baví mě ještě fotbal.

mezi staršími, jsou to všichni mí kámoši. Mám
tady i nejlepšího kámoše, kterému se můžu
se vším svěřit, udělal bych pro něho vše, co by
jen šlo.

Obdivuji, jak se ke mně chovají vychovatelé, rád je poslouchám. Byl jsem rok mezi
menšími kluky, ale teď jsem rád, že jsem už

Učím se hrát na saxofon. Celkově hudba
a sport jsou můj velký koníček. Jsem velice
rád, že už nedělám problémy mamce, taťkovi
a hlavně sobě. Přál bych si, co nejdříve se dostat z DDŠ domů a vyučit se
v Brně. Také bych při učení pomáhal
mamince se vším, co by potřebovala.
Lituji, že jsem dělal, co jsem neměl.
Mohl jsem být doma s rodiči a sourozenci…
Pavel,
DDŠ Bystřice pod Hostýnem

DD Bystřice
pod Hostýnem

David (autor reportáže o výstupu
na rozhlednu Maruška) krásně
kreslí. Poslal nám taky obrázek
Bystřice pod Hostýnem.
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Na koloběžkách podél Bečvy
Podél řeky Bečvy, největšího levostranného přítoku řeky Moravy, jsme uskutečnili
v rámci expedice Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) další třídenní
putování na koloběžkách.
Letošní trasa začínala v Hranicích, kde jsme
před rokem ukončili minulé putování. Proti
proudu řeky Bečvy jsme pokračovali do 53
kilometrů vzdálené obce Hutisko–Solanec,
kde trávily prázdniny ostatní děti z domova
na letním táboře DDM Kyjov. Tábor jsme si
také trochu užili, protože jsme tam dvě noci
přespali. Ráno jsme trochu polámaní, ale i tak
plní sil vylezli z našich stanů a pokračovali
v putování na koloběžkách.
Druhý den jsme si trochu odpočinuli, protože
nás strejda Jarda vyvezl autem na Pustevny,
které jsme po obhlídce krásných staveb
architekta Dušana Jurkoviče sjížděli z kopce
dolů až do Rožnova pod Radhoštěm. Při

sjezdu dolů nám nabízely Beskydy jednu překrásnou vyhlídku za druhou.
To, že jsou Beskydy překrásné, nám potvrdil
třetí, poslední den, kdy jsme jeli po proudu
Vsetínské Bečvy pěknou cyklostezkou na
Moravě z Karlovic do Vsetína. Celkem jsme za
tři dny ujeli na koloběžkách 110 kilometrů
a překonali převýšení 500 metrů, které nebyly
jen dolů, ale i nahoru. Do kopce jsme byli nuceni jít pěšky, avšak to k cestování na koloběžce jednoduše patří a i tak jsme
si akci všichni náramně užili.
DD Hodonín

Filip, DD Hodonín

Náš tým koloběžkářů
s nádherným
beskydským pozadím

V Kašperkách slavili 65 let DD
V neděli třetího října oslavil náš domov
65. výročí od svého vzniku. Bylo to super.
Na zahradě jsme hráli různé hry a soutěže
rodinek proti sobě, vychovatelé pro nás měli
spoustu odměn a jako doprovodný program
malování na obličej a kroužení obručí. My děti
jsme slavily zpěvem, tancem, bubnováním...

Stoly byly
plné zákusků, řízků,
ovoce
a dalších
dobrot, které
nám připravily naše paní
kuchařky.
Také jsme
grilovali
a opékali buřty.
Byl to moc krásný zážitek, všichni se bavili
a dospělí měli radost, že jsme měli na tváři
úsměvy. Zase jeden hezký den, který se moc
povedl a budeme na něj vzpomínat.
David a Palóma z Kašperských Hor
DD Kašperské
Hory
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Zprávy z domovů | ČESKÉ BUDĚJOVICE

zprávy z českých budějovic

DD České
Budějovice

DD v Budějovicích je součástí mateřské, základní a střední školy.
Žije se tam podobně jako ve všech dalších domovech, posuďte sami.

Ekologické odpoledne:
Za odměnu dobrota
Ahoj všem, co chrání přírodu!
V září jsme s dětmi a vychovatelkami vyrazili
do chráněné přírodní lokality Tůně u Špačků,
kde jsme uklízeli odpad. Tahle akce dětského
domova proběhla již druhým rokem. Líbí se
mi, že chráníme přírodu.
Od okolojdoucí rodiny s dětmi jsme dostali
pochvalu, a to mě potěšilo!
V přírodě jsme snědli svačinu a tety nám
koupily za odměnu domácí smažené brambůrky s dipem na místním sportovišti.

Příprava se vyplatila
Ahoj sportovci!

Míša

Chodím na školní dopravní kroužek a hodně
jsem od září spolu s tetami od nás z domova
trénovala značky, křižovatky, testy v počítači,
jízdu na kole a slalom na kole. Myslím, že
jsem hodně dobrá, a tak jsem byla vybrána
spolu s kamarádkou Míšou z našeho dětského domova na dvoudenní celorepublikovou
dopravní soutěž pro sluchově postižené
cyklisty ve Valašském Meziříčí.
Máme 5. místo v první kategorii a 4. místo
v druhé kategorii!
Mám radost a doufám, že za rok budeme
ještě lepší!
Samanta
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Bylo to super!

DD Kroměříž

Prázdniny v Kroměříži
Naše děti mají každým rokem velmi pestré prázdniny, bohaté na nové zážitky.
Některé odjedou ke svým rodinám, jiné stráví většinu času s vychovateli, na táboře
nebo v ozdravovně.
Program byl letos opravdu bohatý, podnikali
jsme cyklovýlety do okolí Kroměříže, autem
navštívili známá turistická místa v našem kraji
a znají nás i všechna kroměřížská sportoviště
včetně „Dětského světa“ a „Lanáčku“
v Otrokovicích.

Sportovní odpoledne
na dvorku
Chladno předchozích dnů vystřídalo poslední
zářijový víkend babí léto. Teplé sluneční paprsky
nás vylákaly na zahradu, kde jsme do sytosti užili
bruslení, jízdu na skateboardu a koloběžce nebo
procvičovali kopy do boxovacího zařízení. Malá
Karolínka nahustila téměř sama vyfouklé pneumatiky a pilovala jízdu na kole. Trampolína, která
nám už pomalu zevšedněla, byla zase v kurzu
a naši malí akrobati na ní předváděli neuvěřitelné
kousky. Holky oprášily „retro hry“ a zahrály si
s míčem „Bumbrlíčka“ a společně s kluky pak na
schovávanou. Byli jsme nadšení z toho, že zase
můžeme běhat jen tak v tričku a užívat si pohybu
a příjemného počasí.

Taky jsme chodili na koupaliště nebo se jen
tak vyhřívali na sluníčku na našem dvoře
a skákali na trampolíně. Menší děti byly na
táboře s názvem „Hotel Transylvánie“ a konec
prázdnin strávily v ozdravovně v Peci pod
Sněžkou.

Fulnek:
Podpoří nás NF Podpořit

V sobotu 25. září 2021 jsme v našem DD přivítali milou návštěvu. Přijela za námi
Kristýna Můčková se svými kolegy z Nadačního fondu Podpořit. Po vzájemném
seznámení předali dětem dárky v podobě cukrovinek, knížek a různých suvenýrů.
Společné setkání se neslo v příjemné přátelské atmosféře.
Po povídání děti provedly hosty po
DD a ukázaly, jak to u nás chodí, co
rády dělají. Následovala společná
procházka po blízkém okolí našeho
města. Celé odpoledne bylo velmi
zdařilé, pro všechny z nás to byl
velmi příjemně strávený čas. Ještě
před rozloučením jsme se shodli
na jediném, že tato návštěva byla
první, ale zcela určitě nebude tou
poslední. Všichni se moc těšíme, až
za námi zase přijede skvělá parta
sympaťáků a podělíme se s nimi
o příběhy naších dětí.
NF Podpořit věnuje našemu zařízení finanční částku 15.000 Kč.
ZA TO JIM PATŘÍ NÁŠ OBROVSKÝ
DÍK.
za děti z DD Loreta Fulnek
Jindřiška Gelnarová
DD Fulnek

Jednodenní
pštrosátko
Prázdniny byly super
a hooodně jsme si je užili.
Byli jsme v Zoo Ostrava
podívat se na zvířata
a nejvíce se nám líbily
žirafy, které měly moc
dlouhé krky. Bylo nám
divné, že si je nezlomí, ale
teta nám vše vysvětlila. My
bychom chtěli mít všichni
také takový dlouhý krk,
abychom všude viděli.
Skvělý byl výlet na pštrosí farmu
v Jestřábí u Fulneku, kde nás
pozval strejda Jarek s hodnými
tetami, které se tam o všechno
starají. Viděli jsme pštrosy
a malé pštrosátko, které bylo
pouze jeden den staré! Také tam
byli býci, kravičky a prasátky,
které jsme pomohli tetám nakrmit, to nás bavilo nejvíce. Vůbec
jsme nevěděli, jak to na farmě
chodí a co tam všechno je, bylo
to super a vzpomínáme na to
dodnes, chtěli bychom tam jet
ještě jednou. Moc děkujeme majitelům a zaměstnanům farmy.
Hodně jsme jezdili na bazén, kde
jsme se učili i plavat a potápět,
a také nás bavila rozhledna,
kde jsme viděli do dálky, jako ty
žirafy v zoo.
Eva Kočí
DD Loreta Fulnek

DD Fulnek

Letní radovánky DD Jaroměř
Na týden nám poskytla útočiště chata Lenka v Jedlové v Orlických horách. Stala
se výchozím bodem pro zajímavé výšlapy do okolí, například celodenní výlet na
Šerlich, kam nás vyvezl autobus, ale zpět jsme šli pěšky. Cestou na chatu nás
překvapilo množství hub, hlavně pravých hříbků, které jsme posbírali.
Doslova kouzelná byla Kačenčina pohádková
stezka, kterou jsme zvládli celou projít. Po
vycházkách nás každý večer čekal společný
program. Superstar, diskotéka a deskové hry,
to je pouze zlomek toho, čím nám vychovatelé
zpříjemňovali letní pobyt.
Jedním z dalších letních zážitků byl výlet
autobusem do Broumova. Vedle historické

části města a místního kláštera nás zaujala
především farma Wenet, kde si děti užily hlavně krmení zvířat přímo z ruky.
Spoustu dobrodružství jsme prožili v hlinské
Čertovině, kam se vydaly dvě naše skupiny
společně. Lesní stezka nás zavedla do překrásné přírody. Z naučných tabulí jsme sbírali
informace o zvířatech. Cesta vedla

k chaloupce místní
čarodějnice, která nám zapůjčila na vyzkoušení svůj
hlavní dopravní prostředek,
kouzelné koště. Prošli jsme
si doslova peklem, když
někteří z nás sebrali
odvahu jej navštívit.
Pohádkově jsme se cítili
také v Ratibořickém údolí,
kam se na celodenní výlet
vydala jedna skupina dětí.
Do České Skalice jsme si
cestu zkrátili autobusem,
poté nás musely nohy nést
přes Ratibořice, Slatinu
nad Úpou, Červenou horu
až do Červeného Kostelce.

Dvacet kilometrů v našich nohách
zpříjemnilo venkovní opékání
vuřtů a jízda vlakem zpět do
Jaroměře.
Zachtělo se nám i zažít výhled
z ptačí perspektivy, proto jsme se
vydali prozkoumat Stezku korunami stromů v Jánských Lázních.
Nejvíce nás zaujaly lanové přechody a mosty. Ačkoliv se někteří
z nás ve výškách zpočátku báli,
nakonec jsme svůj strach překonali a výlet si patřičně vychutnali.
A. Semeráková
DD Jaroměř

DD Jaroměř
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Léto dětí
z Kralup?
Na
jedničku!
DD Kralupy
nad Vltavou

Během prázdninových dní se děti z našeho domova podívaly do různých koutů
republiky, ať už v rámci různých táborů, tak i díky tetám z domova, které pro ně
připravily krásnou rekreaci v Holanech.
Nejvíce děti vzpomínají na stanový tábor
v Heřmanově Městci. „O prázdninách jsme byli
na táboře se spolkem Lagunino. Bylo to super.
Spali jsme ve stanu, hráli jsme plno her…,“
vypráví Markétka. Její sestra Karolínka jí doplňuje: „Byli jsme na hodně výletech, chodili
jsme do lesa, a tam jsme třeba zachraňovali
lidi z pravěku. Museli jsme je zachránit tak,
že jsme dělali různé úkoly – hádanky, házeli
jsme míčem do koše…. Oni byli svázaní a my
je museli rozvázat, a tak jsme je zachránili.“
„Bylo hrozný vedro. Vedoucí Roman nám dal
hadici a polévali jsme se vodou a křičeli jsme
a dováděli. A taky jsme v potoce i na souši
stavěli baráčky pro skřítky.“ doplňuje Adriana.
„Taky jsme hráli hry. V potoce jsme nabírali
vodu děravým kýblem a nosili ji do jiného
kýble, a potom vodu přenášeli houbami do
dalšího kýble, dokud nebyl plný. A nakonec
jsme se tím polévali,“ pokračuje Adriana.
Danovi se líbily výlety a hry. Nejvíce však hra
na „WC bábu“. „Hráli jsme třeba hru s názvem
WC bába. Dva vedoucí byli WC báby – jedna
dávala lístečky a druhá lístečky vybírala.
Museli jsme doběhnout od jedné k druhé bábě
22

a po cestě nás chytali další vedoucí, což byli
třeba ranní průjem, rychlý průjem, hrudkový
průjem atd. Ještě jeden vedoucí dával životy,
což byly kousky toaletního papíru. To byla
dobrá hra. Anebo jsme hráli bezva bojovku,
kdy jsme museli jít po svíčkách v lese. To bylo
hodně dobrý, ale taky hodně strašidelný.“
Viktorka vzpomíná ještě na další tábor
a prima hry: „V potoce byly zlaté kamínky, a ty
jsme hledali a sbírali je. A kdo jich měl nejvíc,
tak ten dostal zlaťáky do celotáborové hry.
Také jsme sbírali zlaťáky po cestách na výlety
– třeba v lese nebo na procházkách. Ještě
jsme dělali i závody, ale ty byly hrozně těžké.
Procházeli jsme potokem a nesměli jsme mít
v holínkách vodu, kdo měl v holínkách vodu,
tak prohrál. Anebo jsme hráli jenu hodně
strašidelnou hru, která se jmenovala Noční
můra.“
Děti si užily různorodé prázdniny na táborech
a rekreacích, které byly plné her, koupání,
výletů, přírody a hlavně smíchu, zábavy
a pohody.
Martina Soukupová, DD Kralupy nad Vltavou

KRALUPY NAD VLTAVOU | Zprávy z domovů

Podívejte, jaký jsem si vyrobila šátek!

Musím se trefit!

V potoce jsme našli zlaťáky!

Tábor byl boží, zpátky se nám vůbec nechtělo...

O čem asi byla tato scénka?

Dobrý oběd, nebo akční hra?

Největší dobrodružství: spaní pod širákem

Ocenění nejlepších táborníků
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DD Ledce

Pohoda v Chrustenicích

Na začátku července proběhl náš tradiční prázdninový pobyt v Chrustenicích v Caravan Campu
Valek. Děti si zde užily spoustu zábavy, koupání ve velkém bazénu a grilování. Zpestřením byly
výlety do historického centra Berouna, Tetína a Koněpruských jeskyní.
ředitel Roman Pejša, DD Ledce

V HistoryParku Ledčice
Děkujeme všem lidem dobrého srdce: Ilegumově divadelní společnosti, společnosti FurraBus za autobus, rodinné
farmě a řeznictví Kohout a synové za skvělý oběd a také
panu Charvátovi z HistoryParku, který vše dostal na starost.
Opomenout nesmíme ani paní hejtmanku Petru Peckovou ze
Středočeského kraje.
Na dětském dni si děti mohly vyzkoušet různé aktivity (hledání
kovu, mletí mouky, střílení z pušky, práce s keramickou hlínou),
které se jim velice líbily. Po akčním programu následovalo
loutkové divadlo. Děti s chutí poobědvaly bramborovou kaši
a řízek a vyrazily domů.
Romana Imramovská, DD Ledce

LEDCE | Zprávy z domovů

Turnaj Kopačky proti drogám
vyhrál tým DD Ledce
V pátek 25. 6. 2021 se konal již čtrnáctý ročník fotbalového
turnaje „Kopačky drogám“ na multifunkčním hřišti dětského
domova v Ledcích.
Akci pořádá Dětský domov Ledce v rámci
protidrogové prevence a propojování životů
i volnočasových aktivit dětí z DD a dětí z běžných rodin. Tentokráte přijali pozvání kamarádi z DD Žatec. Po velkém souboji se vítězem
stali kluci z domácího týmu DD Ledce.

DD Ledce

Domácí borci rovněž uspěli v turnaji penaltovém, který se hrál souběžně s hlavním
turnajem. Vítězové byli odměněni poháry a diplomy, Ledce i Žatec mají i hodnotnou odměnu
– fotbalový míč, kterým se hrálo na letošním
evropském mistrovství.
Roman Pejša, ředitel

Celkové pořadí:
1. DD Ledce B
2. DD Ledce A
3. DD Žatec
Penaltový turnaj:
1. DD Ledce B
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DD Litovel:
Léto plné zážitků

Hned 1. července odjely čtyři dívky na Farní tábor do Staré Vody. Holkám se
v Jeseníkách líbilo. Poznaly nové prostředí, zažily spoustu dobrodružství
a navázaly nová přátelství. Velké děti zase strávily začátkem července
pět dní na cyklopobytu v Dolním Žlebu. Na kole poznaly okolí Šternberka
a pěšky prozkoumaly krásné město Šternberk.
Jelikož jsou měsíce červenec a srpen ve
znamení poutí a zábav, nemohly naše děti na
dvou poutích chybět. Poslední červencový den
navštívily s tetou Evičkou pouť na Července
a o týden později pouť ve Štěpánově. Svezly se
na kolotočích, pochutnaly si na zmrzlině, nakoupily si pouťové zboží.
Začátkem srpna si vyjely holky z 1. RS s tetou Luckou do Olomouce za kulturou. Zhlédli
v kině CINESTAR film Gump – pes, který naučil
lidi žít.
V polovině srpna se naše děti zúčastnily s tetou Miladou charitativní akce DOBRO
LITOVEL. Ke konání DOBRA se připojily konzumací DobroZmrzky a DobroTříště. Konzumace
těchto dobrot byla podmíněna příslibem vyko26

DD Litovel

nání dobrého skutku ve svém okolí. Tomášek
slíbil, že zalije kytičky na DD. Sandra slíbila,
že se bude usmívat na každého, koho potká.
Lucinka slíbila, že se bude starat o nemocné.
Maruška slíbila, že vyrobí dárek pro maminku.
Snad tyto sliby splnily…
Během horkých letních měsíců jsme využili k osvěžení bazén, který máme na zahradě
našeho DD. Hráli jsme i různé nově zakoupené hry (petanque, tenis). Jako dobrotu jsme
si upekli výbornou cuketovou buchtu. Prostě
pravá letní pohoda!
Takové bylo léto našich dětí na DD. Léto bohaté na zážitky, léto plné dobrodružství, léto s nově
navázanými přátelstvími, léto s dobrými skutky…
vychovatelka Renata Doubravová
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Cykloputování Šternberskem
Na začátku července se zúčastnilo osm dětí se třemi vychovatelkami z Dětského domova
Litovel letního cyklopobytu v Dolním Žlebu u Šternberka. Děti podnikly s vychovatelkami
spoustu výletů a načerpaly hodně zážitků.
Pondělí 5. 7.
Ráno jsme se nasnídali, dobalili věci na pobyt,
připravili si lehčí oběd a krátce po 12. hodině
jsme se vydali na cestu. Paní vychovatelky zvolily trasu přes Litovelské Pomoraví,
Pňovice, Žerotín, Hnojice, Lužice, Šternberk,
Dolní Žleb. Cesta to byla příjemná, i když
lemovaná mraky. S přestávkami nám trvala
skoro dvě hodiny. Po ubytování jsme vyrazili
na procházky ke koupališti Betoňák a poté
ještě k dalšímu žlebskému jezeru.
Úterý 6. 7.
Na snídani se děti pořádně posilnily, na
úterý byl totiž naplánovaný celodenní výlet.
Podávala se míchaná vejce se slaninou,
pečivo, zeleninový salát a ovoce. Na výletě se
na nás sluníčko hooodně usmívalo, jeli jsme
ale převážně kopcovitou krajinou. Projeli jsme
Chabičovem, Mutkovem, Huzovou, Kněžpolí
a po třech hodinách cesty jsme dojeli do
Jiříkova, kde jsme navštívili Pradědovu galerii
pana Halouzky. Dalším cílem měl být hrad
Sovinec a oběd na tamním nádvoří. Kilometry
v závěru cesty ubíhaly pomalu, síly ubývaly
a doprava houstla…S vypětím všech sil jsme
i zpáteční cestu zvládli a vrátili se v 18:15 hod.
zpět do kempu.

Čtvrtek 8. 7.
Ve čtvrtek jsme museli čelit technickým problémům a museli se rozdělit na dvě skupiny.
První jela na kole do Štarnova na zmrzlinu
a poté do Šternberka na oběd, druhá skupina
šla pěšky do Šternberka a navštívila místní
středověký hrad.
Pátek 9. 7.
Do pátečního rána jsme se probouzeli
s určitou obavou. Po noční bouřce jsme za
prvé nevěděli, co nás venku čeká, a za druhé
jsme nevěděli, jaké počasí nám „připraví“ na
zpáteční cestu do Litovle… Snídali jsme pod
pergolou za vydatného deště. Po snídani jsme
se rozloučili s panem kuchařem, který se
o naše žaludky celých pět dní výborně staral.
Sbalili jsme si věci, uklidili pokoje a postupně
odjížděli do Litovle. Po příjezdu na DD už nás
opět čekal „kolotoč povinností“ – vybalování
věcí, úklid, chystání jídla, praní…
Všem dětem i kolegyním patří velký DÍK za
příjemně strávených pět dní na letním pobytu.
Renata Doubravová, vychovatelka

DD Litovel

Středa 7. 7.
Středeční den byl ve znamení pěšího výletu.
Cestu do Šternberka jsme si zkrátili lesem.
Navštívili jsme Expozici času, díky které jsme
nahlédli do vesmíru, kde začal před téměř
14 miliardami při velkém třesku odtikávat
čas. Prostřednictvím interaktivní hry jsme si
vyzkoušeli znalosti sluneční soustavy, prohlédli si jedinečné exponáty, budíky, hodinky…
Po výborném obědě jsme se vydali na pěší
prohlídku „města hodin“.
Odměna za náročnou cestu: frappé se zmrzlinou
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Litovelské zážitky z prázdnin
Táboroví kamarádi
O prázdninách jsem byla na táboře, který se
jmenoval Farní tábor Stará Voda. Trávili jsme
tam 10 dní. Spolu se mnou tam jely také další
holčiny z DD Litovel. Cesta byla velmi dlouhá.
Vybalování nám trvalo jen jednu hodinu, pak
jsme šli hrát seznamovací hry. U těchto her
jsem se seznámila s holkami, se kterými
jsem byla na pokoji. Dobře jsem si rozuměla se všemi, ale nejlépe jsem si rozuměla
s Aničkou, Haničkou, Markem, Mikulášem,
Matyášem, Patrikem, Sofií, Maruškou, Emou,
Elou. Za celou dobu, co jsme byli na táboře,
jsme hráli strašně moc her, které mě bavily,
například: Pomoc paní poušti, Pomoc pánu
ohni, Pomoc pánu větrů, Pomoc pánu opravářovi. Po celou dobu tábora se o nás vedoucí
pěkně starali a byli na nás velice hodní.
Z tábora mám spoustu pěkných zážitků, na
které nikdy nezapomenu. A poznala jsem tam
spoustu nových kamarádů, se kterými se
v budoucnu ještě mockrát uvidíme.
Elena (11)

Vysněný prosklený výtah
Můj nejlepší zážitek z prázdnin je procházka
s tetami do města na městský úřad, kde jsem
se konečně mohl povozit v proskleném výtahu, který už jsem chtěl strašně dlouho vidět
a povozit se v něm. A navíc byla sranda, že se
teta v tom výtahu bála.
Tomášek (9)

Bloudění v kukuřicích
O prázdninách jsem byl v Klokánku. S tetami
jsme byli na výletě v bludišti v kukuřici. Také
jsem byl na táboře, na výletě v Zoo Olomouc
a ještě v aquaparku – skákal jsem šipky do
vody, moc se mi tam líbilo.
Martin (9)

Málem jsme vypustili duši
O prázdninách jsme byli v kempu Dolní Žleb
u Šternberka. Ubytováni jsme byli v chatkách.
Na snídaně a večeře jsme chodili do restaurace. Druhý den jsme jeli na dlouhý cyklovýlet,
kde jsme málem vypustili duši. Tety nám daly
pěkně zabrat. Další den pobytu jsme šli na
hrad Šternberk, kde se mi moc líbilo, mají tam
nádherná kachlová kamna a pěkné obrazy.
Den jsme zakončili výbornou kávou
a zmrzlinou v cukrárně.
Mária (17)

Vodník poznává aquaparky
Na začátku prázdnin jsme byli s rodiči
v aquaparku v Šumperku. Druhý den jsme
byli v aquaparku ve Velkých Losinách. V srpnu
jsme byli v aquaparku v Praze v Čestlicích. Já
totiž miluju vodu, jsem takový malý vodník.
Ondra (8)

DD Litovel
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Maruška a Lucinka: Den v pražské zoo
Ráno 20. srpna se holky Jarmovy nemohly dočkat. Čekal je totiž důležitý den
a krásný výlet. Vydaly se s tetou Renatou do Zoo Praha. NF Albert jim splnil jejich
přání: Maruška chtěla vidět tygry a Lucinka chtěla strávit den na farmě. Budiž
přání vyslyšeno!
Holky se na výlet pečlivě připravily – oblékly
si svá oblíbená „zvířecí“ trička, aby ladily se
zvířátky a mohly jsme vyrazit do Prahy. Krátce
po 9. hodině jsme se setkaly s paní Bernátovou
z NF Albert a organizátorkou akce. S ní jsme
jely metrem (pro holky zážitek!) do zoo.
Holky prožily nádherný den a odvezly si spoustu zážitků. To jejich nadšení a spontánní radost

Jak si to holky užily?

Maruška:
V pátek jsem vstávala v 5 hodin ráno a jely
jsme třemi vlaky do Prahy. Tam jsme šly na
autobusové nádraží a jely jsme do zoo, kde
jsme prožily veliký zážitek. Viděly jsme tygry,
velbloudy, gepardy, klokany, plameňáky,
holuby a tasmánské čerty, kteří se mi líbili
úplně nejvíc.

při pozorování zvířátek, spousta otázek během
dne (nejen) o zvířátkách a velké vědomosti,
které o zvířatech holky mají, jsou dokladem
toho, že tato akce měla smysl, že si ji užily a že
se splnily další sny dětem z dětského domova. Ještě jednou velké DÍKY Nadačnímu fondu
Albert!!!
Renata Doubravová, vychovatelka DD Litovel

Lucinka:
V pátek jsme jely se sestrou Maruškou a s tetou Renatkou vlakem do Zoo Praha. Tam nás
jeden pán doprovázel a projel se s námi i na
lanovce. Potom jsme krmily velbloudy mrkvema, a pak jsme šly za klokanama, čertíma
a tučňákama. Taky jsme tam viděly lvy, tučňáky a farmářská zvířata. Po zoo jsme šly na
oběd a pak už vlakem zpátky domů. Z celého
výletu se mi nejvíc líbili velbloudi a klokani.
29

Dobrodružná letní rekreace DD Lipník:

Pitná voda z barelu
a topení v kamnech
První srpnový den jsme vyrazili na letní rekreaci. Dobrodružný týden nás čekal na
Rusavě v rekreačním středisku Jestřabí, kde jsme obsadili dva dřevěné sruby.
Kluci vyráželi pro pitnou vodu z barelu,
obstarávali dřevo v lese, štípali ho do kamen
a zatopili, abychom v nejchladnějším prázdninovém týdnu byli přece jen v teple a vysušili si
oblečení.
Do lesa jsme to měli pět kroků, a tak jsme
v něm trávili spoustu času. Vyráželi jsme přes
něj dolů do civilizace, třeba na koupaliště, do
obchodu na Rusavě nebo na dětské hřiště do
Roštění. Při každém ustání deště jsme vyrazili
zocelovat kondičku – například uprostřed týdne, kdy se nad námi počasí slitovalo a mraky
vystřídalo sluníčko, jsme vyrazili na svatý
Hostýn, poté na zříceninu hradu Křídlo nebo
do Brusného. Dále jsme si vyšlápli na místní
koupaliště a workoutové hřiště.
Kromě výšlapů jsme podlehli také karbanu
a celá rekreace byla vlastně jedna velká
karetní hra. Balíček byl neustále v pohotovosti
na stole, a vždy, když jsme došli na chatku,
tak první účastník začal míchat a rozdávat na
novou hru. Dvakrát jsme se také zúčastnili
diskotéky, kterou pořádal místní tábor. A tak
30

se naše děti seznámily s dalšími rekreanty a
vznikla nová přátelství.
Andrea Blaťáková
DD Lipník
nad Bečvou
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Poprvé na vodě
Jmenuju se Růženka a je mi 17 let. V současné době
bydlím v dětském domově v Sedloňově. Mám jeden
veliký zážitek z prázdnin.
Moje tety Irča a Olča strašně dlouho vyjíždějí s dětmi
o prázdninách na vodácké
tábory. Před prázdninami se
mě zeptaly, jestli bych nechtěla posílit vodáckou partu.
Moc se mi nechtělo, dost
jsem se bála. Tety mě ale
uklidnily, že se mě na vodáku

líbit bude a že nebudu muset
dělat věci, které nebudu chtít.
Tak jsem jela. Přijeli jsme na
velikou přehradu, která se
jmenuje Pastviny a ubytované jsme byli v penziónu
Bublačka. Když jsem poprvé
viděla loď, bála jsem se do

ní nasednout. Dostala jsem
vestu a po malých krůčcích jsem se pomalu na loď
přesunula. Teta mi vysvětlila,
jak se drží pádlo. Když jsme
vyjeli na vodu, točili jsme se
pořád dokola a stále jsme
byli u břehu. Já jsem se
hodně bála, hlavně když kluci
naschvál houpali s lodí.
Během dnů jsem se naučila
pádlovat, i když jsem měla
ruce samý mozol, naučila
jsem se s lodí otáčet, připlout ke břehu. Na lodi byla
sranda, také jsme si zazpívali
a nakonec jsem zjistila, že
mě to baví. I tety mě chválily
a říkaly, že příští rok ze mě
bude už pravá vodačka.
Na příští rok už se fakt těším.
Růženka ze Sedloňova

DD Sedloňov
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Prázdniny na Hadince? Jedna velká jízda!
Na začátku jsme si společně řekli, že bude hezké počasí a že si pořádně užijeme
Hadinku – obojí se vyplnilo. Ale pojďmě pěkně popořadě.
Děti, které zde byly poprvé, tak byly překvapeny, že tady není mobilní signál, což nikomu
ve výsledku vůbec nevadilo. Navštívili jsme lanové centrum, kde jsme šplhali po stromech,
také jsme si zahráli golf, kde trefit jamku byl
někdy pro nás doslova nadlidský výkon. Byli
jsme i na Slezské Hartě, kde jsme závodili na
loďkách, poté jsme se přemístili ke koním, kde
nás čekal trošku jiný program než minule – vyzkoušeli jsme si sbírání kobylinců, hřebelcování a jiné činnosti spojené s péčí o koníky.
Na Hadince jsme také několikrát byli na výšlapu, navštívili jsme i naši oblíbenou Maria Skálu.

Po procházce nám vyhládlo, tak jsme grilovali
hermelíny, ryby, párky a jiné pochutiny. Během
pobytu si děti vyzkoušely spaní pod širákem
i ve stanu. Často jsme také navštěvovali místní lagunu, kde jsme se vždy parádně osvěžili.
A hry byly zároveň učením – například jsme
poznávali stromy podle jejich listů. Pobytu se
také zúčastnily studentky z Ostravské univerzity, které pomáhaly s doučováním – za to jim
patří obrovský dík.
Bylo fajnově.
DD OstravaVizina

Václav Szotkowski
DD Ostrava-Vizina

Překonali jsme
sami sebe!
Dech se nám zastavil, když jsme si
zkusili skočit volným pádem z 16 metrů.
Odvahu to chtělo, když jsme se ve stejné
výšce zhoupli na obří houpačce, přitom
jsme ale měli super výhled na Krušné
hory. Sílu si vyžádalo i lezení v lanovém
centru. Tyhle adrenalinové atrakce jsme
zažili díky báječnému výletu na Plešivec.
Tenhle školní výlet se nám vryje do paměti.
S našimi třídními učiteli jsme zažili opravdu
velký adrenalin. V červnu jsme vyrazili do areálu Plešivec na Karlovarsku, kde je zábavní
centrum. Ten den zrovna pršelo, a tak nám to
trochu kazilo náladu, ale jak jsme dorazili do
cíle, vykouklo slunce a udělalo se hezky.
Napřed jsme dostali vybavení a proškolila nás
instruktorka. Ta celou dobu s učiteli dohlížela, aby se nám nic nestalo a vše pro nás bylo
bezpečné. Když jsme viděli, kam polezeme,
trochu nás polilo horko. Ale zvědavost byla
silnější.
Jako první jsme překonávali překážky v lezeckém centru. To je umístěno v lese, takže jsme
ve výšce 12 metrů nad zemí různě ručkovali po
lanech ze stromu na strom. Museli jsme zapojit hlavu i svaly, protože to nebylo vůbec jednoduché. Abychom slezli z jednoho stanoviště na
druhé, museli jsme prokázat fyzickou sílu a šikovnost. Po celou dobu jsme byli jištěni.
Když jsme trasu zdolali, byl odměnou
asi 50metrový sjezd na laně dolů na
zem. Uááá! Byla to paráda.
Pak jsme se vydali na obří houpačku. Ve výšce 16 m nad zemí jsme
měli super výhled na Krušné hory
a pak už jen křičeli z té rychlosti, jakou jsme se houpali. Ale bylo to skvělé! Nejodvážnější z nás, Jája Gabčo,

pak vylezl po stožáru, který měřil 16 metrů, na
plošinu, odkud po krátkém váhání skočil jištěný na laně a zažil si volný pád. Byl to prý mazec,
musel překonat sám sebe. Ale to vlastně my
všichni. Bylo fajn, že nás nikdo do ničeho nenutil, a když jsme se prostě na některou z atrakcí necítili, nešli jsme. Ono i takové skákání na
trampolíně bylo fajn, viď Luky? Jsme moc rádi
za tenhle nápad a výlet. Líbil se nám.
Linda Kováčová, VÚ a DDŠ Místo
Foto: Marcel Mihalik
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Semily po Česku: Škoda, že to nebylo delší
Co by to bylo za prázdniny, kdyby nezačínaly naší oblíbenou rekreací po Česku.
I letos jsme měli tu možnost vyrazit a poznat další kousek naší krásné země. A že
těch krásných míst není nikdy dost.
Počasí nám moc nepřálo, ale
nám to nijak plány ani náladu
nepřekazilo. Ubytovaní jsme
byli v penzionu Pernek a každý den jsme odtud vyráželi
na výlet.
Navštívili jsme Český
Krumlov, do kterého se vždy
ráda vracím. Je to město
s velmi pěkným středověkým centrem. Chlubit se
může svým nepřehlédnutelným hradem a zámkem, do
kterého jsme také zavítali.
Další zastávka byla v Českých
Budějovicích, v Prachaticích
nebo také v Horní Plané, kde
jsme si prošli naučnou stezku
Olšina. Stihli jsme se podívat
na rozhlednu Libín, zříceninu
hradu Pořešín a také se projít
ve výšinách. A to při návštěvě
stezky korunami stromů na
Lipně, kterou jsme zakončili
jízdou v suchém tobogánu,
který je jeden z nejdelších
u nás.
Rekreace utekla jak voda
a všichni bychom si ji nejraději o pár dní prodloužili.
Za mě osobně to bylo skvělé
nastartování léta. Odpočinek,
cestování, příroda, skvěla
kombinace, kterou vždy ocením. Obzvlášť, když už
v dětském domově mimo
ojedinělé akce moc času
nebývám. Ráda se takto na
chvíli navrátím do chodu
34

dětského domova a strávím
s tetou i s ostatními dětmi
pěkné a radostné chvíle.
Adéla Šanová
DD Semily

DD Semily

Ve stopách
Robinsona

Na konci srpna se děti a tety vychovatelky ze Smoliny vydaly ve stopách Robinsona
Crusoe. Místem pro nevšední zážitky se stala opět chata Dubina pod Holým
vrchem.
Inspirativní a zajímavý
příběh námořníka z Yorku –
Robinsona, nás doprovázel na
Dubině celé čtyři dny.

příjemně dlouhé. Hráli jsme
hry, soutěžili mezi sebou
a povídali si o tom, co jsme
během dne prožili.

Zakázané území
Zažili jsme spoustu dobrodružství i legrace při plnění
etapových her. Jako správní
Robinsoni jsme si každý den
museli opatřit jídlo a dokonce
jsme si vyzkoušeli i jeho přípravu na otevřeném ohni
v kotlíku. Podmínky byly
opravdu bojové. Za větru
a deště jsme prozkoumali
vzdálený kopec Kaňůr. Pátrali
jsme po místních obyvatelích
a několikrát nás vyděsily i
neznámé zvuky ze zakázaného území Hromové hory.

Čtyři dny jsme letos na
Dubině kráčeli ve stopách
Robinsona. Snad to bylo
zajímavé, napínavé i poučné.
V každém případě smolinští
Robinzoni ve všech zkouš-

ochočení papoušci
Aby nám však na pustém ostrově nebylo smutno, vyrobili
a ochočili jsme si papoušky.
Pravé trosečnické ošacení
nám zajistila vlastnoručně
vyrobená batikovaná trika.
Večery byly během pobytu

kách obstáli a za svoje výkony
zasluhují pochvalu.
Děti a tety z DD ve Smolině

DD Smolina
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Naše kmotřenka se jmenuje Rubinola
Po roční covidové přestávce jsme první dva letošní říjnové dny prožili na Envicentru
ve Vysokém Poli.
Jako vždy nám bylo na statku moc dobře
a hlavně děti si užívaly jeho úžasnou atmosféru. Výjimečnou součástí našeho programu
však tentokrát bylo vysazení ovocného stromu. Po dohodě s pracovníky Envicentra jsme
totiž získali privilegium a v přilehlé zahradě
jsme u příležitosti našich letošních aktivit ke
Dni stromů zasadili jabloň.

Jmenuje se Rubinola a má svoje místo blízko
dolní branky do zahrady. Na památku jsme
jí vyrobili i rodný list, který podepsalo jednadvacet kmotrů – dětí z dětského domova ve
Smolině. Snad tedy Rubinola poroste do krásy, k užitku a pro radost všem kolemjdoucím.

DD Smolina

teta Eva Sáblíková
DD Smolina

Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek
Z titulku jsme si vzali za své druhou polovinu
a odjeli do královského města Uherského
Hradiště projít a prohlédnout otevřené
památky. Hradiště známe z docházky do
školy, návštěv lékařů, potřebných nákupů,
ale do památek jsme se mnozí ještě
nedostali, proto to chceme napravit.
Odjeli jsme s tetami
Danielou, Pavlínou
a Štěpánkou a po
skupinách jsme
vydali podle plánku
rozpoznávat místa,
kde před námi kráčela historie. Návštěvy
radnice jsme využili
zároveň ke sledování
z výšky (z balkonu)
krásného barevného
průvodu krojovaných
skupin.

koupat v Bastionu,
ale ještě jsme chtěli
stihnout jarmark, kde
se prodávaly krásné
rukodělné výrobky,
než nás vláček motoráček odvezl zpět do
Ostrohu.
Prožili jsme krásný
slunečný den a byli
jsme rádi, že jsme ho
tak mohli prožít.
Děcka z domova

Město a blízké okolí
DD Uherský Ostroh
jsme prošli křížem
krážem, unavené
DD Uherský Ostroh
nohy jsme chtěli

Zprávy z domovů | UHERSKÝ OSTROH

Uherský Ostroh: Co se změnilo?
Těžká azbuka, zábavné modelářství
V domově bylo hodně změn, ta první je, že
se maloval vevnitř celý dětský domov. Začal
jsem chodit s bráchou Michalem a kamarádem Davidem do plastikového modeláře, tam
budeme lepit stíhačky, letadlo, lodě, tanky,
vrtulníky a podobně. Připravujeme další
výstavu vlaků v měřítku 1:100. Začal jsem lepit
Ostrožský zámek v modelu, měřítko 1:200.
Ve škole mám nový cizí jazyk ruštinu. Je celkem v pohodě ale naučit se azbuku je těžké.
Ve škole také vaříme jako předmět pracovní
činosti. Chodím na doučování z angličtiny.
Radek Vávra (12)

vysněný truhlář a nový mobil
Po ukončení 9. ročníku základní školy jsem
přešel na svůj vysněný obor truhlář v Hradišti
na Mojmíru, kde mám dobrý kolektiv spo-

lužáků, a dokonce i pár výrobků z prvních
praxí. Další změna, která je pro mě tak trochu
smutná, je, že odešla moje teta z domova, se
kterou jsem na bytě 7 let.
Po prázdninách jsem se přestěhoval do čtyř
-bytu se středoškolákama do bývalé učebny,
který jsem si docela dobře vyzdobil. Po základce jsem si taky konečně mohl domlvit brigádu
a tím si vydělat nějaké peníze na nový mobil.
Láďa (18)

očkování proti covidu
Ve škole nemusíme nosit roušky, a jsem už na
druhém stupni. V dětském domově je víc akcí,
bude tady například Slovácký běh. Taky jsme
byli očkovaní proti Covidu-19, tak už se netestujeme. Máme povoleny vycházky a můžou
k nám jezdit rodiče.
Jitka Minaříková (12)

Nejhezčí zážitky z prázdnin
Můj nejhezčí zážitek byl na táboře
v Koryčanech, kde jsem mohl vézt koně za
otěže a skamarádit se s holkami, co mi o tom
řekly víc. Řekli mi, jak se kůň vede za vodítko,
povely pro koně a tak.
Michal Vávra (14)

Na Karkulce jsme jeli lanovkou na Sněžku.
Ze Sněžky jsme šli do lesa a potom na hřiště,
a pak zpátky na Karkulku, kde jsme hráli
vybíjenou a fotbal. V herně jsme mohli hrát
ping-pong a byly tam i druhé večeře!
Michael Daniel (7)

Můj největší prázdninový zážitek byl, když
jsem byl ve virtuální realitě. Tam jsme byli
v jiné dimenzi, byli jsme malí asi půl metru
a vnímali jsme jinak čas. Za 68 hodin jsme byli
o metr větší a bylo nám 14 let. Abych to vysvětlil, těch 68 hodin bylo v realitě 68 sekund.
No a pak jsme prozkoumávali svět, a tím že
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jsme si to nezaplatili dál, tak to pak velmi brzy
skončilo.
Martin Plochý (11)

Můj největší zážitek je, že mě kámoš z Tašova
učil řídit auto. Ze začátku to moc nešlo, ale
pak jsem chytl ten správnej gryf a začalo mě
to bavit.
Ladislav (18)

DD Uherský Ostroh

Se psí tlapkou od
Majáku na Salaš
Pohodová sobota před námi,
proto jsme se rozhodli
absolvovat pohodový pochod,
který vedl od Majáku (městská
část Zlína) po Salaš
(u Bohuslavic).
K registraci jsme přijeli společně
autem na Maják a vyrazili jsme
určenou trasou po vlastních nožičkách do určeného cíle. Cestou
jsme plnili úkoly související s chovem, výcvikem a názvoslovím psích
plemen. V cíli na nás čekal areál cukrárny,
kde jsme se mohli za splněné úkoly občerstvit
a zapojit se do nabízených aktivit. Ať už to byly
psí pohádky na cesty, psí profese, záchranařina, agility, canisterapie, první pomoc pro psy
a spousta dalších psích aktivit, stejně nakonec
nejvíce zaujal tradičně skákací hrad a malování na obličej.

zde jsme však štěstí neměli. Rozloučili jsme
se s pejsky a organizátory a společně se vydali
na cestu zpátky. Unaveni a plni zážitků jsme
dřímali až do domova.
Stázka + Agáta + Dominika + Tereza + Viktorie +
Lukáš + Josef
DD Uherský Ostroh
DD Uherský Ostroh

Na závěr se losovala tombola ze vstupenek,

Slovácký běh: Stříbro pro Ostroh
Atletika patří ke sportům, které mají v Uherském Hradišti dlouholetou tradici.
Druhá říjnová neděle proběhla ve znamení již 63. ročníku Slováckého běhu. Tato
akce je určena všem věkovým kategoriím a řadí se mezi nejstarší tradiční atletické
akce.
Náš dětský domov se tohoto atletického
svátku účastní již několik let. Od 10 hodin
se naše děti od nejmenších až po nejstarší
postupně vydávaly na trať. Závod vedl středem
města Uherské Hradiště. Startem a cílem na
Masarykově náměstí proběhli naši závodníci
všech věkových kategorií od minižáků a minižákyň až po dorostence.
Vedle soutěžních běhů je pravidelně součástí závodu i všelidový běh. V rámci tohoto

závodu byly odměněny 3 nejpočetnější skupiny
účastníků (škola, klub atd.). V této kategorii
náš dětský domov obdržel druhé místo. I když
nikdo z našich dětí nedosáhl na stupně vítězů,
pochvalu za předvedené výkony si zaslouží
všichni. Všem pořadatelům děkujeme za
krásně prožitou podzimní neděli a těšíme se
na další ročníky.
Teta Pavlína, Nikol a strejda František
DD Uherský Ostroh
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Když z nebe prší
bonbony
Po dlouhé pauze jsme velmi rádi přijali
pozvání na 10. ročník akce Všeminění,
kterou pořádá Dětský domov a Základní škola
Vizovice v areálu Activityparku Všemina.
Pozvány byly všechny dětské domovy
Zlínského kraje, a tak měly děti možnost
potkat se na závěr prázdnin se svými
vrstevníky a kamarády.
Akci zahájila a všechny přítomné přivítala paní
ředitelka DD a ZŠ Vizovice Eva Čapková. Netradiční
úkoly, které letos na děti čekaly, měly společné téma:
řemeslné dovednosti v nejrůznějších podobách. Děti si
zkusily zatloukání hřebíků, malování na sádrokarton,
přesné měření nebo hod upraveným pytlem cementu.
Po splnění úkolů si děti vyzkoušely brýle s virtuální
realitou i lovecký simulátor a některé i nechaly pomalovat obličej. Velkým překvapením pro všechny byl
přílet dvou letadel, která předvedla několik průletů, a
z jednoho z nich na děti dokonce pršely bonbony. Na
závěr si všichni pochutnali na opečeném špekáčku.
strejda F. Juřička
DD Uherský Ostroh

DD Uherský Ostroh

Putování Křížem krážem jsme začali na hradě
Díky grantovému programu Tesco a všem, kteří v průběhu června
hlasovali pro náš dětský domov, jsme vyhráli finanční obnos na cestování
za kulturou a po památkách ČR a jsme zapojeni do projektu Křížem
krážem – nejen po Ústeckém kraji.
Naši „tour de památky“ jsme odstartovali výletem
na Skalní hrad ve Sloupu v Čechách. Moc milý
a ochotný pan průvodce nám povyprávěl zajímavosti hradu a nevynechal ani poutavé legendy spjaté
s tímto pohádkovým místem. Po prohlídce jsme
rovnou na jednu z legend navázali a ve zbylém
čase našeho celodenního výletu jsme navštívili
Samuelovu jeskyni schovanou v místních lesích.
Během pohybu po lese nešlo jinak, než hledat jedlé
houby. A již tradičně, naše hledačka malovaných
kamínků, Sára okamžitě jeden našla a hned ho
umístila na nové místečko. Den plný turistiky, nových zážitků a znalostí byl evidentně vyčerpávající
a tak přišel vhod i menší šlofík ve vlaku.
Dále nás naše cesty povedou na hrad Loket, či
do Národního muzea v Praze a projdeme si i tzv.
„Strašidelnou Prahu“. Už se velice těšíme, protože
kultura a nové zkušenosti nás zkrátka baví.
Za DD Střekov vychovatelka Patricie Mrňáková

DD Ústí Střekov

Zaběhnout Barvám neutečeš
byla výzva i velká zábava
Sportovní akce Barvám neutečeš se loni kvůli covidu zrušila. O to více jsme se těšili, že se
můžeme běhu zúčastnit. Byl slunný a velice horký den. Čekalo nás uběhnout trať o délce
5 km. Start byl ve 13 hodin a teplota vzduchu v tu dobu byla 34˚C, takže si umíte představit
to parno. Všichni jsme se potili jenom při stání na místě.
Start probíhal v několika etapách. Již tam na
nás vypustili pěknou dávku barev. Na trase nás
čekalo celkem pět stanovišť, kde nás také hezky
obarvili. Všichni závodníci doběhli v pořádku.
V cíli jsme každý převzali „zlatou“ medaili ve
tvaru čísla 7, asi víte proč…? Hadice se studenou vodou umístěná těsně za cílem přišla velice
vhod, radost měli všichni a nejen otužilci.

Letošními skvělými barevnými běžkyněmi a běžci byli Standa, Maruška, Fanda,
Fanny(day), Lada, Luky, Naty a Verča a teta
Martina.
teta Martina Hero
DD Ústí – Severní Terasa

DD Ústí Severní Terasa
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Bronzová expedice do Českého ráje
Tak jsme se konečně dočkali – po roční pauze způsobené covidem naši „Dofáci“
vyrazili na svou očekávanou expedici do Českého Ráje. Expedice se zúčastnili
Kristýna, Veronika, Vanesa H., Petr S. a Natália P.
Jejich dobrodružná výprava trvala dva dny
a dvě noci, kdy spali ve stanech a vařili si
vlastní jídlo. I tato expedice musela mít svůj
cíl, který si zvolili společně. Vytvořili elektronický herbář rostlin, které se v Českém
ráji nachází a jsou pro tuto krajinu typické.
Inspirací jim byla návštěva Arboreta Bukovina.
Během dvou dnů navštívili zajímavá místa
a z expedice si odnesli spoustu zážitků, nové
dovednosti a zkušenosti. Jejich cesta začala vlakem do Liberce do Turnova, odkud se
vydali pěšky na Kopicův statek a při cestě se
zastavili na prohlídku skalního města.
Na Kopicově statku přespali první noc.
Následují den je čekala delší trasa, která
vedla: Jižní Sedlo → vyhlídka Na Kapelu →
Arboretum Bukovina → Adamovo lóže →
Janova vyhlídka → hrad Valdštejn.
Při příchodu k hradu Valdštejn si zařídili prohlídku hradu. Měli velké štěstí, že se zároveň
konalo divadelní představení, kterého se

mohli zúčastnit. Poté se vydali najít si místo
na nocleh. Spali blízko hradu, což pro ně bylo
zajímavé. Následující den ráno museli sbalit
stany a uklidit po sobě. Čekala je cesta zpět do
Turnova a následně do Ústí nad Labem.
Samozřejmě expedici předcházela pečlivá několikaměsíční příprava. Děti pracovaly v týmu,
musely si rozdělit své role a úkoly, kdo bude
mít co na starosti, sestavit jídelníček, provést
nákup, napsat si finanční rozpočet, pracovat
s mapou, stanovit cíl, naplánovat trasu
a to nejdůležitější, vybrat si místo, kde ještě
nebyly.
Role moje a strejdy Tomáše spočívala v kontrole, dohledu nad dodržováním pravidel
a následném hodnocení expedice.
Všem „Dofákům“ gratulujeme, získali jste
bronzovou úroveň. A můžete se těšit na slavnostní předávání ocenění v listopadu 2021.

DD Ústí Severní Terasa

teta Eliška
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Střekov: Teplíčko, déšť i peklíčko
Hned první prázdninový víkend vyjely vybrané děti na prázdninový pobyt do kempu
Jachta Holany a v druhé polovině července zase jiné děti do Horní Vysoké, do
kempu Zdravotník.
Během prvních pár dní jsme stihli koupání
v Mladé Boleslavi, rytířské klání v Dětenicích
a s tím spojené i dobré jídlo. Sluníčko nás
vyhnalo k vodě a déšť pro změnu do teplíčka
do úštěckého peklíčka.
Stejně tak na druhém pobytu jsme ani chvilku
nezaháleli. Navštívili jsme krásný zámek
Ploskovice, 3D bludiště, muzeum Auto Škoda
v Mladé Boleslavi a při zpáteční cestě jsme se
zastavili na syslí louce na Radouči. Při procházkách po okolí jsme ochutnávali letní plody
a učili se rozeznávat různé přírodniny.
Prázdniny jsme si opravdu užívali nabitým
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programem a myslíme si, že děti budou mít
na co vzpomínat. A to je to, co nás těší, protože
zážitky dětem nikdo nevezme.
Pavlína Bičánková, vychovatelka DD Střekov

DD Ústí Střekov
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Volyně v Dobronicích: Volnost i práce
Již po první návštěvě tohoto zařízení jsme věděli, že tady se nám bude líbit. Areál
nám poskytuje veškeré zázemí a personál je velice vlídný. Tentokrát už potřetí
jsme zde prožili nádherný týden.
Přivítalo nás nádherné počasí, které převládalo po celou dobu našeho pobytu. Je zde
veškeré vyžití pro děti – hřiště, trampolína,
stůl na stolní tenis, bazén, protékající řeka,
tábořiště… Zároveň výborná kuchyně, všem
nám moc chutnalo, porce velké.

ta, odpoledne návštěva místního koupaliště.
Zde si to děti velice užily, bazén se skluzavkou
jsme měli skoro sami pro sebe. I další výlet do
Veselí nad Lužnicí se nám vzhledem k počasí
vydařil. Tak jako v loňském roce jsme navštívili Veselské pískovny.

Hned po příjezdu do areálu jsme si stanovili
jasná pravidla, za kterých budeme společně
fungovat. Dětem byla ponechána, v rámci
možnosti, „volnost“ a nebyly do ničeho nuceny. Volnost spočívala v tom, že po snídani se
zájemci sami (cca 1/3) přidali k tetě Katce
a s jejím psem absolvovali přibližně hodinovou
procházku po okolí a další zájemci se sami
hlásili o práci u pana majitele. Oslovovali ho
„pane mistře“ a zvelebovali areál. Další šli se
strejdou Honzou do lesa na dřevo, které poté
rozřezali, abychom nejenom my, ale i ostatní
rekreanti měli dostatek dřeva na táborák.
Samozřejmě jsme chodili i do lesa na houby.

Nesměly chybět ani soutěže, za které děti byly
odměňovány sladkostmi. Denně se hodnotil
úklid chatek, který byl na konci výjezdu vyhodnocen – byla udělena hned dvě 1. místa. Děti
se opravdu snažily. Rovněž proběhla jejich
oblíbená soutěž v lese – stavění domečků pro
skřítky.

Během týdne jsme absolvovali výlet do
Bechyně. Dopoledne proběhla prohlídka měs-

Týden velice rychle utekl, domů se nám vůbec
nechtělo. Myslíme si, že jsme ostudu neudělali a spokojenost byla na všech stranách. Již se
těšíme na příští rok.
Dana Čondlová, DD Volyně
DD Volyně

12. ročník Pecka Cupu vyhrál DD Dlažkovice
Dětský domov Vysoká Pec a Spolek Chomutovská liga malého fotbalu uspořádali již
dvanáctý ročník turnaje pro dětské domovy ve futsalu (v malé kopané) Pecka Cup
2021.
Turnaj se odehrál v pátek 3. září v multifunkčním sportovním areálu Cihla v Chomutově
a zúčastnilo se jej šest týmů dětských domovů. Hrálo se systémem každý s každým. Celý
turnaj zahájil hlavní pořadatel Pavel Fára.
V průběhu turnaje proběhl workshop, kde
se děti i strejdové učili točit zmrzlinu.

Odehrálo se hodně zajímavých zápasů a vzhledem k systému turnaje nebylo až do konce nic
rozhodnuté. Plný počet bodů se podařilo získat hráčům DD Dlažkovice a po páté se stali
vítězi turnaje. Druhé místo obsadil loňský vítěz
DD Ústí nad Labem, když prohrál jen s prvním
týmem. Třetí místo patří nováčkovi turnaje DD
Horšovský Týn. Stejně bodů měl pořádající tým
DD Vysoká Pec – Pecky, ale horší skóre, proto
skončil čtvrtý. S jednou výhrou je pátý DD Žatec
a poslední skončil bez bodu DD Mašťov.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Vladimír Kima z Dlažkovic
a nejlepším
brankářem byla vyhlášena Adéla Šupíková
z Horšovského Týna. Nejlepším střelcem se
stal stejně jako loni Denis Polák z Ústí nad
Labem, který vstřelil devatenáct branek.

VYSOKÁ PEC | Zprávy z domovů
Velké poděkování patří všem,
kteří se na turnaji podíleli,
i účastníkům turnaje za jeho
hladký průběh. Turnaj připravil a vedl Pavel Fára. Futsalové
zápasy řídili rozhodčí CHLMF
Luboš Neumayer a Martin
Jackl, pořadatelskou službu plnil Jiří Kupec, poděkování patří i pracovníkům
z DD Vysoká Pec za pomoc
s organizací Věře Tomanové,
Janu Novotnému a Josefu
Porcalovi.
Sportovní den se vydařil, děti si jej užili a odměnu
za své výkony v podobě cen
a sladkostí obdrželi všechna mužstva. Ceny pro týmy
a nejlepší jednotlivce předávali vedoucí turnaje a sekretář
CHLMF Pavel Fára, zástupce města Chomutov Karel
Lipmann, zástupce partnera
SEA Chomutov Vít Homola
a předseda CHLMF Jiří Kupec.
Pavel Fára

Nejlepší hráč

Vladimír Kima
DD Dlažkovice
Nejlepší střelec

Denis Polák
DD Ústí nad Labem
Nejlepší brankář

Adéla Šupíková
DD Horšovský Týn

Celkové pořadí
1.

DD Dlažkovie

36:6

15

2.

DD Ustí nad Labem

37:8

12

3.

DD Horšovský Týn

23:13

7

4.

DD Vysoká Pec „Pecky“

18:14

7

5.

DD Žatec

10:28

3

6.

DD Mašťov

10:65

0

Hlavními partneři: statutární město Chomutov,
SEA Chomutov, Altryss Most, Severočeské doly
a sportovní areál Cihla Chomutov. Děkujeme!
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zprávy z tuchlova

DD Tuchlov

Z DD Tuchlov nám tentokrát poslali tolik zpráv, jako ještě nikdy
nikdo. Děkujeme a zveřejňujeme ty s nejhezčími fotkami.

Adrenalin na Klínech
O zážitky u nás v domově není nouze. Jednou
se jde na výlet, jindy je grillpárty pro všechny, večerní kino venku a někdy vyrážíme i
za adrenalinem. Tentokrát to byla návštěva
sportovního areálu Klíny, kde jsme měli
možnost vyzkoušet zdejší bobovou dráhu, a
to hned několikrát. Někteří odvážlivci pak
poměřili své síly na lanové dráze, vedoucí
korunami stromů. I přes náročnost terénu se
dětem dařilo. Tento den plný zážitků si všichni
užili a určitě se zase přijedeme podívat.
Teta Kamila a děti

Dar pro ústecký útulek
Již podruhé jsme navštívili Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo v Ústí nad Labem.
Nepřijeli jsme s prázdnou. Chlupatým kamarádům jsme přivezli dárky: granule,
absorpčních podložky pro štěňata a úklidové pomůcky pro pracovníky.
Když jsme vystoupili z autobusu a pomalu se
vydali k útulku, bylo ve vzduchu cítit nadšení a
těšení. Také chlupaté osazenstvo útulku zdravou nervozitou dávalo najevo, že se blíží něco
netradičního. Chlupáči nás vítali a prostrkovali čumáky přes mříže. Každý z nich chtěl pozornost, pohlazení. Když jdeme dál, pejskové
se po nás otáčí, kňučí a žadoní ještě o chvíli
pozornosti. Nemůžeme se ubránit dojetí.
Velkým zážitkem byla i možnost pomazlit se
s koťátky v rámci jejich socializace. Na závěr
nezbývá než dodat jednu poučku, na kterou se
často zapomíná – pes ani kočka není lehkomyslný dar. Pořízení čtyřnohého kamaráda je
velice důležité rozhodnutí a závazek na několik
let. Srdečná slova díků náleží všem pracovníkům, kteří se o opuštěná zvířata starají.
Děti a teta Jana
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Děkujeme za sponzorský dar
Mnohokrát děkujeme městům Bílina a Teplice za poskytnutí každoročního
sponzorského daru, díky němuž se mohly uskutečnit prázdninové tábory našich dětí.
Velice si vážíme vaší podpory. Děti se díky
prázdninovým pobytům vypraví do malebných
koutů naší země, kde na ně čekají nejen jedinečné výhledy do krajiny, ale i mnoho dalších zajímavostí, vykouzlených přírodou. Na

táborech získávají důležité zkušenosti v rámci
spolupráce s ostatními, navazují nová přátelství, v obtížných situacích se učí spoléhat jeden na druhého, spolupracovat v týmu na dosažení společného cíle, navzájem si pomáhat,
komunikovat s ostatními
a vyslechnout si názor
druhého. Zajímavá místa
děti nejen překvapí, ale i
poučí, a zažijí zde úžasné
okamžiky, na které se jen
tak nezapomíná…
Děkujeme!
Děti a vychovatelé
z DD Tuchlov

Dobrodružství v lese

Cesta ke srubu byla náročná,
měli jsme velkou zátěž a terén
byl velmi kopcovitý. Vše jsme
ale zvládli. Po příchodu se
chlapecké složení se chopilo
seker a připravovali dřevo na
oheň, u kterého jsme seděli a
povídali si dlouho do večera.
Všichni byli nadšení z prostředí a ticha kolem. Vůbec jim nevadilo, že tam není elektřina a
že nemají po ruce telefony.
Filip s Vojtou drželi noční
hlídku a udržovali oheň, u
kterého nakonec usnuli.
Ráno připravili pro všechny
překvapení, snídani formou
švédských stolů v přírodě. Po
ní opět sekali dřevo na oheň.
Vydali jsme se na koupaliště

Kyselka v Bílině, kde jsme si
dali i oběd. Vojta učil Filipa
plavat v hloubce, Filip už
zvládne kraula, ale v hloubce stále cítí nejistotu. Matěj
jako jediný překvapil svojí
odvahou, neboť skákal i z
5metrového můstku do vody a
užíval si tobogánu. Koupaliště
jsme si zpestřili dobrotami a
zmrzlinou.
Po návratu kluci rozdělali
oheň a opekli jsme buřty,
masové tyčinky a sýry. Opět
jsme u ohně dlouho povídali,
nezbyl nám ani čas na karty.
Po celou dobu jsme trávili
čas spolu a si užívali si, že
jsme na výjezdu v tak malém
počtu. Děti zhodnotily výjezd,

že je to ten nejhezčí, který
zažili. Litovali, že trvá jen tak
krátce.
Teta Denisa, Irenka a děti

49

Zprávy z domovů | TUCHLOV

Cyklovýjezd do Liběchova
Letošní cyklovýjezd s Markem, Vojtou, Filipem, Zuzankou a Terezkou byl plný
dobrodružných zážitků. I přes větší věkový rozdíl se děti sehrály do jednoho týmu,
který dokázal zdolat i horu ŘÍP.
Výlet byl fyzicky i psychicky náročný, neboť pouhá cesta k hoře byla dlouhá více než 30 km.
Samotné zdolání hory byl náročný úkol pěšky,
natož na kole. Proto se nemusíme stydět, že většina z nás do cíle dorazila po svých. Cesta zpět
byla náročnější, neboť kopec sváděl k jízdě dolů,
ale terén nebyl přizpůsoben pro cyklojízdu.
Tento náročný, ale krásný výlet jsme
zakončili letním kinem. Vstupem do kina
byla samozřejmě vstupenka, kterou si děti
musely vyrobit samy. Improvizovaly dle svých
možností a nápadů. Toto byla jen malá ukázka
z mnoha výletů, které jsme zažili.
Teta Lada

Inline na Matyldě
Nezahálíme a vydali
jsme se proto na inline
na Matyldu, kde jsme se
věnovali tomuto krásnému
sportu. Nadšení a dobrý
pocit z ujetých kilometrů
byl důkazem ve spokojených dětských očích.
Naše chlapecké osazenstvo se také vydalo do vody,
kde si kluci užili báječné
koupání. Zpříjemnit den
a zakončit ho sladkou
tečkou jsme se vydali do
McDonald’s, kde si naši
sportovci dali odměnu.
Léto prostě u nás v
Tuchlově užíváme naplno, a
těšíme se na další aktivity.
Děti a teta Denisa
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U nás se pořád něco slaví

U nás na domově je pořád důvod k radosti a smíchu. V září jsme oslavili hned dvoje narozeniny, Denisy a Martina. Na slavnostní den se všichni vždycky těší a nejen oslavenci. Radost
z dárků a připravené oslavy, kterou u nás většinou chystají děti společně s tetami a strejdy,
nejde skrýt a zahřeje nás všechny u srdíčka. Jsou to chvíle strávené pospolu, které si rády užíváme. V říjnu nás čeká další oslava, tentokrát jsou to narozeniny Honzy, kterému bude 15 let.
Teta Kamča

Na první ligu
Díky ochotě managementu fotbalového klubu FK Teplice, zvláště pak panu Martinovi
Kovaříkovi, jsme dostali pro děti volné vstupenky na fotbalový zápas domácích fotbalistů z
Teplic proti favorizovaným borcům z Jablonce.
Šli jsme ve složení Klárka, Jana, Roman a Kuba.
Ani jeden z nich ještě na krásném stadionu v
Teplicích nebyl, takže byli všichni překvapení
jeho velikostí. Pak už jsme začali fandit. Naši
byli aktivní, už v 11. minutě dal náš mladý talent
Krunert gól. Po zbytek zápasu jsme poctivě bránili a ubránili jsme se. Je to naše letošní první
vítězství. Chlapi, do toho!
Děti a strejda Pavel
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DD HORA SVATÉ KATEŘINY: kroužek dámy
Od října se u nás v domově po dlouhé odmlce rozběhl i trénink dámy. Pod vedením pana Dvořáka se
děti budou připravovat na turnaje a hlavně trénovat svoje hlavičky.

dd nová ves u chotěboře: Slunečná pouť
Na konci září jsme ještě využili hezkého počasí a navštívili pouť v Nové Vsi. Moc jsme si to užili!

DD polička: Thorovo kladivo Vendolí
Každý rok chodíme k vyhlídce, u které je Thorovo kladivo, a zkoušíme síly, zda se mezi námi nenajde
ten vyvolený. Bohužel jsme zde kladivo viděli letos naposledy, již u vyhlídky není.

Ddú hradec králové: Kluci v akci
Letos v říjnu vaří kluci! Zatím jim to jde…

Neziskovky | LETNÍ DŮM

Draci a DD Písek ve Skalách
V sobotu 11. září zavalil obec Skály barevný dým, ze kterého
se postupně vynořovala obrovská hlava draka a několik
metrů za ní se táhlo jeho dlouhatánské tělo. Že to zní děsivě?
Obyvatelé Skal ovšem zůstali úplně v klidu. Drak totiž na
místo přiletěl letos už počtrnácté.
Slavnost Draci ve Skalách každoročně nabízí
příležitost pro děti a zaměstnance z Dětského
domova Písek a obyvatele Skal, aby společně
strávili odpoledne nabité rozmanitým programem. Během tvořivých dílen si děti mohly vytvořit dračí masky, nechat si namalovat obličej,
vyzkoušet svou mušku při házení na cíl, rovnováhu při chůzi na slackline nebo si nafouknout
obří mýdlové bubliny.

když princ potřebuje slzu
Když se náhle v hustém dýmu objevil drak,
všichni napjatě čekali, co se bude dít. Princ ze
vzdáleného království totiž nutně potřeboval
jeho slzu, aby zachránil své vyschlé království,
kde roky nepršelo. Děti naštěstí svými vtipy
draka rozesmály až k slzám, a tak princ získal,
co potřeboval, a mohli jsme se ve slavnostním
průvodu v čele s drakem vydat do nedalekých
Budičovic.

v průvodu do budičovic
Pestrobarevný průvod se vlnil v chytlavém tanečním rytmu za doprovodu česko-francouzského dua hudebnic. V Budičovicích tóny akordeonu ustaly, ale brzy se na návsi začal ozývat
hlasitý smích. Začalo totiž představení Český
Honza v podání Divadla LokVar, které do děje
vtáhlo malé i větší diváky.

buchty z domova
Hezký divácký zážitek ještě znásobily výtečné buchty, které připravily děti s vychovateli
z DD Písek. Pestrý program zakončila bohatá
slavnostní hostina profesionálně připravená
firmou Sodexo. Po klidném čase vychutnávání
si široké nabídky dobrot a užívání si společenských chvilek následovalo již tradiční závěrečné číslo programu – ohnivá show skupiny
Pa-li-tchi.
Markéta, Letní dům

Komunitní slavnost
Draci ve Skalách
podpořila
Nadace Terezy Maxové dětem.
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DOMOVY SOBĚ: Co je nového?
Platforma DOMOVY SOBĚ existuje již od jara 2020 jako reakce na potřeby dětských
domovů, konkrétně vychovatelů. Kromě oblíbené facebookové skupiny vznikl web
DOMOVY SOBĚ, který nabízí širší možnosti podpory vychovatelům a pracovníkům
dětských domovů. Realizátorem platformy je obecně prospěšná společnost
yourchance a její projekt Začni správně. Cílem DOMOVY SOBĚ je vytvořit největší
komunitu vychovatelů dětských domovů v České republice.
Na webových stránkách
DOMOVY SOBĚ
(www.domovysobe.cz)
si každý lehce najde, co potřebuje. Například možnosti
vzdělávání a výcviku pro
vychovatele, doporučení
a články k osobnímu rozvoji,
sdílení praxe s ostatními, tipy
a návody na aktivity a práci
s dětmi různých věkových
skupin. Cílem webu DOMOVY

SOBĚ je nabídnout prostor
pro rozvoj, sdílení zkušeností
a vzdělávání vychovatelů
v dětských domovech.
Zároveň chceme podpořit
význam jejich každodenní práce, která často není
doceněna.
DOMOVY SOBĚ se věnují každý
měsíc jinému tématu. K těmto
tématům jsou připravena on-

QR kód s odkazem na FB
skupinu DOMOVY SOBĚ

line setkání Káva s… a online
semináře se zajímavými hosty
a experty na vybranou problematiku. Proběhlé akce mají
svůj archív a záznamy.
Říjen se věnuje mentoringu
a vztahům mentora a mentee.
Listopad bude patřit tématu
Specifik dětí z dětských domovů a dětí ohrožených. Akcí
měsíce listopad bude online
Káva s... Milanem Opravilem,
která se uskuteční 10. listopadu. Registrace je možná na
www.domovysobe.cz/
kalendar-akci/.
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O čem byly poslední dvě akce DOMOVY SOBĚ?

Psychohygiena a duševní pohoda
pro vychovatele a pracovníky dětských domovů
Předprázdninový on-line seminář DOMOVY SOBĚ se konal 16. června a lektorka Gabriela
Štiková se v něm spolu s desítkami z vás věnovala duševní pohodě a psychohygieně. O tom,
že je duševní pohoda důležitá pro každého z nás, nikdo asi nepochybuje. Pro vás, pracovníky
dětských domovů, kteří sami potřebují být psychickou oporou svým svěřencům, je udržování
duševní pohody naprostou nezbytností. A to není při náročné práci, kterou vykonáváte, nic
jednoduchého.
Téma duševního zdraví je v dnešní době skloňováno velmi často.
Sociální izolace, masivní přesun
do online světa a negativní informace, kterými nás bombardují
všechna média, jistě nikomu na
dobré náladě nepřidají. Lektorka
uvedla, že v České republice mají
psychické problémy zhruba tři
miliony lidí. Během epidemie
covid-19 toto číslo vzrostlo z 20
na 30 % populace. A jen zhruba
pouhá třetina zasažených je
schopna říct si o pomoc.
Stres je všude kolem nás a prostě k životu patří. Strašně moc ale
záleží, jaký stres zrovna zažíváme a jak jsme celkově mentálně
nastaveni. Krátkodobý eustres
je v podstatě naším pomocníkem. Dal by se nazvat hodným
stresem, který nás motivuje a
stimuluje k činnosti, mobilizuje
naši aktivitu. Oproti tomu distres
má na náš výkon často destruktivní vliv. Pokud na nás tento
špatný stres působí dlouhodobě,
stává se chronickým a negativně
ovlivňuje naše psychické i fyzické
zdraví. Vyplavuje se kortizol
a adrenalin, snižuje se tvorba
sociálních hormonů serotoninu a
oxytocinu, v těle začíná panovat
nerovnováha.
Tomu špatnému stresu je lépe

předcházet a intenzivně s naší
myslí pracovat. Je dobré si
vytvářet pozitivní návyky, které
nám pomohou překonávat často
vyčerpávající situace, kterým se
v životě nikdy úplně nevyhneme.
Lektorka vyjmenovala celou
řadu antistresových technik, ze
kterých si každý může vybrat ty,
které nejvíce vyhovují osobnímu
temperamentu. Jednou z preventivních technik je plánování
a řádná příprava, vizualizace
kladného výsledku. Pozitivnímu
nastavení mysli může pomoci
třeba vedení tzv. deníku vděčnosti, tj. zapsat si každý den pár
věcí, které mě potěšily. Mezi
klasické metody patří relaxace,
meditace a zejména dostatek
kvalitního spánku. Ale třeba
i kvalitní a vyvážená strava.

zatančit si, udělat radost sobě
nebo někomu blízkému. Pokud
nás něco tíží, je dobré zastavit
se, zkusit dechové cvičení nebo
se naopak vyvztekat, setřást ze
sebe břímě, které nás táhne
k zemi.
A co je závěrem potřeba říct?
Pokud máme pocit, že už to sami
nezvládáme, je třeba se nebát,
zahodit ostych a říci si o pomoc.
Není to žádná ostuda ani selhání.

Své duševní zdraví si musí každý
z nás pečlivě hlídat. Je velmi
důležité, co si pouštíme do svého
nitra, čím a kým se obklopujeme.
A pokud cítíme, že se dostáváme
do stavu, ve kterém nám není
komfortně, je třeba udělat si na
sebe čas. A ten věnovat něčemu,
co máme rádi: projít se v přírodě,
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Online Káva s… o odcházení z dětského domova
Zářijová on-line Káva s… pro vychovatele dětských domovů byla věnována odcházení
z dětských domovů a náhradní rodinné péče (NRP). Téměř čtyřicet z vás sdílelo dobrou
praxi toho, co funguje při přípravě dospívajících na odchod do samostatného života, kdy
příprava začíná a jak překonávat některá úskalí odchodu.
V září aktuální téma pro mladé a dětské domovy
přineslo dva cenné pohledy na věc: první od vychovatelky Jaroslavy z Dětského domova Staňkov
a druhý od slečny Niky. Ta se s účastníky setkání autenticky podělila o zkušenosti z vlastního
odcházení, života „tam venku“ a mateřství. Niky
odcházela z domova v roce 2015 a od té chvíle se
musela poprat s řadou překážek. Dnes má svoji novou rodinu a žije spořádaný život. Povyprávěla, jaké
odcházení bylo, co jí nejvíce pomohlo, co by dnes
již dělala jinak nebo by nedělala vůbec. Nikola se
podělila také o zkušenosti s projektem Začni správně. „Projekt mi pomohl postavit se na vlastní nohy.
Naučila jsem se, jak to chodí na úřadech, co dělat,
když přijdu ze dne na den o práci. Hlavně, jak řešit
a vyřešit dluhy na sociálním a zdravotním pojištění.
Taky jsem se na vás mohla se vším obrátit. V životě
jsem byla na vše sama a vaše rady mi pomáhaly.
Jistota a důvěra je nejdůležitější,“ řekla při akci
mladá maminka tříletého syna.
Paní Jaroslava pracovala 15 let ve výchovném ústavu a nyní působí stejně dlouho v dětském domově.
Její zkušenosti jsou bohaté, svoji práci dělá srdcem. Potvrdila fakt, že fáze odcházení je velmi individuální a záleží hodně na samotném mlaďochovi,
jak k tomuto zásadnímu životnímu období přistoupí.
„Záleží na jeho mentalitě, temperamentu, chuti
se zapojit a být aktivní součástí svého dospívání.
Aktuálně mám děti, kterým se nechce,
a to je to největší úskalí,“ popisuje Jaroslava
a dodává: „Začínat se musí opravdu brzy, již třeba
v deseti letech, kdy je skvělé zapojovat děti do běžného chodu domácnosti v rodinné skupině. Naučit
je přijmout fakt, že se musí obsloužit sami, nikdo
jim sloužit nebude, ať je to péče o sebe, o jídlo,

úklid a další. Musí to mít zažité.“ Dobrou praxi vidí
Jaroslava také v ukazování příkladů a příběhů starších dětí, nápodoba již osamostatněných mladých
lidí, kterým se vede dobře a tuto etapu zvládli, je
velmi funkční. Dokud jsou děti za branami domova,
jsou v bezpečí a poslouchat se jim moc nechce. Až
když vylétnou, zjistí, že to není jen tak a nástrahy
a novoty jsou velké. Obratně a správně jimi projít
ale není jen tak. Paní Jaroslava popsala praxi se
startovacím bytem pro mladé. „Děti si mohou na
zkoušku projít naším startovacím bytem, aniž by
musely riskovat dluhovou past. Vyzkouší si to
a pak je pro ně odchod snazší. Často dochází
k tomu, že první tři měsíce jsou mladí každý den
zpátky v domově – neví, jak naložit s volným časem,
nemají řád, neumí být najednou sami bez kolektivu. Až po těch třech měsících se tak nějak naučili
být sami a starat se o sebe. Zkouška nanečisto je
cenná. Je také dobře začít co nejdříve s brigádami
a poznat hodnotu peněz, svých prvních vydělaných
peněz,“ doporučuje Jaroslava.
Součástí DOMOVY SOBĚ je stejnojmenná uzavřená
facebooková skupina. Členy se mohou stát pouze
vychovatelé a další pracovníci dětských domovů.
Skupina se stále rozrůstá… Pokud jste vychovatel,
pracovník DD, máte Facebook a ještě jste se k nám
nepřipojil, stačí jednoduše požádat o přidání do
skupiny na www.facebook.com/groups/domovysobe. Těšíme se na vás. Základními pravidly skupiny
DOMOVY SOBĚ jsou bezplatná nenároková pomoc,
nekritické jednání, zodpovědnost vůči sobě navzájem a respekt k jedinečnosti každého z nás.

DOMOVY SOBĚ vám všem přejí hezké podzimní dny a těší se na
setkávání se s vámi na společných akcích věnovaných potřebným
tématům pro vaši práci i balanc s osobním životem.
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Proměny Začni správně
Na základě hloubkové analýzy a vyhodnocení dat jsme se rozhodli ke
změně fungování projektu Začni správně. Vše k projektu najdete na
www.zacnispravne.cz.
Co nás k tomu vedlo?
• Zjištění, že vzdělávací aktivity
jsou efektivním nástrojem
k osamostatnění se mlaďochů.
• Funkční mentoring a jeho základní forma komunikace jeden
na jednoho (jeden mentor pro
jednoho mentee) umožňuje dřívější integraci do společnosti
a zároveň vede k rozvoji kompetentnosti nikoliv k tzv. naučené bezmocnosti. Mentoringový
program projektu tedy nadále
aktivně probíhá a vše o něm se
dozvíte na www.zacnispravne.
cz/mentoring/.
• Uvědomujeme si, že mladí lidé
z dětských domovů a pěstounské péče potřebují sami
zpracovat některá svá minulá

osobní traumata, a proto jsme
rozšířili naše služby o terapeutickou pomoc. Pokud máte
o terapii zájem, napište na email gabina@yourchance.cz. Vše
o této službě najdete na www.
zacnispravne.cz/
nase-sluzby/terapie/.
• Pracujeme převážně s generací
Z, která je zvyklá fungovat v
online světě. Proto nově nabízíme chatovou on-line linku na
Messengeru a telefonickou linku
pro mladé. Upouštíme od fungování regionálních koordinátorů.
• Chceme dát mladým lidem
možnost být aktivním tvůrcem
svého života… Proto je první
krok na nich. Dále již mohou jít
s naší podporou… Kontaktovat

nás mohou přes Messenger,
na Faceboku, Instagramu,
přes telefonickou linku 777
975 337 nebo pomocí aplikace
WhatsApp. Na Facebooku
máme pro mladé uzavřenou skupinu Účastníci Začni
správně.
• Kontakty a vztahy k cílené podpoře a pomoci nám stále zůstávají a jsme schopni mladého
člověka odkázat na konkrétního pracovníka v sociálních
službách v daném regionu
působení.
• Projekt Začni správně obecně
prospěšné společnosti yourchance funguje jako vzdělávací a konzultační projekt
v oblasti práce, bydlení, financí,
osobního rozvoje, terapeutické podpory, podpory talentů
a stipendistů.
Gabriela Štiková
yourchance o.p.s.
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Na Letní kadeřnické škole
uspěli i mladí talenti z domovů
Začátkem července proběhl v Praze ve Vlasovém Studiu Vavruškovi 1. ročník Letní
kadeřnické školy, kterého se zúčastnilo deset studentů oboru Kadeřník. Distanční
výuka těmto mladým výrazně omezila možnost praktické výuky, ale to byl jen
jeden z důvodů, proč se jedna ze spolumajitelek salónu Petra Vavrušková vrhla
do iniciativy, jejíž cílem je pozvednout úroveň a kvalitu kadeřnického řemesla. Ve
finálovém výběru studentů byli také dva mladí z projektu Začni správně neziskové
společnosti yourchance. Yourchance byla také výrazným pomocníkem při výběru
mladých do letní školy.
Myšlenka zahájení Letní kadeřnické školy
dřímala v majitelce salonu Petře Vavruškové
již několik let a pandemie covid-19 tomu dala
již jen poslední tečku. Oťukávala si, co kdo
z kolegů kadeřníků dělá. Zjistila, že nikdo nic
moc nedělá a představa, že tito mladí lidé dostanou papír – výuční list a vlastně nic neumí,
byla pro ni dost smutná. Petra patří k největší
kadeřnické rodině v Evropě, se sestrou jsou již
čtvrtá generace a dcery jsou v podstatě pátá,
i když se řemeslu plně nevěnují, ale v salonu
pomáhají od útlého věku.
Řekla si, že zkusí, jestli to funguje… A zjistila,
že funguje a bylo to super. Od yourchance
si nechala předvybrat děti, hledala ale i na
Facebooku.
Co nám Petra řekla na studenty letní školy?

„Každý z nich je svůj a má svoje obrovské
klady. Vlastně zatím vidím jenom ty klady,
nevidím nic hrozného ani špatného. Každého
beru jako individualitu. Sama to tak mám ráda
a podle toho posuzuji i ostatní. Sešla se nás
tu úžasná partička lidí. Někteří jsou pro toto
řemeslo hodně talentovaní a zapálení. Jsou
tu super lidi a je jedno, zda je z funkční rodiny
nebo dětského domova. Jeden je extrovert,
jiný zase úplný introvert. Každý je svůj a každý
tu práci vnímá jinak. Rozdíly ale nevidím. Bála
jsem se třeba, že někdo bude tichý nebo zcela
nemluvný… Nechávám to ale tak, jak to je.
Někteří zase mluví za čtyři.“
Ke spolupráci s yourchance a významu projektu Začni správně doplnila: „Myslím si, že je
to úplně dokonalá věc a mně to dává obrovský
smysl. Spolupráce s yourchance se mi moc
líbí. Líbí se mi i další projekt
yourchance o finanční gramotnosti. Protože jakákoliv gramotnost dětí a mladých je prostě
důležitá. Děti dostávají příležitost, pracuje se s nimi a mají tak
větší možnost uspět. Určitě je to
moc fajn.“
Čtěte na dalších stránkách:
kadeřnické příběhy Petra a Rudy
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Mladí talenti Petr a Ruda přijeli na Letní kadeřnickou školu z Vrbna
pod Pradědem a moravského Tišnova. Oba jsou zapojení do projektu
Začni správně.

Petr z DD Vrbno sní o BARBERSHOPU
Devatenáctiletý Petr
přijel na letní školu
z Vrbna pod Pradědem,
kde žije od roku 2010
v dětském domově. Má
za sebou již jeden vystudovaný obor – gastronomickou školu. A nyní
studuje obor kadeřník...
ve kterém se našel.
Za sebou má 1. ročník
školy a rád by pokračoval nástavbou. Petr má
rád také sport, a hlavně
nesnáší nudu.
Jeho snem je
otevřít si vlastní Barber
shop, nejlépe několik
poboček, kde bude
zaměstnávat hromadu
lidí. Nechce být tedy
kadeřníkem, rád by se
zaměřil na barber
a pánské střihy. Vnímá
Petr s certifikátem a diplomem za 2. místo v soutěži
ale, že je nutné se v tomto o nej... společenský účes
řemesle neustále vzdělávat a zdokonalovat, protože
předává, je to neuvěřitelné.
nejde si ani na chvíli sednout.
nikdo není dokonalý a stále se Zjistil jsem tu spoustu věcí,
Jsme všichni hodně aktivní
něco vyvíjí a jde kupředu.
i z těch složitějších technik,
a dovolím si říct, že jdeme do
které nám byly předváděny ve
všeho naplno, s velkou radostí
škole. Jsou vlastně stejné,
a energií. Taková škola bude
„Je to tady zcela něco jiného
a přitom je to tady nějak jedmít vždy stoprocentní smysl,“
než ve škole, vše je tu super,
a hlavně Petra je skvělá. Ona
nodušší a kvalitnější. Tento tý- říká k letní škole pro mladé
je tak pozitivní člověk, plný
den mi dost zvedl sebevědomí, kadeřníky Petr. Na odchod
energie a vždycky s úsměvem
z dětského domova se Petr
dává mi spoustu zkušeností
na tváři, každý den. Přijdeme
jak v technologiích, tak v praxi. chystá co nejdříve, ideálně by
sem a už září. I vše, co se týká
chtěl již tento rok.
Taky… ještě jsem nezažil
teorie a zkušeností co nám
takový kolektiv! Není tu nuda,
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Rudolfa z DD Tišnov baví dlouhé vlasy
Rudolf byl nejmladší člen kadeřnické školy. Je mu teprve
šestnáct a přijel do Prahy
z moravského Tišnova,
kde žije v dětském domově. Studuje 1. ročník oboru
Kadeřník a jiný obor ani nikdy
studovat nechtěl.
Na Letní kadeřnické škole se
stal vítězem soutěže o nejlepší společenský účes. Podle
slov Petry Vavruškové je
Ruda veliký talent. K vlasům
ho to táhlo od dětství. Vždy,
když někdo viděl, co s nimi
dělá, jak si s nimi hraje a jaký
pro ně má cit… tak mu tento
obor doporučovali. Přál by si
být v tomto řemesle hodně
dobrý a mít svůj salon v nějakém velkém městě, v Praze
nebo Brně. Nejvíce ze všeho
ho baví dámský střih a práce
zejména s dlouhými vlasy.

„Na této kadeřnické škole se
mi moc líbí. Sbírám tu nové
zkušenosti a do druháku
budu pořádně připravený.

Vítěz soutěže Rudolf z Tišnova

Určitě jsem se tu hodně
dozvěděl o barvení, protože to
jsme v prváku zatím neprobírali. Budu na to lépe připraven. Naučil jsem se i techniky
stříhaní… Na praxi nás to učí

strašně zdlouhavě. A jsou
tu určitě fajn lidi, kolektiv je
super,“ hodnotil Ruda letní
školu.

Další ročník 2022 po tomto úspěšném vykopnutí bude opět
v létě.
Studujete kadeřnickou školu? Rádi byste své řemeslo zdokonalili a byli vyhledávanými kadeřníky v okolí? Pohlídejte
si termín a přihlášky do 2. ročníku kadeřnické školy a buďte u toho! Sledujte weby a FB stránky yourchance a Začni
správně a o tuto příležitost nepřijdete.
Renata Majvaldová, yourchance o.p.s.
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Co je to PERSIST a jak se nyní můžete do výzkumu zapojit?
Persist je aplikovaný výzkum, jehož realizátorem je Masarykův ústav vyšších studií ČVUT.
Aplikačním garantem je společnost yourchance o.p.s. a její integrační projekt Začni správně.
Cílem výzkumu je zmapovat faktory ovlivňující integraci mladistvých z dětských domovů do
společnosti a jejich úspěšnou adaptaci na trh práce. Projekt potrvá až do roku 2022.
Výzkum je ve své druhé polovině. Mohly být tudíž již prezentovány první výstupy. Dosavadní
výsledky výzkumu poukazují na
zásadní význam sociální pomoci
pro úspěšnou adaptaci mladých
po odchodu z DD. Ukazují také
na nedostatečné využívání různých forem podpory z důvodu
nedůvěry ve formální pomoc.
Mladí také často vnímají využití podpory jako
osobní selhání. Data ohledně rozvoje sociálních kompetencí dětí v DD naznačují, že tato
cílová skupina se nijak neliší od dětí vyrůstajících v rodině.
V současné době je možné zapojit se do on-line
dotazníku tohoto výzkumu. Prosíme Vás tímto
o jeho sdílení a předání co nejvíce mladým lidem, kteří splňují podmínky pro jeho vyplnění. Výstupy pomohou získat cenné informace
a zpětné vazby od mladých dospělých, pro které je také celý výzkum realizován. Děkujeme!
ON-LINE DOTAZNÍK JE PRO TY, KTEŘÍ JIŽ
Z DOMOVA ODEŠLI (před více než 1 rokem, ne
déle než 5 lety). Vyplnit ho lze v odkazu zde:

https://projekt-persist.webnode.cz/dotaznik/
nebo přes QR kód níže.
Očekávaným přínosem a smyslem výzkumu
Persist je zvýšení individuální i skupinové podpory mladistvých v dětských domovech v oblasti
rizikových faktorů reálného života. Projekt dále
může přispět ke zlepšení rovnosti podmínek,
a to například v přístupu ke vzdělání, ke snazší
zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin na
trhu práce (včetně prevence rizik).
Závěrečná výzkumná zpráva bude obsahovat
soubor faktorů a jejich kombinací, které ovlivňují úspěšnost integrace, adaptace a návrhy
na zapracování těchto faktorů do manuálů pro
koordinátory, mentory a lektory neziskové organizace yourchance a projektu Začni správně. Výstupy mohou být zároveň využity pro
diskusi s dalšími subjekty, které se zaobírají
zkoumaným problémem, dále mohou zlepšit
komunikaci s veřejností v otázkách institucionální péče.
Renata Majvaldová, yourchance o.p.s.
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Manuál samostatného života je určený
mladým lidem opouštějícím DD a PP
Nová kniha Začni správně – manuál samostatného života je určena mladým, kteří
se připravují na odchod z dětského domova nebo pěstounské péče a startují svůj
život DOSPĚLÁKA.
tipy, jak si hlídat svoje finance
a umět s penězi vyjít. Naučí
se, jak na psaní životopisu,
kde si hledat práci a jaké typy
pracovních smluv existují.
Praktická příručka provede
čtenáře všemi oblastmi dospělého života: od péče
o sebe, své zdraví a osobní
rozvoj až po rady, jak hospodařit ve svém prvním bydlení,
na co si dát v životě venku
pozor apod. Čtenáři získají
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Manuál mlaďochům je
doplněn super tematickými
odkazy, dotazníky a testíky.
Něco pro sebe si zde najde
každý. O poutavé ilustrace se
postaral Václav Ráž.

Kniha je k dispozici mladým,
do dětských domovů
a spolupracujícím institucím
v oblastech náhradní rodinné
výchovy. Pokud máte o knihu
zájem, napište na e-mail
media@yourchance.cz.
Renata Majvaldová, yourchance
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DOMEQ ACADEMY
Už jste slyšeli o Domeq Academy? Znáte někoho,
kdo se tohoto letního programu v Brně zúčastnil?
Přečtěte si, co o něm říká Petra Visscher z Nadace
Terezy Maxové dětem.
Popište mi prosím ve zkratce, čemu se nadace
věnuje a co děláte konkrétně vy.
Věříme, že každé dítě si zaslouží prožít spokojené dětství v bezpečném rodinném prostředí.
Proto podporujeme všechny formy náhradní
rodinné péče a snažíme se zabránit nežádoucímu odebrání dětí z rodiny – třeba v případě,
kdy je důvodem odebrání chudoba. A pokud
jde o děti vyrůstající v ústavní výchově a znevýhodněné děti, chceme jim dát šanci na lepší
budoucnost. Nadace se jim snaží nejen umožnit prožít co nejvíce formujících zážitků, ale
podporuje také jejich vzdělávání a dovednosti.
To vše proto, abychom dali i těmto dětem lepší šanci na naplněný život už teď, ale také po
opuštění dětského domova.
Osobně v nadaci působím čtvrtým rokem jako
projektová manažerka. Mám na starosti projekty grantové podpory (např. Comenius), ale jsem
také v přímém denním kontaktu s dětmi a mladými z dětských domovů, jimž projekty pomáhají.

Co mi můžete říct o mladých lidech, kteří absolvují letní jazykové kurzy? Jakou motivaci mají?
Co v Brně dělají? Vybíráte je vy, nebo se hlásí
sami?
Vzdělávacího programu Domeq Academy se
mladí lidé účastní už potřetí (první ročník se
konal v roce 2018). Jazykové kurzy jsou jednou
z jeho součástí. Vychovatelé v dětských domovech nám sami vytipují zájemce, kteří si pak
osvojují nebo upevňují pracovní návyky formou
brigády a zlepšují své jazykové dovednosti,
znalosti matematiky, češtiny či jiných předmětů podle individuální potřeby.
Podobně jako v tréninkových bytech, i v Brně

mají tito mladí lidé možnost vyzkoušet si nanečisto, jak zvládnou stát na vlastních nohách.
Zároveň ale vědí, že mohou kdykoliv „zavolat
o pomoc”, když by se cítili bezradní, třeba při
cestování po městě nebo v komunikaci se zaměstnavatelem. Podpora je tu i pro ty, komu
by třeba najednou bylo „jen” smutno – i to jsme
už řešili. V takové chvíli se mohou obrátit nejen
na tety a strejdy z dětského domova, ale hlavně přímo na kolegy z CTP v Brně a samozřejmě
také na mě.

Jaká je motivace Vás jako nadace? Jinými slovy,
proč jste se rozhodli organizovat tyto kurzy?
Především bych ráda vyjádřila velké díky společnosti CTP, která nám umožňuje program
Domeq Academy mladým lidem z dětských
domovů nabídnout. Nejenže poskytuje finanční
zdroje na realizaci programu, ale zaměstnanci se do něj také velmi aktivně zapojují. Musím
říct, že kdyby na straně CTP nestáli lidé, kteří
ve smysluplnost tohoto vzdělávacího programu
bezmezně věří a jsou ochotni obětovat mu svůj
čas a energii, Domeq Academy by jen těžko existoval v podobě, v jaké ho mladým nabízíme.
Mladí z dětských domovů mají při vstupu do
samostatného života mnohem náročnější start
než jejich vrstevníci z běžných rodin. Proto je
velmi důležité nabídnout jim pomocnou ruku
a příležitost osvojit si dovednosti, které třeba
v ústavní výchově nemají. Věříme, že každá
zkušenost může pomoci. Vedle brigády se
v Brně mladí lidé učí hospodařit s finančním
rozpočtem, který mají k dispozici, ale také
s časem. Sami si hlídají rozvrh práce a kurzů,
plánují aktivity na víkend, vaří si, nakupují…
Chce to velkou dávku zodpovědnosti. Taková
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zkušenost jim ale jednoznačně může dodat sebevědomí a sebejistotu do budoucího osobního
rozvoje a jednou také do zaměstnání. A pokud
se osvědčí, je to obrovská radost a odměna
i pro nás. Například z letošního běhu máme
velmi dobré ohlasy, zaměstnavatelé byli velmi
spokojeni a vyjádřili zájem nabídnout těmto
mladým lidem brigádu znova.

Máte nějaké zprávy o těch, kteří už kurzy prošli?
Co dělají?
Někteří z účastníků prvních dvou ročníků
už nejsou v dětském domově, ale zůstávají v
kontaktu a občas napíšou nám nebo kolegům
z CTP, jak se mají. Což je moc milé. Jiné nadace
stále podporuje v dalším vzdělávání a přípravě
na samostatný život.
Jedním z krásných příběhů je příběh Petra, který se účastnil prvního ročníku Domeq Academy
a navštěvoval kurz angličtiny v jazykové škole
Pelican. Nadace ho také podporovala při jeho
vysokoškolském studiu. Petr letos úspěšně

dokončil magisterské studium v oboru Veřejná
správa a regionální rozvoj na Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem a nastupuje do zaměstnání na magistrátu města.

Neuvažovali jste o pořádání jazykových kurzů
i mimo letní měsíce (vzhledem k rozšíření online výuky apod.)?
V současné chvíli o tom neuvažujeme.
Vzdělávání dětí a mladých lidí z dětských domovů ovšem nadace podporuje i jinak. V rámci
již zmíněného projektu Comenius rozdělujeme
dětským domovům granty, z nichž mohou hradit jazykové kurzy, doučování v různých předmětech, nákup speciálních školních pomůcek
(častý je nákup vybavení pro studenty odborných učilišť – kadeřnický kufřík apod.), účast
dětí na školou organizovaných akcích, ale také
psychoterapeutickou pomoc. Ta je podle nás
základním stavebním kamenem pro to, aby se
děti, které měly v životě velmi těžký start, mohly dále rozvíjet a vzdělávat.

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM | Vzdělání

COMENIUS - podpora žáků a studentů
V letošním roce bude Nadace Terezy Maxové
dětem vyhlašovat již pátý ročník grantového
kola v rámci projektu Comenius. Cílem projektu
realizovaného za finanční účasti společnosti
CTP je podpořit znevýhodněné děti a mladé
lidi vyrůstající v ústavních zařízeních v oblasti
vzdělávání a osobního rozvoje.
Podpora je určena pro všechny školou povinné – žáky základních škol, studenty středních
škol a odborných učilišť, případně studenty
vysokých škol. Finanční podpora v projektu je
směřována na doučování, úhradu účasti žáka/
studenta na školou organizovaných akcích,
nákup speciálních učebních pomůcek (např.
kadeřnický kufřík či jiné vybavení na školní
praxi) nebo psychoterapii.
Během uplynulých čtyř let nadace z projektu v
různé podobě podpořila téměř 800 dětí
z mnoha dětských domovů v České republice.
Věříme, že i tento ročník pomůže na cestě za
vzděláním dalším studujícím.
Letošní grantová výzva bude stejně jako
v předchozích ročnících zveřejněna prostřed

nictvím přímého emailu odeslaného na všechny dětské domovy v polovině listopadu.
Petra Visscher

Nadace Terezy Maxové dětem
Adresa: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
telefon: 734 180 517
e-mail:
petra.visscher@terezamaxovadetem.cz
web: www.terezamaxovadetem.cz
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Půl milionu z bizárku na Restart
Moc děkujeme 3v1 za organizaci bizárku, na němž se vybralo
neuvěřitelných 478.558 Kč. Neskutečná suma, která se díky Veronice
Arichteve, Martině Pártlové a Nikol Leitgeb podařila vybrat během
jedné neděle, i když víme, že organizace celého bizárku byla náročná
a trvala mnohem déle.
Proto děkujeme všem, kteří na bizárku pomáhali. Vybraná částka byla ještě navýšena
o 50.000 Kč díky daru společnosti Borotalco,
takže celková suma byla 528.558 Kč.
Je nám ctí, že vybrané peníze poputují zrovna
na Nadační fond Veroniky Kašákové na

projekt Restart, který pomáhá mladým lidem
po odchodu z dětského domova v začátcích
dospělého života.
Děkujeme všem, kteří přišli a podpořili nákupem NFVK. Byli jsme nadšení tak velikou
účastí.
A v neposlední řadě moc děkujeme všem, kteří věnovali zboží do bizárku. Jsme moc vděční
každé značce a e-shopu, který se zapojil
a mohlo tak vzniknout něco tak skvělého.
Eva Juščáková
Nadační fond Veroniky Kašákové
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Honza, tramvaják z Ostravy
Honza je součástí našeho projektu
Restart, který pomáhá mladým
lidem po odchodu z DD.
Do domova se dostal kvůli špatné finanční
situaci v rodině v 11 letech a opustil ho ve 21
letech po maturitě. To bylo před dvěma roky.
s dluhem za odpady pomohla brigáda
Odchodu z dětského domova se Honza obával,
protože si nepřišel dostatečně připravený. Odstěhoval
se do malého bytu a našel si
práci jako řidič tramvaje. Ze
začátku mu však peníze nestačily pokrýt náklady, a tak
si k práci musel najít ještě
brigádu, aby se uživil, jelikož
mu bylo oznámeno, že má ve
městě svého narození dluh
na odpadech, které za něho
rodiče neplatili. Postupem
času se jeho finanční situace
zlepšila a mohl s brigádou
skončit. V současné době
Honza stále pracuje jako řidič
tramvaje v Ostravě.
děkujeme společnosti
accolade
Děkujeme všem, kteří
podporují Nadační Fond
Veroniky Kašákové, který
pomáhá mladým lidem jako
je Honza v jejich nelehkých
začátcích mimo dětský domov. Děkujeme společnosti
Accolade Group za podporu
našeho projektu Restart.
Velmi si této podpory vážíme.
Eva Juščáková
NF Veroniky Kašákové
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Přijedou Blaničtí rytíři?
Na to se celý letní tábor snažily přijít děti ze třech dětských domovů, které se
účastnily týdenního pobytu v Jizbici, organizovaného Dobrými vílami. Otevře se hora
Blaník? Jeli jsme se k ní podívat a vyšlápli si ji pěšky. Rytíře jsme nepotkali, ale
cestou jsme se při plnění různých úkolů dozvěděli například to, proč ze stromů teče
smůla.
Abychom byli na tu rozhodnou chvíli setkání se s rytíři
plně připraveni, vyrobili jsme
jim erby a ujasnili si, jaké
vlastnosti by vlastně takový
rytíř měl mít. Vzhledem
k tomu, že od dětí často
zaznívalo: „Nebojácný“,
rozhodli jsme se i my zbavit
se svých strachů, které jsme
napsané na papírky spálili
v ohni. A hned nám bylo líp!
Teď ještě připravit pěkné
uvítání – uklidit les, připomenout si, jak správně třídit
odpad, a taky pro ně přichystat v lese přístřešek, čehož
se ujaly starší děti, které
také jednu noc dokonce pod
širákem samy strávily. Ty
menší se vrhly do stavění
domečků pro skřítky, což
je samozřejmě také velmi
záslužná a potřebná činnost.
Zvládli jsme i sportovat,
zpívat, malovat, účastnit
se tvořivého i technického
kroužku, zkusit si pád důvěry, vyslechnout si povídání
o Pěti dohodách a hned
v praxi si zkusit, že nebrat si
některé věci osobně se fakt
hodí! A co by to bylo za tábor
bez diskotéky a soutěže
talentů?
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A ještě k těm rytířům, nepřijeli. Protože už
mezi námi dávnou jsou! Všechny děti byly
během našeho každodenního večerního
rituálu u ohniště pasovány na rytíře. Už vědí,
jak se starat o přírodu, jak se chovat k sobě
navzájem, na jakých vlastnostech je třeba
zapracovat a jaké strachy je užitečné hodit do
ohně. Rytířem se můžeme stát my všichni!
Když si budeme pomáhat a spolupracovat, tak
to dáme!

Chtěli bychom moc poděkovat všem dětem za
krásný týden, který s námi v Jizbici strávily,
dobrovolníkům, kteří se dětem úžasně věnovali a vychovatelům a ředitelům dětských
domovů, kteří se dětem věnují neustále a mají
náš obdiv!

Kateřina Halaszová
Dobrá víla

Jsme Dobré víly a věříme, že
#ObjetíJeVícNežHračka.
Proto do dětských domovů
nevozíme hračky, ale náš čas,
pozornost a lásku. Moc rádi pro
děti organizujeme zábavné aktivity,
doučujeme, nebo si s dětmi povídáme. Prostě a jednoduše chceme,
aby byly jejich životní příběhy veselejší.
Pokud se vám naše činnost líbí a chcete vědět víc, podívejte se na
www.dobrevily.cz. Pro případnou spolupráci se rovnou ozvěte
naší zakladatelce a Víle Angelice na angelika@dobrevily.cz.

Vzdělání | ŠKOLA POPULO

Škola Populo: doučování na míru
Čekají tě přijímací zkoušky na vysněnou střední školu?
Rád bys složil úspěšně maturitu?
Chtěl bys studovat na vysoké škole?
NEMUSÍŠ NA TO BÝT SÁM…
Lektoři ze Školy Populo ti pomohou s „doučováním na míru“!

Doučování probíhá po nasmlouvanou dobu on-line a je bezplatné. Pokud máte o doučování
zájem, požádejte prosím svého vychovatele/vychovatelku, ať spolu s vámi kontaktují linku Školy
Populo: 730 701 601, kde zjistíte bližší informace a zadáte svou „poptávku“. Heslo, které je třeba
pro aktivaci doučování sdělit je: ZÁMEČEK.
Více o Škole Populo najdete na webových stránkách: www.skolapopulo.cz.
Vzkazy sesbírané od dětí, které se doučovaly v tomto roce a kterým pomáhali lektoři Školy
Populo s přípravou na přijímací zkoušky:
• Běžte do toho a snažte se. Je to kvalitní a zabývají se tebou, když něco nevíš...
• Určitě doporučuji 10 z 10!!! Všechno bylo zábavné, učitelky byly hodné a sympatické...
• Záleží na učiteli, když si sednete – je to fajn...
• Zkuste to, moc vám to pomůže, stejně jako mě.
• Překvapilo mě, že tolerovali chyby = něco jsem nedokázal, lektorka to vysvětlila a já to chápal... Pochopil jsem, že příprava se vyplácí!
• Neuvažujte a rovnou se přihlaste. Byla to zábava a pomohlo mi to dostat se mou vysněnou
školu.
• Nejvíc mě překvapila pravidelnost a to, že hodně poznatků mi „zůstalo v hlavě“. Ale pozor!
Neberte si toho moc.
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Podporu při přípravě na přijímací zkoušky využila také Andrea z DD
Dolní Počernice, studentka primy gymnázia Open Gate.
Jak tě bavilo doučování se Školou Populo, co ti
nejvíce pomohlo?
Lektoři ze Školy Populo jsou moc fajn a určitě
doporučuji se na ně obrátit, pokud hledáte
pomoc s doučováním.
Se vším mi ochotně pomohli a poradili. Ze začátku jsem měla strach, jak to bude probíhat
a jestli nebudu dělat hromadu úkolů, ale to
byly zbytečné obavy. Výuka probíhala pravidelně každý týden a v domluvený čas jsem se
připojila na online hodinu. Lektor se mě vždy
zeptal, co bych se potřebovala učit nebo co
mi zrovna moc nejde. Učila jsem se hodně
komunikovat.

Nemusíte se bát, že by to bylo nějaké mučení.
Lektor se vždy přizpůsobil mým schopnostem a tempu. Po lekci jsem dostávala pár
úkolů, abych si učivo ještě zopakovala. Líbilo
se mi hodnocení, které vždy přišlo e-mailem
a shrnovalo celou hodinu. Co určitě musím
zdůraznit je, že nemít doučování z češtiny, tak
bych asi nezačala aktivně psát. Byla to velká
motivace a měla jsem lepší pocit, že něco
dělám a celkem mi to jde.
U zkoušek mi nejvíce pomohlo, že jsem
věděla, jak ty testy přibližně vypadají. Učení
mě začalo bavit, doučování mi ukázalo, že to
opravdu nemusí být nudné.
Andrea, DD Dolní Počernice

Vzdělání | OPEN GATE

Moje první dny v Open Gate
Moje pocity byly smíšené, když jsem jela poprvé na kolej. Těšila jsem se na
spolubydlící a byla jsem zvědavá, kdo to bude, ale také jsem měla trochu obavy.
Jak budu zvládat studium, jestli toho na mě nebude příliš a tak dále. Také jsem
byla zmatená a nevěděla, co přesně dělat. Po pár týdnech bych řekla, že takové
pocity mají lidé vždy, když v jejich životě nastává nějaká změna.
Spolubydlící, jak se ukázalo, je moc fajn. První
ráno jsme šly spolu na snídani a já byla opravdu ráda, že tu někoho mám. Mimochodem,
jídlo je tu skvělé. Po snídani jsme zjistili, kde
máme kmenovou třídu a jakého máme třídního učitele. Následovalo povídání o adapťáku.
Hlavně jsme hráli různé seznamovací hry
a představovali se našim novým vyučujícím
i spolužákům. Dostali jsme žlutá trička, aby
bylo na první pohled jasné, že jsme nováčci.
lepší, než jsem čekala
Nesmím vynechat, že jsme sázeli strom.
Na to jsem opravdu hrdá, mám moc ráda

stromy a chtěla jsem to udělat už dávno. Těch
prvních pár dnů bylo opravdu odpočinkových.
Dělali jsme si e-maily a zařizovali jsme si
Managebac (něco jako žákovskou knížku).
V podstatě jsme si tu jen pomalu začali zvykat.
Musím přiznat, že jsem nečekala, že budu mít
tak dobrou třídu. Myslela jsem si, že to bude
určitě lepší, než na ZŠ, ale nečekala jsem, že
o tolik.
Na konci adaptačního týdne jsme si vyzvedli
učebnice a uniformy. Dělali jsme rozřazovací testy do AJ, ale bylo to úplně v pohodě,
protože šlo jen o to, aby nás dali do skupiny,

kde máme největší šanci se
anglicky naučit.
uniforma!
a jak se váže kravata?
Přišlo i focení a s tím si konečně vzít uniformu. Šlo
v tomto případě o slavnostní,
a tak jsme rychle přišli na to,
že neumíme vázat kravatu.
Takže o zábavu bylo postaráno. Všechno to opravdu
rychle uteklo a další den jsme
měli mít naši první skutečnou
hodinu v naší nové škole.
těším se na osm let
Těšila jsem se, až se začneme učit. Ze začátku to bylo
trošku zmatenější, hledali
jsme učebny a sháněli sešity
a portfolia. Zmatek však brzy
ustal a začínalo to být, jako
bych tu místo pár dní už byla
pár let. Areál je tu moc hezký
a já se tu ráda procházím
s mou kamarádkou. Tady je
to takové, že pokud nechceš,
nemusíš tu být sám, protože
jsou tu lidé moc přátelští.
A za to jsem ráda. Těším se na
osm let strávených tady.
Andrea, DD Dolní Počernice

Open Gate je soukromé gymnázium, na kterém mohou díky podpoře
Nadace The Kellner Family Foundation 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.

www.opengate.cz
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Pozvánka na den otevřených dveří
Zveme vás k návštěvě Open Gate
Škola Open Gate je otevřená brána budoucnosti. Přijďte se k nám podívat ve čtvrtek
11. listopadu, kdy budeme mít v areálu školy v Babicích u Prahy den otevřených dveří.
Co vás čeká?
• Projdete si areál školy, učebny i sportovní haly
• Nahlédnete pod pokličku školního stravování
• Ukážeme vám prostory pro mimoškolní aktivity a bydlení studentů
• Setkáte se s našimi žáky, studenty, učiteli a vedením školy
• Pohovoříte se zástupkyní z Nadace The Kellner Family Foundation o sociálních stipendiích
Kde nás najdete?
V malebné obci Babice nedaleko Prahy.
OPEN GATE – gymnázium a základní škola
Na Návsi 5, Babice
tel.: 724 730 512 (kancelář gymnázia), e-mail: info@opengate.cz
Navštívit Open Gate můžete i mimo Dny otevřených dveří. Stačí se jen předem domluvit.
Těšíme se na vás.
Tým školy Open Gate a Nadace The Kellner Family Foundation

CIBULE & KEBULE | Komiks

velký
úklid
scénář: Radeczek & Helmut
kreslí: Helmut & Radeczek
hrají:
Cibule & Kebule
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Blíženče,
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HOROSKOPY
Býku,

až budeš psát svému miláčkovi, tak
zapal na stole svíčku. Tvůj text pak
dostane jiskru a kouzelnou moc!

už příští týden ti zavolá někdo,
od koho by si to opravdu nečekal.

Rybo,

Vodnáři,

čím víc se budeš na podzim smát,
tím víc sněhu u vás v listopadu
napadne.

zítra večer potichu vyslov své největší
přání a u toho si vytrhni jeden vlas.
Ten pak vyhoď z nejvyššího okna,
které u vás máte. Do roka a do dne se
ti přání vyplní.

Lve,

Raku,

recesivní postavení Venuše
v následujících dvou týdnech ti
přinese krizi, kterou překonáš
pouze tehdy, když každé ráno po
snídani zakřičíš: Nikdo, nikdo
netuší, jak je horko Venuši!

celý příští týden si ráno čisti
pouze pravou půlku zubů a večer
levou půlku zubů. Pokud tento
rituál dodržíš, potkáš tě brzy
štěstí, které ti změní život.

Kozorohu,

Štíre,

brzy se rozhodneš podstoupit velké
riziko, kterému ses dlouho
vyhýbal. Ale neboj, nakonec zjistíš,
že to byla brnkačka jak na kytaru.

přesně za 2021 dnů se ti splní
přání, které dneska večer napíšeš
na sklo okna ve tvém pokoji.

Střelče,

Berane,

dávej si pozor na klíče. Jestli je
někde ztratíš, vloupá se k vám
lupič a ukradne ti tvoje tajemství.

podle postavení Jupitera a Pluta
je téměř jisté, že v listopadu vedle
tebe přistane kosmická loď
s pokladem.

Váho,

Panno,

na podzim tě čeká pořádný záhul
ve škole. Tak se začni pořádně
učit, nebo se hoď marod.

docela by mě zajímalo, proč mně
na tvůj horoskop nikdy nezbude
čas.

Z vesmírné observatoře zdraví Helmut

Závěrem

Rok na Myšinci

Ahoj Zámečata,
mám rád jednu písničku, kterou
asi nebudete znát. Vlastně ji nezná skoro nikdo. Není na Spotify
ani na YouTube. Složil ji folkový
písničkář Slávek Janoušek a zpívá v ní: „Den si poskládá ze samých radostí...“

Tato reportáž se nám už do Zámečku nevešla, ale uričtě vás
o ni neochudíme. Kluci a holky ze Správné pětky (DD Čeladná,
Příbor, Liptál a Fulnek) a jejich kamarádi z rodin i dalších
domovů (Klánovice a Melč) totiž prožili na Myšinci během 12
prázdninových dnů celý „ztracený“ covidový rok. Jak to stihli?
A co všechno přitom zažili? Dozvíte se ve vánočním Zámečku,
které vyjde v polovině prosince.

Básnička
pro Máňu i Toníčka
Dny se krátí, slunce mizí,
lidé maj podzim ní krizi,
padá na ně tma i listí,
chladný vítr v uších sviští
.

Je to krásná myšlenka a zároveň
rada – poskládejte si den ze samých radostí. A úplně stačí, když
jsou ty radosti malé. Drobnosti,
které člověku zvednou náladu.
Zkusíte to?
Třeba časem zjistíte, že si takto
dokážete poskládat ze samých
radostí nejen jeden den, ale celý
týden. Možná i měsíc nebo celý
rok.
Je důležité umět si to udělat hezký. Když už je život kolikrát takový pes a připravuje si pro nás
nejrůznější zákruty, podrazy,
problémy a starosti, tak právě
ty malé každodenní radosti dokážou změnit smutek v naději, že
na světě je hezky.
Užívejte si krásné barevné
dny a napište nám do redakce
Zámečku, jaké maličkosti dokáží
udělat radost vám.

Ještě že jsou hezký věci
–
– i když venku není hic,
na světě je krásně přeci,
i v období plískanic.
A pokud je někdy smutně,
Zámeček u sebe mám,
já jse m s ním a on je u
mě,
takže nejsem nikdy sám.
Helmut

Ondřej Helmut Polák

