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Ahoj Zámečata, 

vzpomínám, jak jsme 
v děcáku v noci polé-

vali vodou betonové 
hřiště, abychom se 
měli na čem klou-
zat. Stavěli jsme ze 

sněhu iglú, záchody 
i ty sněhuláky. Byla to 

f a k t sranda. Tmu rozehnalo osvět-
lení z vedlejšího zimního stadionu a my se 
tak mohli koulovat až do večeře. Občas si 
to se mnou někdo vyřídil a sníh jsem měl 
nakonec fakt všude. Promrzlé prsty jsem 
ještě v botárce, kde bylo od bot pěkně 
mokro, ohříval na topení a pak spěchal 
rychle k umyvadlu do koupelny na ně 
pustit horkou vodu. 

Nejlepší na tom stadionu vedle bylo, 
že jsme mohli chodit bruslit na veřejné 
bruslení na děcákovskou permanentku. 
Museli jsme si to zasloužit tím, že jsme 
posbírali pár odpadků po zápasech a bylo 
to. Na led jsme přes mantinel skákali kaž-
dou sobotu odpoledne jako první, večer 
nás do šaten zahnala až vyjíždějící rol-
ba připravující krásný led pro hokejové 
utkání. Večer už jsme pak jen slyšeli fa-
noušky, kteří slavili vítězství Uherského 
Ostrohu, jako kdyby hoši porazili kanad-
skou hokejovou reprezentaci. 

Před psaním tohoto úvodníku jsem po 
dlouhé době stavěl sněhuláka! S mojí 
Eliškou jsme ho postavili tak, že seděl na 
lavičce, nejprve vypadal jako odpočívající 
gorilí sněžný muž a poté se z něj vyklubal 
sněhulák s kraví hlavou a prasečím no-
sem. No nezní to šíleně? Pevně věřím, že 
jste si konečně napadaný sníh také užili 
a vyřádili jste se, co to šlo! 

Užijte si nový rok 2021!

Za Frantu, Natku, Ivču, Helmuta, Jířu 
a Flíka

Lukáš Kotlár, šéfredaktor

ÚVODEM 
Slovo šéfredaktora První svatební dar

pro nikol a honzu

Zdravotní sestřičku Nikol Muckovou a zdravotní-
ho bratra Honzu Pečonku čeká letos v létě svatba. 
Jednu už sice měli - táborovou - protože nám jezdí 
pomáhat na akce Duhy Zámeček pro děcáky. 

Před Vánoci chtěli pomoci s dárky, zmínili se 
o tom v práci a nestačili se divit.

Sestřičky, doktoři i další zaměstnanci 
Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji pro ně 
nasbírali neuvěřitelných 43.200 Kč, které převedli 
na účet Duhy Zámeček. „Je to opravdu nečekaný 
dar, který jsme od kolegů dostali a rovnou ho hned 
poslali dál,“ svěřili se Honza s Nikol.

Na Duhové Vánoce přispělo i hodně dalších lidí 
a krásnými sumami taky naši „velcí“ kamará-
di: EMPOHRA Hotels Praha, ostravská restaura-
ce Bašta u řeky, obce Čeladná a Budišovice, Jakub 
Bernady, Daniela Bártíková a mnozí další. Děkujeme!

Reportáž z Duhových Vánoc na str. 52-53!



v dd liptál vydali parádní kalendář
Kalendář plný fotek ze života domova vydali na konci roku v Dětském domově Liptál 
- a jak redakce zjistila, je to krásná domovská tradice.
Původně byl nástěnný a zdobily ho obrázky 
dětí. Když ale v domově začala pracovat vy-
chovatelka Jana Baranová, která skvěle fotí, 
nebylo co řešit.

„Fotografování je jejím velkým koníčkem 
a její fotky jsou i součástí  výzdoby domova. 
Děti se s tetou fotí rády, protože u toho zažijí 
vždy velkou legraci. Jsme pyšní, že máme tak 
šikovnou vychovatelku, a za její fotografické 

zdokumentování života dětí v domově jsme jí 
neskonale vděční,“ říká vedoucí vychovatelka 
Kateřina Kamasová.

A komu kalendářem dělají radost? „Náš do-
mov se řídí heslem: Slušnost je poděkovat. 
Kalendářem můžeme každý rok poděkovat přá-
telům a příznivcům domova za jejich vstřícnost 
a obětavost,“ upřesňuje Kateřina Kamasová.

red

DD Liptál
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Soutěže a projekty

Open Gate

Navštivte elektrárnu on-line 
a nechte se nabít poznatky 

o energetice! Ale pozor, kromě 
společnosti ČEZ můžete soutěžit 
a vyhrávat zajímavé ceny i s Dob-

rými vílami, organizací Nadání 
a dovednosti a dalšími. 

Z prestižní školy v Babicích 
u Prahy pravidelně přinášíme 
reportáže a další zajímavosti. 

Tentokrát Zámeček vyzpovídal dva 
ředitele dětských domovů, jejichž 

svěřenci studovali nebo ještě 
studují na Open Gate. 

Řemeslo má zlaté dno. Platí toto 
rčení i v dnešní době? V rozho-
voru nadace The Kellner Family 
Foundation nejen na to odpoví 

Radek Coufal, ředitel 
Střední odborné školy 

uměleckořemeslné v Praze.

Zprávy z domovů Hravá karanténa

Rozhovor

7-21

78-79 80-83

22-57 18-19

Koronavirus naštěstí Ježíška 
nezastavil, o nejkrásnější svátky 

roku jsme tak nepřišli ani loni. Co 
holky a kluci v dětských domo-

vech našli pod stromečkem a jak 
si užili sváteční atmosféru? Nejen 
o tom jsou vaše zprávy z domovů.

Jak se zabavit v době covido-
vé, když radost ze vzájemného 
setkávání a další radosti všed-
ních dnů hatí protiepidemická 

opatření? Zajímavé tipy, co dělat 
v domově i venku, přináší Micha-

ela Škorničková z yourchance.  

Obecně prospěšná společnost 
yourchance opět našla tři Bílé 

vrány, které tentokrát ocenila na 
nevšedním ceremoniálu. Kdo 

získal cenu z bývalých dětí z DD, 
jaká vyhrála firma a kdo uspěl 

z ředitelů DD? 

Bílá vrána

58-59

Ochutnávka
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Zámeček k vám sponzorsky 
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www.ZAMECEK.NET
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hvězdy zámečku
NAŠE 

HVěZDy!

Vanesa (DD Hodonín)
Její obrázek vyhrál v internetovém hlasování nad 90 dalšími 
a stal se součástí oficiální novoročenky Úřadu vlády ČR, takže 
obrázek z DD Hodonín dnes mají na svých stolech různí úřední-
ci a politici po celé republice a určitě i v zahraničí.

Vanesa dostala jako odměnu poděkování od premiéra a výtvar-
né potřeby. V redakci Zámečku teď tajně doufáme, že s nimi 
něco nakreslí i pro naše čtenáře. Reportáž na str. 28-29.

Stanislava Šillerová (dřive VÚ Počátky a DD 
Senožaty)
Vyhrála anketu Bilá vrána v kategoii Mladý dospělý. Po úmrtí 
matky se dostala na dva roky do Výchovného ústavu Počátky. 
V šestnácti pak následoval Dětský domov Senožaty. Stanislava 
vystudovala obor Kadeřnice a žije s rodinou v Třeboni. Jako ka-
deřnice stále pracuje, je to její koníček a přeje si brzy vlastní 
salón. Rozhovor se Stáňou najdete na str. 59.

Chiara Berni (DD Litovel)
Osmnáctiletá Chiara Berni z DD Litovel si v domově užila pa-
rádní Vánoce včetně půlnoční i hezkých dárků. Jako budoucí 
kuchařka či číšnice navíc přichystala štědrovečerní tabuli, kte-
rá byla podle očitých svědků parádní. Ale co je hlavní: Napsala 
o tom všem článek do Zámečku (najdete ho na str. 38-39), asi 
nejlepší ze všech, co nám kdy z Litovle přišly. Snad nám toto 
hodnocení tety (jako autorky těch předešlých) prominou.

David Bernklau (dříve DD Brušperk)
Do DD přišel ve 12 letech. Jako blázen hrál fotbal, pak se pus-
til do vaření a po škole si odjel vydělávat do zahraničí. Většinu 
z toho, co vydělal, pak rozpůjčoval a už nikdy neviděl. Pak možná 
„zmoudřel“ a založil si stavební firmu Dobré střechy. Proč spal 
ve skříni? Proč se mu říkalo Playboy? Kolik si vydělal za měsíc 
v zahraničí? Kolik peněz rozpůjčoval? Jak se mu daří podnikat?  
Kolik střech už postavil? ČTěTE V ZáMEČKU ZEZADU.

6



jak přežít v domově lockdown
a nezbláznit se z toho?

   bavte se 
   se zámečkem

14 soutěží a projektů na str. 8-21



Přihlaste se zdarma na: www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne

VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ
Navštivte elektrárnu on-line a nechte  
se nabít poznatky o energetice!

DEF A5 new cez online prohlidky 1|2021.indd   1 08.01.21   16:48
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ČEZ | Soutěže & projekty

Podívejte se on-line do elektrárny!
Společnost ČEZ připravila pro kluky a holky z děcáků zajímavou nabídku 
a zároveň soutěž. Stačí přijmout pozvání do světa energetiky a navštivit 
elektrárnu on-line.

Pak už se jen posaďte k počítači a zaposlou-
chejte do poutavého výkladu. Věnovat se vám
budou průvodci z informačních center elek-

tráren Skupiny ČEZ. Během virtuální prohlíd-
ky elektrárny se kromě spousty zajímavostí 
dozvíte, jak taková elektrárna vlastně funguje.

virtuální návštěva elektrárny
•	 trvá 45 až 60 minut,
•	 probíhá v termínu, který si sami vybe-

rete,
•	 přenáší se on-line prostřednictvím plat-

forem Microsoft Teams,
•	 je samozřejmě ZDARMA
•	 a nabije vás novými poznatky i energií!

Speciální nabídka pro dd

Pokud chcete prohlídku absolvovat najed-
nou s větší skupinou dětí (nejlépe 2. stupeň 
ZŠ nebo středoškoláci) a máte k dispozici 
dataprojektor, můžete si zarezervovat 
samostatnou exkurzi jen pro vás.

navštívit můžete jadernou elektrárnu Temelín, jadernou elektrárnu dukovany, 
elektrárnu ledvice nebo si vybrat speciální exkurzi v elektrárnách větrných, 
vodních a solárních.

Přihlaste se na: www.cez.cz/virtualne-v-elektrarne

SouTěž o TableT
Napiš nám, jak se ti exkurze v elektrárně líbila a co tě na ni nejvíce zaujalo. 

Svou „zprávu z elektrárny“ pošli na e-mail: redakce@zamecek.net.

Soutěže se můžou zúčastnit i menší děti, pro které by ještě on-line prohlídka nebyla zají-
mavá. Ti nemusí nic psát, ale stačí, když nakreslí, jak si představují, že taková elektrárna 
(zvenku nebo třeba i uvnitř) vypadá.

Ceny:
1. cena: tablet

Další ceny: powerbanka, sluchátka a další zajímavé odměny z nabídky ČEZ



Soutěže & projekty | DOBRÉ VÍLy DěTEM
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Soutěž o nejhezčí vílu
Pro všechny tvořivé holky a kluky připravila 
organizace Dobré víly dětem soutěž o tyto pěkné ceny:

Vyrob nám jakoukoli technikou dobrou vílu tak, jak si ji právě ty představuješ!
Pak nám ji vyfoť a do konce února pošli na tereza@dobrevily.cz!

Vaše kresby, malby, keramické sošky nebo jinak vytvořené výrobky 
vyhodnotíme ve dvou věkových kategoriích (do 12 let a nad 12 let) a ví-
těze vyhlásíme na našem webu www.dobrevily.cz, na naší facebookové 
stránce a v příštím Zámečku. Nejhezčí výtvory náležitě odměníme!

Těšíme se, až vaše krásné víly doplní naše vílí řady.

                                                                                                               Tereza
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Soutěže & projekty | NADáNÍ A DOVEDNOSTI

Chceš mít budoucnost podle svých představ? Přihlas se do projektu ROZHLED!

hledáme 24 mladých lidí, kteří na sobě chtějí 4 měsíce makat a rozvíjet se. 

•	Je	ti	17-26	let?
•	Chceš	na	sobě	4	měsíce	pracovat?

•	Chceš	si	udělat	testy	silných	stránek,	vyzkoušet	si	pohovor	nanečisto	a	vzdělávat	se	
v oblasti kariéry a osobního rozvoje?

Pokud říkáš 3x ano, pak se těšíme na tvou přihlášku! Přihlas se nejpozději do 31. 1. 2021.

Přihlášky a další informace: www.nadaniadovednosti.cz/20-rozhled/

Projekt bude probíhat ONLINE. Pokud nám to situace dovolí, budeme se o víkendech 
potkávat v Praze. Účast v projektu je díky našim sponzorům zdarma, a to včetně ubytování 

v hotelu, ke kterému by v případě „offline“ verze došlo.

čeká tě letos odchod z domova?
Pokud si budeš tento rok zařizovat 
své první bydlení, rádi ti pomůžeme 
společně se společností Alza.cz 
s vybavením bytu – můžeme ti zpro-
středkovat pračku, lednici či vysa-
vač. Stačí, aby tě zástupce dětského 
domova zaregistroval do našeho 
projektu MŮJ BYT.

REGISTRACE: 
www.nadaniadovednosti.cz/muj-byt/

Soutěž s námi o 3 motivační diáře koneC PRokRaSTinaCe! 
Soutěžní úkol: Napiš seznam 3 věcí, ve kte-
rých se chceš letos zlepšit, a u každé napiš, 
jak to uděláš. 
Například: Zlepším se ve focení. Najdu si na 

Instagramu zajímavé fotografy a budu je pro 
inspiraci sledovat; v lednu se dohodnu 
s kamarádkou na focení portrétů; budu si číst 
různé články o fotografování a vzdělávat se.
Tři výherci získají motivační diáře „Konec 
Prokrastinace“.
Na náš email info@nadaniadovednosti.cz 
pošli soutěžní úkol (klidně si úkol napiš na 
papír a pošli nám fotku) + tvé jméno + tvé tele-
fonní číslo + název nejbližší zásilkovny v tvém 
okolí (výhercům do zásilkovny zašleme diář).  
Uzávěrka soutěže je 28. února 2021.
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Projekty Spolu dětem pokračují 

Tréninky dospělosti nic nezastaví
V loňském roce jsme vyhlásili další ročník Tréninků 
dospělosti a máme přihlášeno 23 účastníků 
z dětských domovů Emanuel Stará Ves, Plzeň,  
Frýdek-Místek, Most, Plumlov a Rovečné.

První setkání měla proběhnout již na podzim, 
ale covidová situace vše změnila a tak jsme je 
museli odložit. Podzimní čas jsme využili pro 
úpravu projektu a připravili i on-line verzi  - 
byla to velká výzva i zábava.

Do léta nás čeká 5 společných setkání, na 
kterých se budeme věnovat tématům práce, 
finance, bydlení a komunikace.

V lednu na úvodním setkání nás čeká velká 
on-line novinka. Všem účastníkům jsme po-
slali balíčky s materiály a věříme, že příště se 
již uvidíme v Praze.

Moc se na všechny účastníky těšíme 
Tým Spolu dětem

o projektu

Již 13. let je tu projekt Tréninky dospělosti 
pro mladé lidi, kteří se chystají opustit dět-
ský domov a postavit se na vlastní nohy. 
Pomocí zážitků se učí rozpoznávat různé si-
tuace a chápat, jak v nich jednat. S mladými 
lidmi pracujeme interaktivními metodami 
a nácvikem praktických dovedností.

Za podporu děkujeme
Projektu Pomozte dětem organizovanému Českou televizí a Nadací rozvoje občanské spo-
lečnosti, Zahradnictví Líbeznice, Nadaci ČEZ, Nadaci Terezy Maxové dětem, ČEPS, a.s., VŠE 
- Fakultě podnikohospodářské,  Amazon Logistic Prague s.r.o. a individuálním dárcům.

Soutěže & projekty | SPOLU DěTEM



dejme šanci dětem: www.sance.cz
Projekt Dejme šanci dětem pokračuje bez omezení. 

Můžete tak v průběhu celého roku žádat o 
podporu vašeho talentu a vzdělání - kroužků, 
pomůcek do škol, kurzů apod. 

Přihlášku i vše potřebné najdete přímo na 
www.sance.cz.

Soutěž Spolu dětem: na co se letos těšíte?
Napište nám nebo nakreslete 
na co se v roce 2021 těšíte. 

Své příspěvky zašlete 
do 15.2. na e-mail:
info@spoludetem.cz. 

Výherci mají šanci získat 
Albi diáře 
pro celý dětský domov!

Naďa Dittmannová
Spolu dětem

SPOLU DěTEM | Soutěže & projekty
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Soutěže & projekty | yourchance

Pro vychovatele a mladé dospělé jsme připravili 

WebináŘe PRo PRima živoT
Inspirativní webináře jsou 
tu pro každého, kdo chce žít 
svůj prima život zodpovědně 
a s přehledem. 

Tématy webinářů jsou napří-
klad: j
•	 jak na život dospěláka, 
•	 seberozvoj, zdravé sebe-

vědomí, 
•	oblasti kolem finanční 

gramotnosti, 
•	 jak začít podnikat, 
•	 jak se připravit na pracov-

ní pohovor, 
•	 jak trávit volný čas 
•	nebo jak se nebát strachu. 

Webináře pro Prima život 
jsou určeny vychovatelům 
a mladým lidem (naše věkové 
doporučení je 15+). 

Všechny najdete na našem
youTube kanálu

yourchance 
Tv.

Renata Majvaldová



Rozpočti si to! 
Online hra je tu pro Vaše týmy – pro rodinné 
skupiny v dětských domovech. Soutěžte 
a zdokonalujte se ve financích a práci s penězi.

„Čas karantény je tu znovu a v dětských domovech 
ho můžete využít třeba pro větší stmelení dětí. 
Právě pro ně a jejich vychovatele nabízí náš další 
projekt Finanční gramotnost do škol možnost za-
pojit se do on-line soutěžní hry Rozpočti si to! Hra 
prověřuje a zdokonaluje finanční a digitální gramot-
nost a rozvíjí zdravé finanční návyky zúčastněných,“ 
popisuje Michaela Škorničková, metodička obou 
projektů yourchance. 

On-line hra je rozdělena na tři kola: první kolo je za-
měřeno na profil herní rodiny (domácnosti) a její by-
dlení, dopravu a jídlo; druhé kolo pak na další výdaje 
domácnosti (např. oblečení, média apod.); ve třetím 
kole se týmy zabývají tématem Vánoce, tvorbou fi-
nančních rezerv a investicemi. Hra je doplněna 
o kreativní a bonusové úkoly, které jsou dobrovolné, 
ale pomohou proniknout hlouběji do problematiky 
peněžního toku herní rodiny a její konkrétní situace. 

Cílem týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zla-
tých herních mincí Chechtáků. Úspěch ve hře záleží 
na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené stra-
tegii. Rozhodnutí, která tým udělá, může ovlivnit 
rozpočet týmu i finální zisk Chechtáků. Kromě toho 
musí týmy myslet i na spokojenost členů herní do-
mácnosti. 

Těšíme se na Vaše týmy a přínos do soutěže. 
Registrace je možná ve webové aplikaci 
https://www.rozpoctisito.eu/. 
Další informace najdete na webu hry 
http://www.rozpoctisito.cz/. 

S dotazy se obracejte na e-mail 
rozpoctisito@fgdoskol.cz
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hravá karanténa (2):
Tipy na aktivity a hry
Zdravím vás v novém roce! Přeji do něj vše nejlepší a zejména zdraví 
a pohodu. Rozhodla jsem se i dnes přispět do domovů několika fajn 
aktivitami. Rozdělila jsem je na venkovní a vnitřní. Počítám s tím, že 
i vy starší se rádi zapojíte a na chvíli si odpočinete od technologií všeho 
druhu.

Co dělaT venku

Stavba iglú
1. Najděte si místo kruhového tvaru, kam moc 
nesvítí slunce. Vyznačte si půdorys, nejlépe 
v daném místě ušlapte sníh. 
2. Hráběmi nebo rukama nahrňte co nejvíce 
sněhu k vámi vybranému místu.
3. Teď by se hodil čtvercový kýbl. Udělejte si 
velkou bábovku. Sníh dejte do kýble, ušlapte 
ho a vyklopte. 
4. Kvádry skládejte do kruhu a snažte se, aby 
se spoje překrývaly. Postupně je naklánějte 
směrem dovnitř. Poté spoje uhlaďte.
5. Nezapomeňte na vchod, hodí se. Vchod 
zastřešíte až ve čtvrté řadě kvádrů. Jako vý-
ztuha je dobré prkénko dlouhé cca 70 cm.
6. Od páté řady naklánějte kostky výrazně 
směrem dovnitř. Poslední kvádr vám propojí 
iglú a máte střechu. 

kreslení do sněhu
Budete potřebovat láhev – třeba něco jako 
Rajec s pítkem. Potravinářské barvivo. Do 
láhve dejte vodu a promíchejte s barvivem. 
Vydejte se ke sněhu a můžete malovat. Lahví 
může být více a pak každá bude jedna barva.

zimní olympiáda 
kRaSobRuSlení 
Venkovní verze je možná pouze na ledě. 
Vnitřní verzi jde udělat, pokud máte parkety 
a vezmete si ponožky. Simulujete tak brusle-
ní. Připravte si porotu s čísly pro hodnocení. 
Soutěžit můžete sami či ve dvojici.

hokej 
Stejně jako u krasobruslení... na ledě nebo 
vnitřní varianta. Doporučuji helmy a suspen-
zory. 

běh na lyžíCh 
V zahradě si vytvořte okruh a soutěžte na 
čas na předem stanovenou vzdálenost nebo 
počet koleček. Pro vnitřní variantu platí stejná 
pravidla, lyže si vytvořte třeba z kusů kartonů. 
Budete potřebovat stopky.

biaTlon 
Když už budete mít trasu z běhu na běžkách, 
využijte ji i pro disciplínu biatlon. Vytvořte si 
stanoviště, kde bude střelba na terč. Můžete 
využít prak, kuličkovou pistoli nebo nerfku 



Michaela Škorničková 
pracuje ve společnosti yourchance, 
kde je metodičkou obou projektů Začni 
správně a Finanční gramotnost do škol. 

Míša vystudovala sociální práci a pedago-
giku. Pracovala v nízkoprahovém zařízení 
pro děti. Deset let lektoruje primární 
prevenci na ZŠ a SŠ. Má dva malé rošťáky 
ve věku 2 a 5 let.

19

yourchance | Soutěže & projekty

(špičky nábojů namočte do barvy, ať víte, jestli 
byl trefen terč).
 
boby 
Využijte kopec poblíž. Můžete to pojmout 
jako karneval a boby či sáně si vyzdobit podle 
libosti. Stanovte si trasu a jezděte opět na čas. 

CuRling 
Pokud poblíž nemáte bezpečný led (napří-
klad na potoku, rybníku), bude to chtít větší 
přípravu. Přes den si vyberte bezpečné místo, 
kde se moc nechodí. Vytvořte dráhu třeba 
ušlapáním sněhu a po stranách nahrnutý sníh 
využijte jako hranice. Noste pak vodu 
a polévejte povrch, který přes noc zamrzne. 
Ráno led zkontrolujte a vyrovnejte. Obarvenou 
vodou vytvořte příslušné čáry. A co budou 
ony pro curling potřebné kameny? Něco, co 
vám tety a strejdové půjčí. Napadají mě třeba 
nerez konvice, malý rendlík… vymyslete to 
společně. 

Co dělaT uvniTŘ

malování s bublifukem
Potřebujete lahvičky od bublifuku, potravinové 
barvivo a papír. 
Barvivo promíchejte se saponátem, abyste 
mohli dělat bubliny a foukejte je na papír. 

barevná rýže
Potřebujete obyčejnou rýži, potravinové barvi-
vo, papír a lepidlo Herkules. 
Ve více hrncích můžete uvařit rýži smíchanou 
s barvivem. Čtvrtku natřete lepidlem a poté 
pokládejte rýži podle fantasie.

domácí sníh
Potřebujete jemný kukuřičný škrob a holící 
pěnu v poměru 1:1. Obě ingredience promí-
chejte jako těsto a je hotovo.  

domácí plastelína
Budete potřebovat 20 plných polévkových lžic 
mouky, 15 lžiček soli, 2 polévkové lžíce oleje 
a 250 ml vody. Vše pořádně smíchejte 
a vytvořte hladké těsto. 
Těsto rozdělte na hromádky a obarvěte potra-
vinářských barvivem. Hmotu vložte do sklenic 
s uzavíratelným uzávěrem. Těsto vydrží okolo 
8 týdnů.

Užijte si tvoření a dosáhněte nových rekordů 
na zimní olympiádě. 

Míša z yourchance



Jednu z hlavních rolí ve filmu ztvárnila Eva 
Josefíková, kterou znáte ze  seriálu Slunečná
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Jak naložit s volnou chvílí? 

mrkněte na Případ smrtící spirály…
Zábavně-vzdělávací film Případ smrtící spirály aneb Drsná škola 
finanční gramotnosti je o detektivovi Filovi, který vyšetřuje pokus 
o vraždu tajemné Femme Fatale. S čím vším se při odhalení zločinu 
setká a co ho čeká?  
V hlavních rolích se představí známí čeští 
herci Eva Josefíková a Petr Lněnička. S Evou 
se teď můžete setkávat například v seriálu 
Slunečná na TV Prima. 

Film, který vyrobila yourchance o.p.s. ve spo-
lupráci s Meloun Production, najdete lehce na 
youTube po zadání názvu filmu Případ smrtící 
spirály. 

Renata Majvaldová



Soutěž yourchance

o nejhezčí náSTěnku SnŮ
Co to je a k čemu je dobrá? 

Deska nebo nástěnka snů je koláž obrázků, 
symbolů, textů a potvrzení si svých snů 
a tužeb, které mají sloužit jako zdroj vlastní 
inspirace a motivace. Taková nástěnka by se 
dala také nazvat pomůckou pro snadnější 

a rychlejší splnění Vašich snů a přání. Zkuste 
to, nic to nestojí a není na škodu se někdy 
zasnít. 
Využijte tento nápad, šanci pro zamyšlení 
a třeba i vítězství v soutěži.

Jak na tu svoji nástěnku snů 
se dozvíte na různých 
webech, třeba tady: 

zivotpodlekarol.blogspot.com
www.zivotbezhranic.cz

www.horoskopy-online.cz

Do vyhledávače na těchto 
webech pak napiš Nástěnka 

snů (nebo na Googlu anglicky: 
DREAM BOARD nebo VISION 

BOARD).

Pošlete nám vaši 
NÁSTĚNKU SNŮ 
na e-mail: 
zacnispravne@yourchance.cz 
do 28. 2. 2021 a můžete 
vyhrát zajímavé ceny. 

Z došlých odpovědí 
vybereme 3 vítěze. 

Do předmětu e-mailu 
napište „MOJE NÁSTĚNKA 
SNŮ“ a přímo v e-mailu 
uveď své jméno a příjmení, 
věk a odkud jste. 
Vítěze budeme kontaktovat 
do konce března 2021. 
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vánoce v domovech s Covidem

Reportáže z 10 dd a jako bonus 8 postů z Facebooku
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nejhezčí stromeček, nejvíce dárků, 
nejkrásnější vánoce
Ráno na naší rodince bylo veselé. Všichni byli brzo vzhůru, včetně těch 
starších, kteří někdy buckaj klidně až do oběda. Měli jsme hroznou radost, 
nějaká naše dospělost okamžitě zmizela a jako malé děti jsme řvali a lítali po 
rodince, že jsou konečně Vánoce! 

Měli jsme na rodince naši kmenovou tetu, tak-
že to u večeře bylo ještě lepší, když jsme spo-
lu byli jen jako naše rodinky, byl s námi i Viki, 
který je na rodince sám a stará se sám o sebe. 

Ráno jsme po snídani ihned letěli ven a uží-
vali si slunného dne, akorát bez sněhu. Po 
venku jsme se vrhli na oběd a já jsem slíbila, 
že udělám svoji oblíbenou čočkovou polévku, 
kterou mě naučila teta Katka, když jsme byli 
letos v Chorvatsku.

Po obědě jsme nacpaní uklidili a na chvíli si 
na pokojích odpočali. Dlouho jsme to nevydr-
želi, hned jsme zase letěli ven. Celé odpoledne 
uběhlo neskutečně rychle a natěšení stoupalo. 
Já jako 15letá jsem se ten den cítila jak 5letá! 
Tak natěšená jsem dlouho nebyla!

No a pak to přišlo, chýlilo se k večeři, tak 

jsme si s tetou pouštěli lodičky v lavoru a do-
padlo to dobře, prý zůstaneme všichni spolu. 
Krájeli jsme i jablka a všem vyšly nádherný 
hvězdičky. Usedli jsme k večeři a začali hodo-
vat. Teta mi dokonce z domu přinesla kousek 
kapra, kterýho jsem letos mít nemohla, pro-
tože jsem na Štědrý den doma nebyla. Ostatní 
měli filé, kapr jim moc nejede, což upřímně 
nechápu… Nó dost okecávání a jdeme na to 
nejlepší! Po večeři se uklidilo a šlo se na 1. ro-
dinku pro zbytek dětí, že už jdeme všichni spo-
lečně ke stromečku. 

Najednou zazvonil zvoneček, všichni malí se 
v tu chvíli rozzářili štěstím a ihned letěli z klu-
bovny dolů ke stromku. Páni, to bylo něco, tolik 
dárků jsme v životě neviděli pod jedním, a ještě 
naším, stromem. Bylo toho opravdu strašně 

moc. No a tak si to naše Erika vzala 
do svých rukou a začala rozdávat 
dárky. To bylo radosti, snad 10 mi-
nut trvalo, než se všechny rozdaly. 
Tolik štěstí, radosti a křiku na jed-
nom místě. To bylo parádní! 

Tyhle Vánoce byly nejlepší ze 
všech a tak bohatého Ježíška jsme 
ještě nikdy neměli! I stromeček byl 
nejhezčí, co kdy byl. Opravdu mě 
tyhle Vánoce překvapily, myslela 
jsem, že budou kvůli Covidu pěkně 
bídné, přitom byly ty nejbohatší ze 
všech! Tímto tedy aspoň za naši ro-
dinku děkuju za tak bohaté Vánoce, 
moc si toho vážíme, udělaly nám 
opravdu šílenou radost.

Martina (15)
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Tyhle Vánoce byly super!
Dostala jsem krásné dárky 
a z nich úplně nejlepší je 
LEGO Friends. Je to holčičí 
stavebnice se spoustou figu-
rek a také jsou v ní kytičky 
a králíček. Kdykoliv mám 
chvíli času, hned si jdu hrát 
a stavím různé varianty. Třeba 
pódium pro zpěvačku nebo 
salónek. Tenhle dárek mi udě-
lal opravdu obrovskou radost, 
přála jsem si ho dlouho.

Janča (11)

Letošní Vánoce byly, co se 
týče dárků, hodně dobré. 
Nejhezčí dárek, co tam pro 
mě byl, je bluetooth reproduktor. Využívám 
ho třeba, když jdu do sprchy (spáruji ho 
s telefonem) a poslouchám svou hudbu. Až se 
zmírní opatření, tak si ho budu nosit s sebou 
do školy a až půjdu do Třebíče, tak si pustím 
svoji oblíbenou hudbu. A úplně nejlepší bude, 
až půjdu s kámošema ven, tak ho budu brát 
s sebou a budeme poslouchat všichni společ-
ně. Takže ten reproduktor budu využívat na 
100 %! Je to prostě skvělý dárek a udělal mi 
velkou radost!

Vašek (18)

Do nového roku bych si přál ze všeho nejvíce 
to, abych se dostal do třetího ročníku na mé 
škole. Abych si zlepšil známky a dostal se do 
výběrového kola v německém jazyce. Také 
bych si přál, abychom mohli zase všichni 
vycestovat o prázdninách do Chorvatska, 
a abychom si všichni užili chvíle s našimi pří-
buznými a přáteli. Kéž jsme zdraví a kéž je rok 
2021 dobrým rokem pro všechny!

Jarek (17)

Já bych si přála dát 8. třídu a nepropadnout. 
Tahle doba je strašná, ale snad to všichni 
skvěle zvládnem. To je asi moje velké přání, 

protože známky jsou příšerný. A chci zase 
chodit do baletu. A ještě bych si přála jít na 
tábor Náměšť. Tam je to moc hezké. 

Emča

KOHO DAMIAN SPOUTá?
Dostal jsem od Ježíška pouta na hraní, 
policejní lego city. Ještě jsem dostal vysílač-
ky. Největší radost mi udělaly hrací pouta. 
O Vánocích se mi líbil stromeček a světélka. 
Nedostal jsem oblek Supermana, a ten si 
teď přeji. Byl jsem u tety Hanky a šli jsme se 
projet na koníky, to se mi líbilo.

Damian (8)
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Můj nejlepší dárek
Všechny dárky byly strašně super, tolik jsem 
toho nikdy nedostala a udělalo mi to šílenou 
radost. Nejvíc jsem se těšila na LED světýlka, 
a ty jsem taky dostala. Ještě větší radost mi 
udělalo mramorové povlečení s 2 obříma 
krabicema plnýma velkých chlupatých 
polštářků v šedé a černé barvě. 

Byla jsem štěstím bez sebe, konečně mám 
tak nějak slazený a vyzdobený pokoj. Záleži mi 
tam hlavně na designu a aby to tam bylo útul-
né a hezké. Dárky ostatních byly taky strašně 
super, myslím, že všichni měli radost. I Viky 
dostal světýlka, které jsou dokonce propojené 
mobilní aplikací a hudbou, takže u něj věčně 
máme diskošku. Ta světýlka jsou prostě 
nejlepším dárkem těchto Vánoc.

Martina (15)

BUDIŠOV-HOLEJE | Zprávy z domovů
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vánoce v lednu? 
opožděné svátky náladu nezkazily
Vánoce v našem domově probíhaly velmi netradičně. Štědrý den jsme měli 
až 8. ledna 2021. Na vánoční návštěvu se k nám totiž dostavil Covid a nějak 
se mu z našeho teplého, příjemného domova nechtělo. Nejmenší děti měly 
obavy, že letos se k nám Ježíšek nedostaví, ale jaké to bylo překvapení, když 
zjistily, že i tentokrát byl Ježíšek štědrý a hodný.

RyBA I TRADICE
Přípravy na štědrovečerní večeři započaly již 
kolem čtvrté hodiny odpolední. S přibývajícím 
časem v nás vzrůstala nervozita a nadšení. 
O půl páté byli všichni svátečně oblečeni, uče-
sáni a umyti. Dívky samozřejmě nevynechaly 
příležitost zkrášlit se make-upem, ale v 17:00 

jsme všichni seděli u stolu. 
Večeři jsme zahájili slavnostním přípitkem, 
kdy jsme si navzájem popřáli vše nejlepší do 
nového roku, úspěchy ve škole i v osobním 
životě. K večeři se podávala opravdu výtečná 
rybí polévka. Některé děti u nás v domově 

nemají v oblibě ryby a vše 
spojené s nimi, ale bez jediné 
výhrady i takové děti polév-
ku snědly a dokonce si na 
ní pochutnaly. Následoval 
bramborový salát s řízkem 
nebo rybou, pro ty, kdo chtěli.

Po jídle přišly na řadu staré 
české tradice. Pouštěli jsme 
lodičky po vodě, rozkrajovali 
jablíčko, z kterého po jeho 
rozkrojení vykoukla hvěz-
dička. Nechybělo ani házení 
střevícem. Menší problém 
nastal při rozpouštění olova, 
které se za žádnou cenu 
nechtělo rozpustit. Nám to 
ale náladu nezkazilo, oblékli 
jsme se do zimních bund 
a vyrazili na zahradu s prs-
kavkami. Když už nám žádné 
nezbyly, vrátili jsme se do 
domova, kde na nás čekalo 
překvapení. 



DD Brno-Dagmar 

OPOŽDěNÝ JEŽÍŠEK
Mezitím, co jsme venku pobíhali a nechali prs-
kat jiskry všude okolo sebe, navštívil prostory 
domova Ježíšek. 

Kolik bylo dárků, se ani nedá spočítat, a těch 
nadšených výkřiků “jééé, to je krása” nebo 
“přesně to jsem si přál”, tak o ty taky nebyla 
nouze. Ten večer jsme šli spát s vědomím, že 
i když byl Štědrý večer opožděný, byl vydařený 
a všichni si jej užili. Tímto bychom taky chtěli 
poděkovat všem tetám a strejdům z našeho 

domova, že jsou na nás tak hodní a myslí na 
nás.

Krásný nový rok 2021 a hodně zdraví a pev-
ných nervů v této náročné době přejí všechny 
děti z Dětského domova Dagmar v Brně.

Francesca Formanová a děti z 2. RS
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vanesa ozdobila vládní 
novoročenku, zabodovala i anička
Jako tradičně si Úřad vlády ČR pro loňský závěr roku připravil výtvarnou 
soutěž pro děti z dětských domovů. Hlavním motivem byl „Vánoční betlém“.  
To bychom nebyli my, abychom se nezapojili. Vanesa s Aničkou rády kreslí, 
a tak se soutěže zúčastnily. Každá nakreslila svůj obrázek betléma tak, jak 
jej vidí. Následující den obrázky zanesly tetě, která je ihned odeslala.

ZLATO A BRONZ
Netrpělivě jsme čekali, až se naše obrázky 
objeví na webových stránkách, kde jsme pro 
ně mohli hlasovat. Pro necelou devadesátku 
obrázků z různých koutů České republiky 
mohl svůj hlas dát každý, kdo se na stránku 
podíval. 

Všem nám spadla brada, když jsme se dozvě-
děli výsledky. Z celé republiky se umístily obě 
naše soutěžící na stupni vítězů. Jedna 
z holek se umístila na třetím a druhá dokonce 
na prvním místě. Třetí příčku obsadila Anička. 
Za svůj výtvor dostala výtvarné potřeby 
a vlastnoručně podepsané blahopřáni přímo 
od premiéra Andreje Babiše. Nejvíce hlasů 
dostal ale obrázek Vanesy, která za své vý-
tvarné dílo získala nejen poděkování od pana 
premiéra a výtvarné potřeby, ale samozřejmě 
hlavní cenu soutěže.

PF 2021
Obrázek, který odeslala Vanesa z DD Hodonín, 
se stal součástí oficiální novoročenky Úřadu 
vlády ČR. Takže nejenže pro její obrázek hla-
sovali lidé z různých koutů republiky, ale 
i příjemci PFka uvidí, jak se autor jmenuje 
a odkud pochází.  

Všichni zaměstnanci a děti z DD Hodonín jsou 
na obě holky moc pyšní a doufají, že jejich 
úspěch nebyl poslední.

Filip, DD Hodonín

Vítězný betlém od Vanesy
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domluva stačila, čert odešel s prázdnou
Do našeho domova v Hodoníně 5. prosince zavítala jako každý rok vzácná 
návštěva. Mikuláš, anděl a čert nám přinesli mikulášskou nadílku. 

Mikuláš domluvil hříšníkům a děti mu pově-
děly básničku. Andílek je patřičně odměnil. 
To chudák čert se vrací do pekla s prázdnou, 
protože v našem domově nenašel žádné 
dětičky, které by si mohl sbalit do pytle 
a odnést s sebou do pekla. 

Markus s klidem prohlásil, že Mikuláš je teta, 
ale není to hloupost? Vždyť tety vousy nemají. 
A co váš domov? Navštívila vás taky mikuláš-
ská družina? Také od vás čert odešel s prázd-
nou, anebo si přece jen někoho odnesl?

Filip, DD Hodonín

Nejdříve přišel Mikuláš na „jedničku“...

                            ...a potom i na druhou skupinu
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Originální perníkové domečky z „jedničky“ vyhodnotila porota na druhém místě

DD Hodonín
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Předvánoční období okořenila 
soutěž v pečení
O vánočních svátcích zkrášlujeme domov výzdobou a dekoracemi, které 
podtrhují kouzlo Vánoc a tvoří krásnou sváteční atmosféru. Vyzdobené 
stromečky, světélka na každém rohu, ale i krásný stromeček před vchodem 
do domova, to všechno patří do povinné výbavy našeho hodonínského 
vánočního zdobení.

PERNÍKOVá CHALOUPKA VS. KOŠÍČKy
Ano, i před Vánocemi jsme si uspořádali 
malou velkou soutěž. Každá ze tří rodinných 
skupin napekla tři druhy cukroví, které poté 
vyhodnotila předem stanovená a pečlivě vy-
braná porota, složená ze strejdy ředitele, tety 
kuchařky a tety uklízečky. I když jsme na první 
skupině upekli kuriozitu v podobě perníkových 

chaloupek, a i když se na třetí skupině snažil 
i strejda zástupce, vítězem se stala druhá 
skupina. Ta připravila výborné košíčky, které 
dostaly plný počet bodů. A hlavní odměna? 
Pizza pro celou skupinu a výborný cheeseca-
ke, který pro nás připravila teta Iva.



V porotě zasedl strejda ředitel s tetou kuchařkou a tetou uklízečkou

Vánočka byla taky exkluzivní... ...ale první místo braly „košíčky“

Zprávy z domovů | HODONÍN
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Roman a Markus vyrobili pro tety gelové svíčky
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SVÍČKy PRO TETy
Děti dostanou spoustu a spoustu dárečků, 
které si přály, ale co tety? Přece nebudou bez 
dárků... Skvělý nápad! Žádný dárek nepotěší 
tolik, jako dárek vyrobený s láskou vlastníma 
rukama. Roman a Markus se tedy chopili této 
možnosti a pro každou tetu vyrobili gelovou 

svíčku, do které přidali voňavou skořici, 
pomeranč a knot uchytili do krásných 
kamínků. Takový dárek pod stromečkem 
opravdu potěší.

Filip
DD Hodonín
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vysněný tablet jsem daroval kamarádovi
Přichází den, na který spousta z nás čekala celý rok. Je to Štědrý den. Polovina 
dětí odjela ještě před Vánoci ke svým blízkým na dovolenky, ale někteří z nás 
zůstávají i o Vánocích v domově. Jak to tedy vlastně o Vánocích u nás vypadá?

POMOC PŘI VAŘENÍ A PROSTÍRáNÍ
Přípravy na Štědrý večer začínají hned po sní-
dani, kterou tvoří čaj a námi upečená vánočka 
z předešlého dne. Některé děti jsou pravou 
rukou tety v kuchyni při přípravě ovocného 
salátu, jiné pomáhají prostřít stoly v jídelně. 
Ale pozor! V jídelně neujídat! Chceme přeci 
vidět zlaté prasátko. Cukroví se ale nepočítá, 
a tak jsme tetám byli nápomocni i při jeho 
ujídání.

I když je vánoční atmosféra krásná a štěd-
rovečerní večeře nádherně voní, pro nás děti 
je důležitější věc jiná. Všichni se už vidíme 
u stromečku. Ještě však než přecházíme 
ke stromečku, čekají nás vánoční tradice. 
Vyzkoušeli jsme alespoň některé. Holky 
z domova házely botou, zda zůstanou nebo 
se vydají do světa, a nechybělo ani rozkrojení 
jablka.

Před stromečkem jsme doufali, že se nám 
naše přání vyplní. Ovšem je mezi námi i tako-
vý, který o svém nejcennějším dárku neměl 
ani tušení.

.

DD Hodonín



DAROVANÝ TABLET
Přál jsem si tablet, aby se mi lépe psaly 
články do Zámečku a v neposlední řadě i úkoly 
do školy. Paní Řiháková mi však darovala 
notebook, za který jsem ohromně vděčný. 
S tetou jsme si ale uvědomili, že notebook mi 
vystačí a tablet bych zkrátka nevyužil, tak jak 
bylo původně myšleno. Mohl bych si přát něco 
jiného, ale proč, když tablet můžu darovat? 
Rozhodl jsem se tedy, že se ho vzdám a daruji 
ho Radkovi z naší rodinné skupinky. 
(Pozn. red.: Text o předčasném dárku pro 
Filipa a štědrosti paní Řihákové jsme zveřejnili 
už v prosincovém vydání Zámečku. Tam ještě 
Filip neprozradil, komu tablet daruje.)

Radek se rozhodl, že bude studovat matu-
ritní obor, na který je třeba udělat přijímací 
zkoušky. Radek bohužel nedisponuje žádnými 
vlastními technologiemi, které by mu pomohly 
jak v distanční výuce, tak v přípravě na střední 
školu. A z tohoto důvodu jsem se domníval, 

že tablet by pro něj mohl být velmi užitečný. 
Jelikož jsem vyhrál v minulosti mobilní telefon 
a dostal notebook, nechtěl jsem jen dostávat, 
ale také dávat.

Abych se přiznal, to, že jsem mohl konečně 
také někomu něco i dát, mi udělalo o dost 
větší radost, než když jsem něco dostal sám.

Filip, DD Hodonín



DD Kroměříž
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Svátky obohatila besídka 
a prohlídka betlémů
Na Vánoce se u nás v domově začínáme připravovat již koncem září. Ptáte se proč 
tak brzy? Odpověď je velmi prostá – aby se vše stihlo. Začínají se nám totiž ozývat 
nadace a skupiny, které organizují různé projekty zabývající se zprostředkováním 
plnění dětských vánočních přání. Úkolem dětí je tedy vymyslet si několik dárků, 
ztvárnit je na papír a vymyslet text, který osloví štědrého dárce, který se rozhodne 
dárek koupit. 

Před Vánoci také pečeme cukroví, zdobíme 
domov a vyrábíme drobné předměty na prodej do 
Obchůdků s Albertem.

KULTURNÍ PROGRAM A PRáZDNINy
Štědrý den máme hned dvakrát. Poprvé na vánoční 

besídce, kde se sejdeme úplně všichni. Začíná se 
kulturním programem, který si sami spolu 
s tetami vytvoříme. Potom je večeře – kuřecí řízek 
s bramborovým salátem. Zatímco si pochutnává-
me, Ježíšek chystá dárky pod vánoční strom. A pak 
to začne, rozbalování a radost z nadílky. 
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Druhý, tentokrát ten pravý Štědrý večer prožijí už 
jen děti, které zůstávají přes zimní prázdniny 
v dětském domově. Ten už probíhá klasicky jako 
v kterékoliv rodině. Potrpíme si i na vánoční tradice 
jako je hod botou, pouštění skořápek se svíčkami 
nebo rozkrajování jablíček.
 
DáRKy PRO NOVáČKy
Nejkrásnější Vánoce měla určitě Rozálie, která při-
šla s bráchou do domova krátce před Vánoci. Díky 
hodným lidem se jí splnila obě velká přání - mobil 
a hoverboard. Když je našla pod stromečkem, byla 
úplně šťastná. 

Vánoční svátky trávíme většinou hraním si s dárky, 
koukáním na televizní pohádky a také návštěva-
mi místních kostelů s prohlídkou betlémů, které 
máme u nás v Kroměříži opravdu nádherné. 

PŘáNÍ I PŘEDSEVZETÍ
Na Silvestra se děti také moc těší, neboť mají 
povoleno být vzhůru až do půlnoci. Na Nový rok si 
přiťukneme dětským šampaňským a sledujeme 
z oken místní ohňostroje. Když je klid, děti se 
začínají pomalu trousit do svých pokojů a ukládají 
se k spánku. 

A co si naše děti přejí do nového roku 2021? Ptala 
jsem se a odpovědi jsou různé, liší se podle věku 
a pohlaví. Myslím, že každý z vás pozná, co si kdo 
asi přeje. Tady je seznam: zhubnout, dokončit ško-
lu, být šťastný, být zdravý, mít nový počítač, zůstat 
se svým klukem, udělat zkoušky, najít si byt, mít 
bedničky k počítači, mít nový mobil, dosáhnout své 
vysněné váhy, vidět se s mamkou, jet na dovolenku 
k otci, vyučit se. 
Tak tedy staniž se… 

Blanka Říhová,  vychovatalka DD Kroměříž



DD Litovel
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Štědrý večer v litovli: 
kávovar pod stromečkem i mše v kostele
Naše letošní Vánoce byly jako každý rok moc pěkné. Vánoce patří mezi 
moje nejoblíbenější svátky.

CUKROVÍ OD DěTÍ, DORT OD CUKRáŘKy
Příprava Vánoc u nás začíná čtyři neděle před 
Štědrým dnem. Výrobou adventního věnce si 
totiž všichni uvědomí, že čas plyne velmi rych-
le. Miluji vánoční atmosféru, pečení cukroví, 
výzdobu na pokojích, zdobení stromku, a o to 
víc je to pěkné, když si vzájemně pomáháme. 
Každý rok pečeme naše nejoblíbenější cukroví 
– perníčky, vosí hnízda, griliášové trubičky 
a mnoho dalších druhů cukroví, které dosta-
neme od tet na ochutnávání. Není rok, kdy 
by nám cizí lidé nepřinesli další dobroty. Den 
před Štědrým dnem jsme dostali nádherný 
vánoční dort od paní cukrářky z Uničova. Moc 
jsme si na něm pochutnali. 

Jak nejspíš všichni víme, Vánoce mají být 
svátky pohodlí a klidu. Avšak patří sem i 
trocha stresu, aby se vše povedlo tak, jak 
má. Letos jsem byla z dětí, které na domově 
zůstaly, nejstarší. Malé děti odjely na Vánoce 
ke svým rodinám. My velcí jsme měli více 
prostoru pokecat si s tetami, což bylo super!

24. PROSINCE
A jak probíhal náš letošní Štědrý den? Trochu 
jsme si přispali, abychom vydrželi být dlouho 
čilí. Čekala nás totiž návštěva půlnoční mše 
v kostele. 

Dopoledne jsme sledovali pohádky v televizi, 
pojídali cukroví a užívali sváteční atmo-
sféru. Na oběd jsme měli zelnou polévku. 
Odpoledne, jako každý rok, jsme se vydali 
na procházku do lesa – nakrmit lesní zvěř. 
Po příchodu z procházky jsem začala chystat 
štědrovečerní tabuli. Jelikož se učím na SOŠ 
v oboru Kuchař – číšník, tak letos byla přípra-

va sváteční tabule v mojí režii. Musím říct, že 
se mi povedla. Večeři jsme měli v 17 hodin. 
Podával se bramborový salát a smažené 
kuřecí řízky, které připravoval můj „skoro“ 
švagr Mira a strejda Mira. 

NADÍLKA A MŠE
Po výborné večeři jsem já, jakožto nejstarší 
z dětí, rozdávala se svojí sestrou vánoční 
dárky. Všichni jsme byli s Ježíškem velmi 
spokojení. Touto cestou také moc děkujeme 
všem sponzorům, kteří nám připravili 
opravdu štědré Vánoce. Ve 22 hodin jsme šli 
s tetinkou na půlnoční mši do kostela. Na 
půlnoční jsem byla poprvé v životě a byl to 
moc pěkný zážitek!

Velmi si vážím toho, že jsem mohla být na 
Vánoce pohromadě se svými sourozenci 
a lidmi, které mám ráda.

Chiara Berni (18), DD Litovel
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Kluky potěšil krteček... ...a auta, to je jasný!

A pak dárkyy! Holky dostaly „tajemnou krabici“Přípravu „tabule“ si vzala na starost Chiara



DD Sedloňov
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ježíšek přinesl hry i mobilní telefon
Už jsou tady opět Vánoce – nejkrásnější svátky, na které 
se těší všechny děti. Vánoční stromeček jsme si ozdobili už 
v týdnu, klubovnu jsme měli ozdobenou vánočními řetězy 
a ozdobami.

BEZ MASA
Po snídani jsme se všichni sešli na klubovně 
a koukali jsme na vánoční pohádky. Byl čas 
vánočního oběda, všichni jsme se sešli 
u vánočního stolu a na stole jsme měli 
hrachovou polévku. Nesměli jsme jíst nic 
z masa, abychom viděli zlaté prasátko. 
Po vánočním obědě jsme si dali polední klid, 
při něm si malé děti vyráběly vánoční obrázky. 
Po výrobě obrázků se děti s tetou oblékly 
a vydaly se na procházku do lesa ozdobit 
zvířátkům stromeček ovocem a zeleninou. 

Po návratu domů, jsme si dali všichni cukroví 
a začali se postupně mýt a svátečně se strojit. 
Velké děti chystaly štědrovečerní večeři, 
smažení řízků a chystaní vánoční tabule bylo 
příjemné.  Když vše bylo nachystáno, šli jsme 
do jídelny, posadili se kolem stolu a pustili 
jsme se do štědrovečerní večeře.

SPLNěNá PŘáNÍ
Po štědrovečerní večeři jsme zpívali vánoční 
koledy a čekali jsme, až uslyšíme zvoneček. 
Když zvoneček zacinkal, tak jsme se všichni 
sešli na společné klubovně a pod stromeč-
kem byla spousta krásných dárečků, které 
jsme si postupně rozbalovali. Našli jsme pod 
stromečkem molitanové kostky, abychom si 
mohli stavět bunkr, Helence se splnil mobilní 
telefon, každá skupinka dostala nové hry, nové 
tenisové pálky.

Každý z nás měl velkou radost, na tváři bylo 
tolik krásných úsměvů. Každému se splnilo, 
co si přál, a všichni byli spokojení a šťastní.

Emma Vašková
DD Sedloňov

Odpoledne jsme se vydali do lesa ozdobit stromeček pro zvířátka (ilustrační foto)
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Čeho chci dosáhnout? 
V roce 2021 bych chtěla dosáhnout úspěšného 
dokončení školy. A pak bych ještě chtěla najít 
byt a práci, jelikož budu v domově tento rok 
končit. Chtěla bych po odchodu zůstat 
v kontaktu se všemi zaměstnanci domova 
a setkávat se s nimi, pokud budou mít volno 
a nebudou v domově na službě i s dětmi, chtě-
la bych zůstat v kontaktu i jezdit na návštěvy. 

Poté bych se chtěla podívat na hrad Houska, 
jelikož mám velmi ráda hrady a zámky a jejich 
historii, údajně se tam má ukrývat brána do 
pekel. S kamarádkami bych chtěla uspořá-
dat slučku od školy, jelikož jsem na minulé 
nebyla. S rodinou bych chtěla jet do Holic do 
Afrického muzea Dr. Emila Holuba. Strejda 
by se tam rád podíval, a tak bych ho tam ráda 

vzala. Ráda mu splním jeho přání. S kamarád-
kou, která má stejně jako já ráda historii, tak 
se s ní ráda podívám do Lidic. Do nového bytu 
bych si chtěla pořídit jorkšíra, protože je mám 
hrozně ráda.
 
V roce 2021 vám přeji lásku, štěstí, zdraví, 
aby se vám splnily vaše sny a přání. Najděte 
správnou cestu životem, hlavně se nedejte 
špatnou cestou, jinak vše, co jste do téhle 
chvíle dokázali, se může lusknutím prstů 
ztratit.

Martina Šindelářová (24)
DD Sedloňov

Martina se svou nejlepší 
kamarádkou Terezkou

DD Sedloňov
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od bobování neodradila zima ani tma
Tak nám konečně nasněžilo! Připravili jsme si 
boby, lopaty na sjíždění sněhu, igelitové pytle 
(pro starší). Oblékli si termoprádlo, které nám 
nadělil Ježíšek, navlékli jsme oteplováky, če-
pice, rukavice a vyrazili na kopec, který máme 
hned za naším dětským domovem. 

O víkendu jsme bobovali hned několikrát, 
a to i večer. Vzali jsme si na čepice „čelovky“ 

a jezdili jak o závod. Na závěr zimních radová-
nek jsme si zapálili prskavky. 

Ač obalení sněhem jako sněhuláci, s úsmě-
vem na rtech a červenými tvářemi od mrazu, 
vše jsme si užili.

Děti a tety DD Volyně
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beskydské vánoce v čeladné

...společná štědrá večeře...Společné vaření, pečení a přípravy...

...rozdávání dárečků...

...a výlet na Lysou horu!

Až nahoru ale tentorát čeladenští nedošli
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Jak se MáMe v karanténě?
Docela to jde. První dny jsou 
těžké, avšak pokud je možnost, 
jak se zabavit, dá se to vydržet. 
Dají se poslouchat písničky, 
kreslit si, číst knížky, myslet na 
to, co by se dalo udělat v životě a 
jak to změnit. Přemýšlet o něčem 
skutečném. Člověk v této situaci 
zjistí, jak na tom doopravdy je. 
Uvědomí si, jak to všechno pů-
sobí na lidi, kteří toto zažívají 
dlouhodobě ( jsou např. sami, 
ztratili partnera či se potýkají s 
vážnou nemocí) a nemají se jak 
zapojit do společných aktivit.

Leona (16)

karanténa
v úterý 17. 11. jsme všechny nastoupily do 
karantény. Hned ve středu za námi přišli 
učitelé a musely jsme se učit. Byla jsem ale 
ráda, že jsem po dlouhé době mohla vidět hol-
ky. s holkama jsme se potom mohly potkávat 
společně v rámci skupiny na pokojích. Byly 
jsme společně v tělocvičně si po dlouhé době 
zahrát volejbal. Udělaly jsme si společný 
filmový večer, bylo to úplně super. a taky 
kosmetický den s paní vychovatelkou a moc se 
nám to líbilo. 
vůbec se netěším na skupinu, chtěla bych 
zůstat tady na skupině s holkama. s holkama 
jsme se hodně sblížily a máme teď moc hezký 
a dobrý vztah.

Marcela  (16)

ZPrávy Z karantény
v této nelehké době se i nám, děvčatům s nařízenou ústavní výchovou, 
život od základů změnil. Přesto se snažíme pomáhat, jak jen to jde. 
vyrobily jsme keramické ozdoby a z výtěžku jejich prodeje napečeme cuk-
roví pro naše seniory a jejich ošetřovatele. nemůžeme je navštěvovat, tak 
alespoň touto cestou budou vědět, že na ně myslíme a těšíme se na osobní 
setkání. Zdravíme všechny, a v tomto předvánočním čase přejeme hodně 
zdraví, lásky a společných chvil s jejich blízkými.  

Holky z vÚ velké Meziříčí
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BásniČka
Z karantény

Já, jakožto nejstarší dívka 
ústavu, už jsem zažila první 
vlnu téhle pandemie. Musím 
říct, že mě to nějak nerozhá-
zelo. Jen tento rok mám před 
zkouškami, tak se musím více 
věnovat škole. Chytla jsem tu 
fajn spolukarantéňáky.

Jsme tu jako rodina, 
ve všem držíme spolu, 
i o jídlo se dělíme 
a smích i pláč spolu sdílíme.

vládne tu pohoda.
Jsme jen lidi, to víte, 
že i špatné dny jsou,
ale vždy podržíme 
jeden druhého 
a společně přečkáme den
a doufáme, že to byl jen sen.
Máme tu i vedoucí,
kteří hlídají tuhle 
skupinu emocí.

v karanténě ještě jsem,
ať je zdravá tahle zem.

tereza (18)

MoJe karanténa
Přijela jsem a vůbec nevěděla, že budu mít 
karanténu, řekly mi to holky v Brně. Byla 
jsem z toho smutná, protože se už nudím v 
těch karanténách. když jsem přijela, tak to 
bylo v pohodě, přítel mě podporuje ve všem, 
abych to zvládla. Docela mě štve, že se s 
holkama nemůžeme stýkat, ale pak už to 
bylo dobrý.  
Byla jsem zvědavá, kdy pojedeme na další 
dovolenku, a tak jsem se furt ptala paní 
ředitelky. když nám řekla, že jedeme až 
18. 12., tak od té doby jsem z toho úplně 
špatná, protože nemůžu být s přítelem na 
jeho narozeninách. ale aspoň jsem měla čas 
si objednat zimní bundu a objednat přítelovi 
dárky pod stromeček. 
Paní vychovatelka mi pomáhá se připravovat 
do školy na testy. Mám teď mnohem lepší 
známky. snažím se si udržovat pořádek a 
být hodná. strašně se těším domů na svoje 
štěňátko, které má devět týdnů a jmenuje 
se Caesar. snažím se ve škole a už se těším 
domů a na vánoce.

Monika (16)
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Svátky v kruhu rodinném 
a domovský ježíšek
Ježíšek v Dětském domově Uherský Ostroh neopomněl děti v 1. bytě ani 
v případě, když odjely na svátky ke svým rodinám. Anastasie, Josef, Agáta 
a Dominika se pochlubili Zámečku, co našli pod stromečkem. 

vánoCe S Rodinou
Den před odjezdem na dovolenku jsem byla ve 
stresu a nespala jsem. Byli jsme netrpěliví, od 
nejstaršího sourozence až po toho nejmlad-
šího, ale byla jsem ráda, že můžeme po roce 
strávit Vánoce s rodinou. Bála jsem se, že 
se něco pokazí a my nikam nepojedeme, ale 
odjelo se v klidu. I když dětský domov je mou 
druhou rodinou, celou dobu jsem Vánoce cítila 
jako tu nejhezčí píseň, jako každým rokem. 
Tyhle Vánoce byly ty nejlepší, protože babička 
i děda se snažili nám je udělat takové, jaké 
jsme si je představovali. Pod stromeček jsem 
dostala radost a chuť do nového roku. Tenhle 

rok chci dosáhnout toho, že přečtu nejvíc 
knížek a že projdu osmičkou. 

Anastasie (15)

bezdRáTová RadoST
Na Vánoce jsem dostal dárek, který se mi 
nejvíc líbil. Byla to bezdrátová sluchátka na 
Bluetooth. Přál jsem si tento dárek dopředu, 
přání se mi nakonec splnilo. Teď používám 
sluchátka k online výuce, při poslouchání 
hudby nebo při volání telefonem. Sluchátka 
mají v sobě i rádio, to já moc neposlouchám. 
Můžu poslouchat hudbu z paměťové karty, 
z YouTube nebo z přehrávače v mobilu. Na 
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tom dárku se mi líbí, že neruším klid druhých 
a hudbu slyším jen já. Jsou fakt dobrý, dobře 
basují a moc se mi líbí vzhledově. Sluchátka 
si beru ven a jsem rád, že to není na kabel, 
aspoň se o něj nemusím starat. Dříve to bylo 
jen na kabel a ten pořád někde zavazel. Jsem 
za tento dárek rád, protože jsem si taková 
sluchátka fakt přál. Doufám, že mi dlouho vy-
drží, ať s nimi můžu machrovat a poslouchat 
hudbu, co mám rád.

Josef (13)

dvaadvaCeT lidí u STolu
Na vánoční večeři jsme se připravili: nejdřív 
jsme se šli ustrojit, mezitím děda s babičkou 
vše připravili. Každý si vzal, co chtěl: hranolky 
s řízkem, filé a salát, řízek a salát. Měli jsme 
ozdobený stůl, v misce ananas, kolem toho 
banány a na banánech lentilky. Pak jsem 
přišla z venku a pomáhala jsem babičce s naší 
malou sestrou, která je autistka. Na večeři 
jsem měla jenom salát, protože já maso moc 
nemusím. Byli jsme u stolu celý náš dům; nás 
je doma 22, protože máme spojené domy. Pak 

jsme jedli cukroví a dívali jsme se na pohád-
ky. Já jsem uspávala malou sestru Zuzanku. 
Pak jsem si šla lehnout a dívala jsem se na 
Harryho Pottera. Na druhý den jsem spala 
s mamkou a pak se jelo zpátky do dětského 
domova, tam jsme si taky rozdávali dárky. 
Mně se líbily všechny dárky, které jsem dosta-
la. Byla jsem za to ráda a moc si toho vážím.

Agáta (11)

jahodová vŮně v hebkém 
žuPanu
Mým nejlepším dárkem byl župan a kosmetic-
ké potřeby. Župan nosím k snídani nebo večer 
po sprše. Líbí se mi, že je modrý a hebký. Dál 
jsem dostala dívčí kosmetické potřeby. Z těch 
jsem měla taky velkou radost, protože po nich 
hezky voním. Dostala jsem lak na vlasy, šam-
pony a voňavé sprchové gely. Moje nejoblíbe-
nější vůně je jahodová, používám ji na vlasy 
i na tělo. S dárky jsem byla moc spokojená.

Dominika (9)
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vánoCe u mámy, SilveSTR S TáTou
Vánoce jsem strávil u mamky v Ostratě 
a u taťky ve Veselí nad Moravou. S mamkou 
jsme zdobili stromeček, připravovali dobroty 
na slavnostní večeři. Dopoledne k nám přišla 
sestra s dcerou a přítelem, povídali jsme 
si, byla sranda. Na večeři jsme měli lososa, 
bramborový salát a brambory pro mě. V tele-
vizi jsme sledovali koledy, pohádky, filmy. Od 
mamky jsem dostal hygienu a oblečení. Druhý 
vánoční svátek si mě vzal taťka, kde jsem byl 
do 2. 1. 2021. U něj jsem dostal chytré hodinky. 
Po vánocích jsem se vrátil zpět do dětského 
domova, kde jsem měl spoustu dalších dárků 
– zimní svetr, termosku, krabičku na svačinu, 
příbor, spoustu hygieny, lahve na turistiku, ma-

nikúru a černý, nepro-
mokavý batoh Adidas. 
Ze všech těch dárků, 
jsem měl největší 
radost z chytrých hodi-
nek, které umí počítat 
kroky, měřit srdeční 
tep, měřit spánek, hlásí 
oznámení z mobilu, 
měří frekvenci dýchání, počasí, čas, GPS… Díky 
všem těmto funkcím mohu hodinky využívat 
každý den na různé věci. Druhá suprová věc byl 
batoh, nikdy jsem takový neměl a už se těším, 
až s ním vyrazím na výšlap.

David Zelík (14)

nejvíCe mě PoTěŠila lamPička
Vánoce jsem se svou mladší sestrou strávila 
u mamky a svého staršího bratra. Bratr je 
ženatý a bydlí se svoji manželkou v bytě ve 
Velkém Meziříčí. Pozval nás na Štědrý den, 
abychom mohli být všichni společně. Večeři 
vařila naše mamka – kapr s bramborovým 
salátem a houbová polévka. Po večeři jsme si 
pod stromečkem rozbalili dárky, které každé-
ho potěšily. Já jsem dostala deku, zimní boty, 
velkou plyšovou opici a nové telefonní číslo. 

Po Vánocích jsme se vrátily se sestrou do 
dětského domova, kde nás čekaly další krás-
né dárečky. Mezi nimi jsem našla skleničky na 

pití, hrníčky, lodičky, 
stolní lampu, mikinu 
s vlkem, svetr, šaty a 
hygienu. Nejvíce mě 
potěšila lampička, kte-
rou denně využiji při 
učení do školy, čtení, 
kreslení… Je moderní, 
v bílé barvě, kterou 
mám ráda. Budu se snažit, aby mně vydržela 
co nejdéle. 

Diana Sásová (16)

dáRky mi vydRží i PRo mé děTi
Tyto Vánoce jsem byl v DD Ostroh. Dárky mi 
udělaly velkou radost, vydrží mi do dospělosti 
a pak se ožením a potom to dám svým dětem, 
až budou ve škole tak jim to dám na stavění, 
potom si s tím budou hrát moje děti i vnoučata 
i jejich kamarádi. 

Dostal jsem voňavku, 
pastelky, skicák, oma-
lovánky, karimatku 
a spacák, termosku 
a krabičku na svačinu 
s příborem.

Dominik Pintera (15)

naše dárky a přání
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jedno PŘání od jiTky

Do toho nového roku bych si přála naučit se 
lépe řeč, musím se naučit Ř, R, Ž a Š. Abych 
mohla mluvit na všechny lidi, také i v obcho-
dech a na poště a v práci. Chodím na logopedii 
a musím si na svoji řeč dávat pozor a udržovat 
si ji. Také to budu potřebovat ke čtení. Dám do 
toho vše. Musím se v té řeči snažit a učit se to 
srozumitelně, bez toho by mně nikdo nerozu-
měl, a oni mně musí rozumět. Musím si dávat 

pozor, co říkám a jak 
to říkám. Ale pořád to 
říkám špatně. Hezky 
se to musím naučit. To 
zvládnu, musím se do 
toho zapojit.

Jitka Minaříková (11 let)

TŘi PŘání od ládi

První přání:  úspěšně dokon-
čit základní školu, dobře si 
vybrat učební obor. Rád bych 
se vyučil truhlářem, naučil 
se opracovávat dřevo 
a v budoucnu si uměl cokoliv 
ze dřeva vyrobit.
Druhé přání: v minulých 
letech jsem chodil do 
fotbalového kroužku a kvůli 
zrušeným tréninkům během 
nouzového stavu, jsem zle-
nošil a ztloustnul. Rád bych 
dokázal svou pevnou vůlí 

denně trénovat i bez spolu-
hráčů jen v rámci dětského 
domova, ale neumím se sám 
přinutit. To bych chtěl zlepšit 
a naučit se pravidelně posi-
lovat, běhat.
Třetí přání: rád bych se 
zlepšil v chování a plnění 
povinností, aby na mě byli 
vychovatelé pyšní a abych od 
nich slyšel uznání, že se ko-
nečně chovám zodpovědně 
a skoro dospělácky. 

Ladislav Kuki (18)

...a 21 PŘání od moniky
Přála bych si, abych se zlepšila v učení. Chtěla 
bych dosáhnout toho, abych byla ke všem 
milá, laskavá, moudrá, chytrá a skromná. 
Abych se víc zapojovala k různým aktivitám 
a uklízení, dávala víc pozor v hodinách a byla 
užitečná. Abych si všechno zapisovala. A ne 
být furt zamračená, ale být veselá. A v učení 
se nehrbila. A abych nebyla sprostá, ale abych 
se lépe vyjadřovala. Chtěla bych se stát super 
hvězdou, být milá ke své sestře, chtěla bych 
se naučit lyžovat a abych si udržovala pořádek 
na pokoji. Chtěla bych být pekařka, ale také 
bych chtěla sportovat. Přála bych si, abychom 
se nehádaly se sestrou.
Monika Sásová (11)
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domovský ježíšek nikoho nevynechal
Vánoční den v Dětském domově Uherský Ostroh jsme si moc užili. Snažili jsme se 
dodržovat vánoční tradice, například rozkrajovaní jablíček, házení botou, a také jsme 
si o nich hodně povídali, dozvěděli jsme se i mnoho zajímavého. Během poslouchání 
vánočních koled jsme společně s tetou dokázali vykouzlit báječnou štědrovečerní 
večeři, přitom nám zůstala ještě spousta času na sledování vánočních pohádek. 

Všichni byli však plni očekávání, zda jim 
Ježíšek letos něco přinese, jestli byli po celý 
rok hodní, pomáhali a hlavně poslouchali. 
Nastala vytoužená hodina a s ní přípra-
va štědrovečerního stolu, převlečení do 
slavnostního oblečení a samotná večeře. 
Pochutnali jsme si na bramborovém salátu 
a smažené rybě a jako dezert bylo vánoční 
cukroví. A teď už se jenom čekalo na zazvoně-
ní zvonečku. 

Všechny nás čekalo krásné a milé překvapení 
v podobě hromady dárečků. Každý z nás měl 
však obavu, zda je aspoň jeden dárek pro 
něj, ale vzhledem k tomu, že dárečků byla 
spousta, na všechny se dostalo. Každý z nás 
měl obrovskou radost. Všem sponzorům za 
dárečky moc děkujeme. 

Za všechny děti 4. RS 
Nikola (14)
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beránci potěší i v karanténě
I když se to každým rokem dárky pod stromečkem jen hemží, každý z nás si 
dokáže vzpomenout, co mu udělalo radost. Pro mě tím nejlepším dárkem 
pod stromečkem byla beránková deka s polštářkem, která zve k zachumlání, 
k zimnímu odpočívání u filmu, knížkou nebo šálkem čaje. 

Vánoční dárky nejvíce oceňujeme v posledních 
dnech, protože trávíme hodně času ve svých 
pokojích z důvodu karantény související 
s onemocněním Covid-19. 

V této domácí izolaci si všichni ceníme přede-
vším vánoční dárků, jako jsou knihy, společen-
ské hry, rádia, reproduktory, lampičky, flash 
disky.

Mariana

CO JEŽÍŠEK NA „ČTyŘCE“ NADěLIL?
Patrik:
Pod stromečkem jsem našel spousty dárků. Největší ra-
dost jsem však měl z velkého plyšového tučňáka a z autíčka 
na dálkové ovládání. S tučňákem každý večer usínám. 
Nikola:
U stromečku byla spousta dárečků. Největší radost mi 
udělal plyšový medvídek a plyšový Mickey Mouse, každý 
večer s nimi spím.
Nicolas:
Největší radost jsem měl z knížky Deník malého pose-
routky a ze Slovníku spisovné češtiny, který mi poslouží při 
dalším studiu.  
Dan:
Největší radost jsem měl z auta na ovládání, hraji si s ním 
každý den.
Jan:
Pod stromečkem byla fůra dárků od vybavení do domác-
nosti až po hygienické potřeby. Co však do budoucna 
nejvíce využiji, je vybavení do domácnosti.
Pavel:
Děkuji všem sponzorům, kteří si na mě i v této nelehké 
době vzpomněli. Radost jsem měl ze všech dárků, největší 
však z dárků praktických (mixér, rychlovarná konvice), 
které mi poslouží do budoucna.

UHERSKÝ OSTROH | Zprávy z domovů
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Psí duhové vánoce na myšinci
Byla zima, že by psa nevyhnal, ale český co-
vidový PES poctivě hlídal. Na tradiční Štědrý 
den a vánoční svátky na Myšinci jsme si tento-
krát museli nechat zajít chuť.

Tak jsme se tam zajeli „vyvenčit“ alespoň na 
jeden den a pozvali ty, kteří nebyli v karantnéně. 
Duhové Vánoce letos proběhly během jediného 
dne, a navíc včetně „štědrého rautu“ venku, ale i 
přesto - nebo možná právě proto - to byla akce, 
na kterou budeme dlouho vzpomínat.

Přišel dokonce i Santa Mouse a všem rozdal 
krásné duhové balíky plné ještě krásnějších 

dárků. Z fulneckého domova - kde vyhlásili hy-
gienici karanténu ráno v den akce - si pro ně 
poslali rychlého posla, tak jsme k dárkům při-
balili i řízky, salát a další dobroty. A do Liptálu 
jsme pak dárky dovezli osobně.

Ten nejkrásnější dárek - společné akce 
Správné pětky - jsme si pro všechny schovali 
na rok 2021. Použijeme na ně příspěvky, které 
jsme dostali od našich štědrých dárců a ne-
mohli je na Vánoce využít.

Za všechny duhové vedoucí
Flík





DDŠ JIHLAVA: DÍKy VŠEM
Štědrý den v našem domově byl opravdu štědrý – hlavně díky lidem, kteří si na nás 
vzpomněli…

DD TUCHLOV: ŠTěDRÝ VEČER V NAŠEM DOMOVě
Byli jsme v kostele, dodrželi tradice, povečeřeli a rozdali si dárky..



DD NOVá VES U CHOTěBOŘE: ŠTěDRÝ DEN NA VySOČINě
Takto jsme prožili Štědrý den my. Výborná večeře, krásná atmosféra, spousta cukroví 
a dárky, které nám všem udělaly velkou radost.

DD VRBNO POD PRADěDEM: POHODA, LáSKA, KLID A DáRKy
Vánoce v dětském domově probíhaly v rámci pohody, lásky a klidu. K jejich průběhu, stejně, 
jak tomu je v běžných rodinách, patří klasické pohádky, cukroví a večer bramborový salát 
s rybou. Děti se těšily na Ježíška, který přinesl opravdu krásné dárky. 



DD OSTRAVA-VIZINA: DISTANČNÍ VÝUKA
Nezahálíme, makáme!!! Pololetní vysvědčení se blíží.

DD TUCHLOV: HURá NA HORy!
Nejlepší prevence před otravným covidem je pro nás pobyt v přírodě, na svěžím vzduchu, 
na sluníčku, s úsměvem, s kamarády. Taky to cukroví jsme museli trochu vychodit.



DD STŘEKOV: ZA SNěHEM DO TELNICE
Pokud není sníh ve městě, musíme se za ním vydat do vyšších míst, a to do Telnice. Děti 
byly hodně překvapené, že kousek od Ústí nad Labem by mohly jezdit na ježdících a ještě 
k tomu na sněhu, proto si to náležitě užily.

DD HORA SV. KATEŘINy: PRVNÍ VÝBěH NA BěŽKáCH
Těžko na cvičišti, lehko v boji. O víkendu jsme poprvé vyzkoušeli, jak nám to na běžkách 
půjde venku v terénu. A byl to pěkný výlet.
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Finalisté ocenění Bílá vrána 2020 - zleva Stanislav Görg, Jana Merunková, Jana Fajfrová, Gabriela 
Štiková a vítězka Stáňa Šillerová

Neziskovky | yourchance

bílá vrána znovu přiletěla
Již posedmé ocenila obecně prospěšná společnost yourchance mladé lidi z dětských 
domovů, zaměstnance domovů a firmy, jejichž přístup k mladým z dětských domovů 
je vzorem pro celou společnost. Letošní slavnostní udílení cen Bílá vrána proběhlo 
poněkud netradičním způsobem, a to předtočením na Zámku Hluboš a slavnostním 
uvedením finále v neděli 13. prosince na sociálních sítích a webových stránkách 
yourchance a projektu Začni správně. Záštitu nad oceněním převzal znovu primátor 
hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

a jak To doPadlo?
Bílou vránou 2020 v kategorii Mladý dospělý se stala 
osmadvacetiletá Stanislava Šillerová z jihočeské Třeboně. 
Do samostatného života se vrhla po hlavě, a i přes pře-
kážky, které jí po odchodu z dětského domova čekaly, vše 
bravurně ustála a žije spokojený rodinný život s milujícím 
partnerem a dvěma malými dětmi. V kategorii „Poklad 
v srdci“ zvítězila Alena Novotná, ředitelka Dětského do-
mova Ústí nad Labem, Severní Terasa. Cenu pro zaměstnavatele, který systematicky pracuje 
s mladými z dětských domovů, udělila porota Léčebným lázním Konstantinovy lázně.
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Bílou vránu v kategorii Mladý dospělý vyhrála Stanislava Šillerová
Stáňa vyrůstala také ve VÚ Počátky a VÚ Senožaty. Po odchodu z DD se vrátila do 
rodných jižních Čech, našla si práci, bydlení i partnera, se kterým vychovává dvě 
děti. Obdiv si zaslouží i za to, s jakou láskou a odhodlaností vychovává staršího 
syna, který se narodil s downovým syndromem.

Co říkáte na nominaci Bílá vrána?
Je to pro mě možnost ukázat jiným lidem, 
že se dají zvládnout i těžký věci.

Jaký je váš příběh?
Já jsem se dostala do dětskýho domova, pro-
tože ve 14 letech mi zemřela maminka. Šla 
jsem k babičce, to byla matka biologického 
otce, který se o nás nikdy moc nezajímal a ne-
jednou přišel a začal si hrát na velkýho tatín-
ka a začal vychovávat, co už vychovat nešlo. 
Zničil celej vztah mezi mnou a babičkou a do-
stala jsem se do výchovnýho ústavu, kde jsem 
strávila tři čtvrtě roku. Pan ředitel mi navrh-
nul, ať jdu za svým snem stát se kadeřnicí 
a poslal přihlášku, s tím, že když se na ško-
lu dostanu, tak udělá všechno proto, abych 
byla v dětským domově, protože ve výchov-
ným ústavu jsem neměla žádný problémy.

Co vás v životě nejvíce posunulo?
Nejvíc jsem si pomohla asi sama, protože 
vždycky, když byly dvě cesty, vybrala jsem 
tu trnitou, černou, tu nejhorší, a tím jsem se 
musela poučit. A ať do mě kdokoliv tloukl, 
jak tloukl, stejně jsem šla, i přesto, že jsem 
věděla, že tou cestou několikrát spadnu 
a natluču se, tak jsem musela jít a musela 
jsem si to zjistit sama.

Co vnímáte jako svůj největší úspěch?
Největším úspěchem je asi to, že mám 
střechu nad hlavou, mám milujícího man-
žela, láskyplnou rodinu, mám děti, o který 
se můžu starat a žiju tak, jak žiju. A z toho 
jsem šťastná. 

yourchance
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Ředitelka nadace Terezy maxové dětem Terezie Sverdlinová: 

jsme tu pro vás i s vámi 
už bezmála 25 let
V Zámečku si můžete pravidelně pročítat rozhovory s těmi, kterým 
Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá v cestě za jejich sny. Tentokrát 
jsme ale udělali výjimku. Připravili jsme pro vás rozhovor s paní 
ředitelkou Terezií Sverdlinovou. Přečtěte si o tom, jak tým nadace 
pomáhá dětským domovům a nebo o tom, že už se chystá další ročník 
charitativní akce TERIBEAR.  

Co je pro vás aktuálně nejdůležitější 
ve světě dětských domovů?
V tuto chvíli je pro nás důležité zajistit pokra-
čování projektů, které pro děti ve spolupráci 
s našimi dárci a dětskými domovy realizuje-
me. Nechceme kvůli pandemii přerušit nabí-
zenou pomoc v mnoha oblastech, jako třeba 
doučování a jinou podporu vzdělání, pomoc při 
odchodu z domova, při hledání práce, terapie 
a další. Také hledáme vhodné cesty, jak pod-
pořit kontakt dětí se svou rodinou, kamarády či 

okolím mimo domov a zmírnit tak pocit izolace. 
Mít tuto možnost je podle nás fakt potřeba.

S jakým přáním se na vás aktuálně dětské 
domovy obracejí nejvíce? 
Jsme v úzkém kontaktu s domovy a vnímáme 
mnohdy nelehkou situaci, s níž se musí vypo-
řádat. Aktuálně dostáváme žádosti, které jsou 
spojené s každodenním životem dětí i vycho-
vatelů ve vládou vyhlášeném nouzovém stavu 
– chybí například nejrůznější technické vyba-
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vení, počítače, notebooky, ale i finanční podpo-
ra doučujících, případně financování různých 
typů terapií.

Co vám v poslední době udělalo radost? 
Rozhodně reakce našich dárců, kteří nám 
umožnili už od března 2020 obratem reagovat 
a zajistit chybějící věci jako roušky, dezinfekce, 
počítače, vitamíny a další. Ten pocit, že jsme 
všichni na jedné lodi, kdy využíváme všech 
možností, abychom mohli předat dětem co 
nejvíce pomoci, je opravdu naplňující. Takže 
velké poděkování patří firmě CTP a bance ING 
i všem ostatním dárcům za rychlou pomoc. 
Moc si toho vážíme. Také děkujeme vám všem 
za krásné obrázky a poděkování, které nás 
všechny v nadaci v čele s patronkou Terezkou 
potěšily.

Co byste vzkázala ředitelům, vychovatelům 
a dětem v dětských domovech? 
Nebojte se na nás obrátit. Jsme tu pro vás 
i s vámi už bezmála 25 let.

Na čem váš tým v nadaci aktuálně pracuje 
směrem k dětským domovům? 
V nadaci máme napilno. Jednak právě rozdě-
lujeme podporu dětem a domovům v progra-
mu Comenius, ale také se například snažíme 
využít zkušeností z loňska a část projektů na-
dace převést do on-line podoby. Pomalu ale 
jistě připravujeme již sedmý ročník sportov-
ně-charitativní akce TERIBEAR, který opět, 
pevně věříme, proběhne v září. Doufám, že 
u toho budete s námi, jako každý rok. Už se 
moc těšíme.  

Lukáš Kotlár 



Chceš si přečíst super knihy?

Zapojte se do projektu
Knížky do dětských domovů 



Čtenář z DD Nepomuk

KNÍŽKy DO DD | Neziskovky

knížky do dětských domovů: 
pro malé i větší (ne)čtenáře
Projekt Knížky do dětských domovů je nezisková iniciativa, která 
„rozdává“ knihy dětem v ústavní péči. Spolupracuje s dětskými 
domovy a jinými ústavy napříč Českem. Skrze sociální sítě a média 
dává občanům možnost darovat kvalitní knihy, ideálně s vepsaným 
vzkazem či věnováním. Ty pak organzátoři předávají do dětských 
domovů. Plošné pokrytí sběrných míst vzniká ve spolupráci 
s městskými knihovnami.

Projekt dává dětem mimo domov možnost 
poznat blízkost, přátelství, naději, pestrosti 
a smysluplnosti života skrze knížky. Knížky 
s věnováním se stávají osobním dárkem 
a zdravým mostem mezi světem uvnitř a vně 
ústavu.

OTEVŘÍT NOVÉ MyŠLENKy

Projekt vznikl na základě přání dětí umístě-
ných v ústavní péči. Jeho autorkou je spo-
lu s Pavlínou Vočkovou, Terezií Neradilovou 
a Markétou Ročkovou psychoterapeutka 
Markéta Řeřichová, která s vysoce ohrožený-
mi dětmi, tedy i s dětmi v ústavní péči, pracuje 
již řadu let a na základě jejich potřeb postup-
ně vytváří různé systémy a projekty na jejich 
podporu.

Kniha nabízí možnost vyzkoušet si, jaké je mít 
bezpečný, stabilní vztah, pomáhá otevřít nové 
myšlenky, přání a hlavně možnosti. Mít mož-
nost volby, co udělám se svým životem.  Slova 

začnou mít pro děti hlubší význam, hodnotu 
a tím můžou zvyšovat i hodnotu sama sebe.

Díky podpoře médií a ochotě mnoha lidí se 
hned zkraje podařilo vytvořit několik sběrných 
míst v České republice. Nyní, po zveřejnění 

v měsíčníku pro knihovny Čtenář, 
plánujeme ve spolupráci s městský-
mi knihovnami zřídit sběrná místa 
právě v knihovnách. Tak bude po-
krytá celá republika a dárci budou 
moci přijít s knížkou na nejbližší 
pobočku či jiné sběrné místo, ví-
táme všechny možnosti sběrných 
míst napříč Ostatně první vlaštov-
kou v tomto je knihovna v Uhlířských 

smyslem projektu je dávat dětem na vědomí, 
že v tom světě, který jim ublížil, jsou i dobří lidé, 
kterým na nich záleží, že jsou důležité 
a přijímané, takové jaké jsou. 
Mají naději mít pestrý i hezký život 
plný všemožných vztahů a pocitů.



Neziskovky | KNÍŽKy DO DD

Janovicích, která je do projektu také zapo-
jena od počátku a kde se během chvíle sešlo 
14 beden krásných knih. Akční vedoucí knihov-
ny Renata Bartáková poslala přes místní zdro-
je myšlenku projektu dál a lidé, kteří v této 
době řeší kolikrát zásadní problémy, si našli 
čas a chuť darovat často svou oblíbenou knihu, 
darovat svůj čas, věnování, kus sama sebe…

KLADNÉ REAKCE

Setkáváme se pochopitelně i s negativními re-
akcemi typu, že pro tyto děti je to zbytečné, že 
nečtou, dokonce i od lidí, kteří pracují s dětmi, 
a to bohužel i reakcemi vyloženě ponižujícími 
a zlými. Uvědomuji si, že stejně jako mnoho 
jiných, je i tento projekt vlastně zrcadlem nás 
samých... Děti prostě nečtou, nedám-li jim 
knížku, která je zaujme, do ruky, nečtu-li jim, 
nevytvářím-li tím pouto mezi čtenářem a kni-

Maturantky Bára a Kristýna přidaly 
ke knížkám i něco navíc, ať mají děti 
kromě knížek i posluchače, kterým 
mohou číst
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hou. A kdo zná, ví, že čtené slovo má jinou me-
lodii, uklidňující, kolébající, dává dítěti vědomí, 
že je tam někdo druhý, blízký s ním. Že je tu na 
světě a není sám.

Naštěstí ale kladné reakce převládají, je to ně-
kdy až kouzelné... Co říct na téměř pohádkovou 
situaci, kdy děti ze Speciální a praktické školy 
Uhlířské Janovice věnují knížky dětem do dět-
ských domovů a píšou jim tam osobní vzkazy.

PRVNÍ ČTENáŘI Z POČERNIC, DUBENCE 
A SEDLČAN

Od začátku projektu, tedy od června 2020, 
se takto knížky přímo dostávají dětem z DD 
Dolní Počernice, DD Husita na 
Dubenci, zde se už děti vždy 
těší na nové a často si přejí kon-
krétní knížky. Do projektu se od 
počátku zapojil i Azylový dům 
Svaté rodiny pro matky s dět-
mi v Sedlčanech. Jsme otevření 
všem. Doba covidová sice zasáh-
la do všech oblastí, přesto se po-
dařilo navázat hezkou spolupráci 
s DD Charlotty Masarykové, kam 
knížky doputovaly před Vánoci, 
stejně jako do DD Nepomuk. 
Osobně jsem také byla zanést 
knížky ke Stromu splněných přá-
ní pro děti z DD Žatec. 

Dále díky perfektní spolupráci 
s Dobrovolnickou agenturou 
DoRa Plzeň jsou knížky nyní 
v procesu předávání do DD 
Tachov a DD Horšovský Týn. 
Moc se těšíme na osobní pře-
dání ve VÚ Velké Meziříčí, ještě 
chvilku počkáme, až bude situa-
ce bezpečnější, ale jsme s paní 
Pokornou z VÚ zajedno v tom, že 
osobní setkání je někdy víc než 
samotný dárek. Podobná situace 
s předáním je v DD Lipová. Máme 
se tedy všichni na co těšit!

Budeme rádi za další spolupráci s dětskými 
domovy i jinými zařízeními, stačí nás oslovit 
a vše dojednáme. Ideálně propojíme nejbližší 
sběrné místo s místním DD. 

red

Bližší informace získáte 
na facebookové stránce 

Knížky do dětských domovů 

a na e-mailové adrese 
knihyddd@gmail.com.

Čtenář z DD Nepomuk
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český rap v domovech
Když jsem se rozhodoval, o čem napíšu článek do 
Zámečku, rap byl jasná volba. 

Proč? K návštěvě děcáku neodmyslitelně pa-
tří zvuk dunivých basů linoucích se z pokojů 
a chodeb. Když jsme s kolegy pomáhali při 
online výuce v dětských domovech, rapový 
klip na youtube byl často první zvuk, který 
o přestávce nahradil slova paní učitelky. 
Všiml jsem si, že většina rapových nadšenců 
poslouchá hlavně české interprety. 
Musím se přiznat, že o českém rapu moc ne-
vím. Mám pár oblíbenců, ale to jsou spíše ma-
tadoři, na kterých vyrůstala moje generace (je 
mi 30). To mě ale neodradilo od toho, abych se 
pokusil napsat pár řádků o současné české 
rapové scéně. Mám totiž kolem sebe mnoho 
expertů, stačí se zeptat někoho z dětského do-
mova. 

yZOMANDIAS A TI DALŠÍ
Obrátil jsem se teda na Ladislava, který nejen 
že rap poslouchá, ale sám produkuje vlast-

ní rapový instra 
(hudbu). Podle něj 
teď jedou hlavně 
Michajlov, Daniel Vardan, Ektor, Erik Tresor, MC 
Gay, Psycho Rhyme a samozřejmě Yzomandias 
z labelu Milion Plus. Právě Yzomandias získal 
mnoho hudebních ocenění a v popularitě se 
může srovnávat s mainstreamovými hudeb-
níky, na Youtube má jeho nepopulárnější klip 
13 miliónů zhlédnutí. Je to jeden z mála pro 
mě známých interpretů z Ladislavova dopo-
ručeného seznamu, ale vlastně nevím, o čem 
přesně rapuje. 

Pustil jsem si tedy jeho nový track „Designer 
Flow“. Je to profi natočený klip, ve kterém od 
hlavy až k patě potetovaný Yzomandias rapuje 
o tom, že ho „nezajímají tvoje hadry, ale spíš 
jakej jsi člověk“ a „Lui Vi, Dior bych nikdy ne-
měnil za svoje bráchy, styl si nekoupíš ani 
v Gucci ani v Dolce Gabbana“. To vše 
Yzomandias rapuje s přesvědčivou flow na 
pozadí chytlavého melodického beatu. Musím 
říct, že se mi tento vývoj rapu líbí, text má 
hloubku a hudba vás pohltí.

Ladislav se obává, že rap u nás nemá bu-
doucnost, protože je půlka scény úplně o ni-
čem (Ladislav použil peprnější výraz), často se 
rapuje o penězích, trávě a holkách. Pak tu je 
ale druhá půlka českých rapperů, kteří dělají 
tracky o „real“ životě, a s kterými se lze pod-
le Ládi ztotožnit. Právě díky druhé půlce jsem 
optimista a věřím, že v každé době si kvalitní 
hudba najde své místo.

Ladislav a Lukáš 
Letní dům

Láďu můžete podpořit na youtube kanále RNR Beatz, kam vkládá své rapové Beaty.



děti a mladí z dd se zdokonalovali 
nejen v online komunikaci
Každý čtvrteční podvečer v listopadu probíhaly v Karlovarském 
kraji tematická setkání pro děti z dětských domovů a mladé 
lidi, kteří již brány domova opustili a osamostatňují se. Setkání organizoval 
koordinátor Začni správně Pavel Kuncl. Ústředními tématy byla problematika 
exekucí, možnosti bydlení při odchodu z dětského domova, příprava na 
pracovní pohovor a atraktivní téma orientace v médiích Fake News.

Pavel k nápadu online tematických setkání řekl: 
„Vzhledem k omezeným možnostem kvůli situ-
aci kolem Covid-19 a nemožnosti pořádat fy-
zicky naše oblíbená tematická setkání, jsem se 
rozhodl pokračovat ve vzdělávání formou on-
line přednášek. Společně s lektorkou Terezou 
Zykánovou jsme vytvořili několik tematických 
bloků, jejichž cílem byla lepší orientace v da-
ném tématu online setkání. Mladí se tak mohli 
lépe připravit na odchod z dětského domova 
a v životě využít našich rad a návodů.“ Kromě 
probrání ožehavých a žádaných témat si mladí 
zdokonalili svoje počítačové dovednosti. „Velmi 
mile mě překvapila aktivita a zapojení mla-
ďochů do online setkání, kteří se hojně dotazo-
vali, a to jak během samotných setkání, tak i po 
jejich ukončení telefonicky nebo přes Facebook 
a aplikaci WhatsApp. Jsem velmi rád, že 
mohu spolupracovat s dětmi, které mají zájem 
o sebe a svoji budoucnost. Zároveň jim za to 
také děkuji, protože je to důkaz, že má moje 
práce smysl,“ dodává. 

„S koordinátorem Pavlem Kunclem z projek-
tu Začni správně spolupracujeme od začátku 
léta. Za tu dobu jsme uskutečnili již několik 
online vysílaní, která našim dětem nabízí vy-
světlení a nástin situací, do kterých se mohou 
dostat během života. Vždy se dozví, jaká jsou 
možná řešení takových situací a na konkrét-
ních modelech je jim vysvětleno, jak tím, že 
ví, předejdou ošklivému spálení se,“ hodnotí 
online setkání a spolupráci paní vychovatelka 
Rejtharová z rodinné skupiny v Mezirolí, kte-
rá je součástí Dětského domova Karlovy Vary 
a Ostrov. 

Pavel Kuncl se stal koordinátorem projektu 
Začni správně úvodem letošního roku. Navázal 
tak na rozjetou spolupráci jeho kolegyně Jany 
Fajfrové s dětskými domovy a konkrétními 
mladými lidmi, kteří brány domova opouští 
a snaží se postavit na vlastní nohy. Pavlovi se 
pomalými, ale jistými kroky daří vytvářet tako-
vé prostředí, ve kterém budou děti z dětských 
domovů odcházet do dospělého života s větší 
šancí na úspěch a šťastný život. Pavel vyzdvi-
huje dobře regionálně fungující spolupráci 
s Domovy na půl cesty a zaměstnavateli, kteří 
bez předsudků nabízí mladým práci i brigády. 
„Celková ochota lidí, kteří mohou jakkoliv při-
spět ke zkvalitnění života a uspokojení potřeb 
dětí z dětských domovů a pěstounské péče, 
je na Karlovarsku obrovská. Jsem za to velmi 
šťastný,“ popsal spolupráci v kraji Pavel.

Renata Majvaldová

yourchance | Neziskovky
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Neziskovky | yourchance

jak se stát „mistrem“
Řemeslo má zlaté dno. Co nám chce tohle přísloví vlastně říct? Přísloví 
konstatuje zkušenost, že ten, kdo je manuálně zručný a ovládá nějaké 
řemeslo, nemusí mít strach o svoji budoucnost, protože má uplatnění 
jisté. A to můžeme v současné době podtrhnout a přidat vykřičník!

Hledat šikovného 
řemeslníka je jako 
hledat jehlu v kupce 
sena. Kdo se roz-
hodne pro řemeslo 
a bude šikovný, má 
v budoucnu práci 
téměř jistou a vydě-
lá si nemalé peníze. 

Pokud se pak postaví na vlastní nohy, je velká 
šance vybudovat si vlastní firmu a solidní příjem, 
a tedy být i pánem svého času a budoucnosti .

Jak si ale správný obor vybrat? Zkus se zamy-
slet nad těmito otázkami:
1. Co tě vlastně baví?
Rád například vaříš? Miluješ pečení? Nebo 
naopak pořád něco montuješ? Baví tě šít si 
oblečení? Myslíš si, že práce se dřevem je 
skvělá? Nebo něco jiného? 
2. Co je pro tebe důležité?
Chceš být soběstačný? Nebo je pro tebe dů-
ležité vydělat si peníze? Chceš být hvězda ve 
svém oboru? Budeš rád nebo ráda pomáhat 
lidem? Nebo chceš bydlet v baráčku snů? Pro 
někoho je zase důležité, aby ho práce bavila. 
A co ty?
3. Jaká škola tomu odpovídá? O jaký obor 
jde? 
A už ho jen najít. Pokud se zajímáš o stavební 
řemesla, může ti pomoci web www.budmistr.cz,
kde najdeš popsané nejen studijní obory 

související se 
stavebnictvím, 
ale i pracov-
ní uplatnění a 
zkušenosti přímo 
od řemeslníků. 
Portál vytvořila 
Jihočeská hospo-
dářská komora 
díky podpoře Jihočeského kraje.  
Stejně tak si můžeš vyzkoušet vyrobit i některé 
výrobky, a to díky pracovním listům. Ty může 
Jihočeská hospodářská komora předat fyzicky 
do dětských domovů v Jihočeském kraji.  Pro 
ostatní kraje jsou pracovní listy připraveny 
v online verzi na stránkách budmistr.cz. 

NěCO PRO HOLKy
Hodně stavebních řemeslných oborů zaujme 
i dívky. A pokud některé ne, tak pro ty ostat-
ní čekají další, krásná povolání. Například ta 
plná vůně a dobrých chutí. Kdo by si rád nedal 
sladký větrník nebo tvarohový koláč? A šikov-
ná kuchařka je k nezaplacení. Zkrátka – „Buď 
mistrová!“ Bez kadeřnic, kosmetiček a mani-
kérek je to také těžké. A taková dámská krejčo-
vá může být v daném působišti vyhledávanou 
a prominentní osobou. 

Renata Majvaldová
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hlášení ze ŠvagRa
Nedáme se! Věříme, že koronáče společně vyženeme.

Děkujeme za společné dny v roce 2020, dnes to vidíme jako zázrak, že jsme zvládli jarní tábor 
o strachu, letní zelený tábor S Grétou, příměstský tábor o rekordech a viděli jsme se s vámi 
 na Dracích ve Skalách.
V roce 2021 se na všechny malé i velké ŠVAGRy těšíme. 

Už aby to bylo! Vydolujme všichni poslední zbytky trpělivosti, užijme si sněhu, ledu a…
Přejeme všem zdravý rok 2021. Hodně sil nejen malým a velkým Švagrům, ale i jejich kamará-
dům, tetám a strejdům.

Vlaďka, Zorák & spol.
www.svagr.net

Těšte se minimálně na tyto společné akce:
ŠVAGRvelikonoce v Pasekách  1.-5. 4.2021
ŠVAGRletní tábor v Hříběcí   1.-10. 7. 2021
ŠVAGRpodzimky v Praze   28.-31. 10. 2021
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kdo vyhrál adventní soutěž? 
vánoční kulináŘSká vÝzva 

Vítězi soutěže o nejhezčí vařící fotku se staly:
•	Tereza Konečná, 10 let, Dětský domov Radenín
•	Kateřina Pospíšilová, 19 let, Dětský domov Radenín 

Pro vítězky máme připraveny dárky a pozornosti, které doručíme do Radenína.

PiŠkoTová Roláda Plněná 
maRmeládou a vanilkovÝm kRémem

Recept:
•	 4	ks	vajec
•	 1	žloutek
•	 100	g	cukru	moučka
•	 100	g	hladké	mouky

Krém:
•	 1	puding	vanilkový
•	 300	ml	mléka
•	 1	ks	másla
•	 3	lžíce	cukru	moučka
•	 1	vanilkový	cukr

Postup práce:
Vejce, žloutek a cukr utřeme do pěny, vmícháme 
hladkou mouku. Nalejeme na plech vyložený 
pečícím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě. Po 
upečení ještě teplou roládu s papírem stočíme. 
Mezitím si připravíme z pudinku krém a necháme 
ho vystydnout. V míse ušleháme změklé máslo s 
cukrem a vanilkou a po lžících přidáváme vychladlý 
pudink. Rozbalíme roládu, stáhneme papír a maže-
me marmeládou 
a krémem. Trochu krému necháme na povrchové 
namazání. Nakonec posypeme kokosem, vychladí-
me, krájíme a jíme… je to ňamka!

Kateřina Pospíšilová (19), DD Radenín
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muFFiny

Jmenuji se Terka Konečná. Je mi 10 let a jsem 
z Dětského domova Radenín. Ráda peču a va-
řím, a proto jsem se zapojila do Vaší vánoční 
soutěže. Nejradši peču muffiny, a proto jsem je 
vybrala jako svůj soutěžní recept. Doufám, že 
se Vám bude líbit. Moc si přeji, abych vyhrála. 

RECEPT
V míse vyšleháme cukr, vanilkový cukr a jedno 
vejce. Přidáme čtvrt hrnku oleje, přilejeme 
jeden hrnek mléka a promícháme. Potom 

přidáme dva hrnky polohrubé mouky a jeden 
prášek do pečiva. Do těsta naházíme kousky 
čokolády. Nakonec naplníme košíčky těstem 
a dáme péct, v troubě je necháme zhruba tak 
25 až 30 minut při 150 °C. 

Mezi tím, co se muffiny pečou, si uděláme 
čokoládovou polevu. Polevu dáme do horké 
vody, počkáme, až se rozteče. Muffiny vyn-
dáme z trouby, dáme je na sporák a opatrně. 
Nalejeme na ně čokoládovou polevu a na 
můžeme přidat zdobeníčko.

Terka Konečná (10), DD Radenín
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 

dita matějková (dd Příbor): 
díky dofe dělám věci, o kterých jsem dříve jen snila

VENČENÍ PSŮ, GyMNASTIKA, KyTARA...
Dita Matějková vyrůstá od svých 12 let v dět-
ském domově a studuje na Masarykově gym-
náziu Příbor. DofE jí v období jarní karantény 
pomohlo překonat náročné období a zároveň 
si začít plnit cíle, o kterých dříve jenom snila. 
V rámci dovedností začala hrát na starou ky-
taru od kamaráda. Díky Fondu DofE si poří-

dila nové struny, ladičku a knihu Škola hry 
na kytaru, může tak své dovednosti posunout 
zase o stupeň výše. V oblasti pohybu si zvolila 
gymnastiku, pro kterou si z DofE fondu koupi-
la gymnastické řemínky. V Dětském domově 
Příbor je navíc v programu DofE jediná. V rám-
ci dobrovolnictví pro změnu venčila psy. 
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Co je to DofE
DofE je výzva pro každého ve věku od 14 do 24 let. Jedná se o program osobního rozvoje, 
můžeš ho plnit kdekoli v Česku. Každý týden ti zabere třeba jedno odpoledne. Zní to dobře? 
Čti dál.

V DofE jde o to, aby se každý účastník věnoval aktivitám, které ho baví. Důležité je naučit se 
dosáhnout svých cílů a zkusit si něco nového. Absolventi programu získávají mezinárodně 
uznávaný certifikát, který se hodí do životopisu, ale také při studiu v zahraničí. Na světě je 
1,3 milionu mladých lidí, kteří program DofE plní. 
Zapojují se do něj například studenti středních škol a gymnázií, ale několik let také mladí lidé 
z dětských domovů z celého Česka, kteří díky svému úsilí získali bronzové, stříbrné 
a dokonce i zlaté ocenění vévody z Edinburghu. 

Co ti to přinese?
•	 zlepšíš se ve věcech, které tě baví
•	 najdeš si čas na pomoc druhým
•	 získáš outdoorové dovednosti
•	 obdržíš mezinárodně uznávaný certifikát

Pokud byste se chtěli dozvědět o DofE více, mrkněte na: 
•	 webové stránky: www.dofe.cz 
•	 acebook: facebook.com/dofeczech 
Kontaktní osoba: 
Nikola Slováková, komunikační specialista, +420 725 430 298, nikola.slovakova@dofe.cz

„DofE mě zaujalo od prvního seznámení 
s programem. Když byl vyhlášen nouzový stav, 
najednou jsem měla mnohem více času na pl-
nění poslední části bronzové úrovně. Mnoho 
běžných aktivit jsem nemohla dále dělat a tak 
jsem se soustředila na plnění aktivit DofE,“ 
říká o svých začátcích v programu Dita. 

BRONZOVá ÚROVEŇ
Dnes hraje na kytaru už více než rok a baví jí 
to stále více. Plnění aktivit bylo jedna z mála 
jistot v těžké době a pomohly jí udržet řád 
a pravidelnost. Díky volnému času se aktivi-
tám DofE věnovala více než povinnou jednu ho-
dinu týdně. Proto během karantény, hned jak 
to bylo možné, začala plnit i stříbrnou úroveň 
a pokračovala ve zvolených aktivitách. Protože 
jak Dita říká: „DofE je fakt super a dává smysl.“ 

„V rámci dobrovolnictví jsem chodila venčit psa. 

S touto aktivitou jsem i nadále pokračovala, 
protože někteří lidé v komunitě nemohli kvůli 
zdraví či karanténě venčit své čtyřnohé miláčky, 
tak jsem jim ráda pomohla. Najednou to dáva-
lo mnohem větší smysl a ještě více mě to ba-
vilo. Gymnastika a hra na kytaru mi pomáhaly 
hlavně odreagovat se od online učení”, popisuje 
svoji zkušenost s DofE Dita. 

Díky DofE si Dita uvědomila, že může dělat 
mnoho věcí, o kterých dříve jen snila. Začala 
více plánovat aktivity a zaměřila se na dlou-
hodobé cíle. „DofE je pro mě úžasná motivace 
a výborný trénink vytrvalosti. Projekt mi uká-
zal možnosti cestování, které jsem v dětském 
domově nikdy nepoznala. Teď zvládnu sama 
výpravu naplánovat a vím, že se mohu spoleh-
nout sama na sebe”, prozradila další z přínosů 
svého zapojení v DofE Dita. 

Lukáš Kotlár
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katku teď potřebují 
domovy a mladí víc než dříve
Situace mladých lidí, kteří v této době opustili dětský domov, nebývá pro 
mnohé z nich jednoduchá. Do obtíží se dnes může dostat kdekdo, těmto 
mladým však v této tvrdé době chybí pomoc blízkých a rodiny. A právě tu 
po celé republice nahrazuje projekt Začni správně společnosti yourchance 
o.p.s. Podpora a pomoc putuje také do dětských domovů. 

V Královohradeckém kraji se koordinátorka 
Katka Hrnčířová stará zhruba o padesát mla-
dých, ze kterých se už bezmála dvě desítky 
snaží stát na vlastních nohách. Jednou z nich je 
třeba Lenka nebo Šárka. Katka jezdí také učit 
do dětského domova v Sedloňově. „Doučuji to, 
co je potřeba, nejčastěji žáky prvního stupně 
základní školy. V domovech chyběli dobrovol-
níci, kteří by dětem pomohli s úkoly, tak jsem 
chtěla přiložit ruku k dílu,“ popisuje Katka. 

ŠáRKA NAŠLA ByDLENÍ, 
LENKA HLEDá PRáCI
Šárka odešla z dětského domova v červenci 
2020 a snaží se osamostatnit. Současná doba 
jí však ke shánění podnájmu úplně nenahrá-
la. „Šárku jsem nedávno pomáhala stěhovat 
z chráněného bydlení do samostatného nájmu. 
Sehnaly jsme společně i vybavení jako třeba 
pračku, gauč, televizi nebo nádobí,“ říká k si-
tuaci koordinátorka Katka.

ze živoTa PRojekTu
zační SPRávně

Stěhování slečny Šárky do podnájmu v Novém 
Městě

Katka doučovala děti v DD Sedloňov, 
na fotce se slečnou Klaudií
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Lenka opustila brány dětského domova 
v červnu a hned se dostala do svízelné situace. 
Nejprve žila u otce, kde to nedopadlo dobře. 
Pak žila s matkou v pronájmu, a tak nějak se 
tím životem obě stále protloukají. Na začátku 
října se Lenka ozvala Katce, že má posledních 

200 Kč a máma ještě dva týdny do výplaty dů-
chodu. „Půjčovat peníze jsem jí zakázala. Místo 
toho jsme kontaktovaly potravinovou banku 
v Hradci Králové. Byli tam skvělí a během čtyř 
dnů nakoupili vše ze seznamu a připravili jí to 
k výdeji. Lenka s maminkou byly samozřejmě 

Tematické setkání Začni správně v DD Dolní Lánov

Adventní posezení u kafe a dobrot v DD Lánov úvodem prosince, dobroty připravovala slečna Kristýna
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nadšené,“ popisuje situaci koordinátorka a do-
dává: „Situace u Lenky se však v dalších dnech 
dramaticky vyvíjela. S maminkou již nájem 
nezvládly utáhnout. Matka nyní bydlí u kama-
ráda a Lenka se začátkem prosince stěhovala 
do Domu na půl cesty. Jsem ráda za to, že to 
tam tak rychle vyšlo. Finanční situace Lenky 
je ale opět špatná, a proto jí povezu ještě je-
den potravinový balíček. Snaží se ale, během 
dvou dnů se byla zaregistrovat na Úřadu práce 
a už stihla i jeden pohovor na brigádu. Trochu jí 
chybí finanční gramotnost, ale věřím, že se vše 
brzy obrátí k lepšímu.“ 

Slečna Lenka ke spolupráci říká: „Katka mi 
hodně pomohla, jsem jí vděčná. Konečně jsem 
spokojená. Kdyby nebylo její pomoci, jsem na 
nule a skončila bych jako bezdomovec.“

Velká část práce Katky je o komunikaci s mla-
ďochy přes telefon a Facebook. Někteří potře-
bují povzbudit v karanténě, s některými řeší 
špatnou finanční situaci a někteří chtějí jenom 
pokecat. 

DD JAROMěŘ PORAZIL SEDLOŇOV
Setkávání se a komunikace s vychovateli a ře-
diteli dětských domovů je teď dosti problema-
tická. Katka je proto kontaktuje online formou 
a natáčí pro ně například „kovidové pozdra-

vy“. „Kovidový pozdrav vždy shrnuje aktuální 
dění v našem kraji i v projektu Začni správně. 
Místo psaného mailu jim zasílám krátké video 
a zjišťuji, že tato méně obvyklá forma sdílení 
informací funguje a jen tak nezapadne,“ říká 
ke svému způsobu práce Katka. V regionu také 
vyhlásila soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu. 
Do finále se dostaly Dětský domov Sedloňov 
a Jaroměř. Nakonec zvítězil Dětský domov 
Jaroměř s 234 Facebook lajky. 

HOSTINA V DOLNÍM LáNOVě
V DD Dolní Lánov proběhla úvodem prosince 
další část tematického setkání, která navazo-
vala na to říjnové. Tehdy se hrály poznávací hry 
na zahradě dětského domova a mladí se tak 
mohli ještě lépe poznat. Mezi nejčastější dota-
zy patřily například: nejoblíbenější film, jakou 
pohádkovou postavičkou bys chtěl být a proč 
a jaký je jejich vztah k ovoci a zelenině. 
Účastníci si odpovídali ve dvojicích a přede vše-
mi pak prezentovali odpovědi toho druhého. Ve 
druhé hře se zamýšleli nad vlastní přítomností 
a budoucností. Jejich úkolem bylo napsat nebo 
nakreslit název filmu, který by charakterizoval 
jejich životy a stručně jej popsat. 

Prosincové adventní setkání bylo posezení 
u sladkých dobrot, které společně připravili. 
Katka přivezla dort. Pečení za dětský domov se 
ujala slečna Kristýna, která upekla výbornou 

Soutěžní podzimní výzdoba v DD Sedloňov byla krásná, ale nakonec...
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buchtu. Recept však nikomu prozradit nechtě-
la. Na dalším tematickém setkání v Dětském 
domově Dolní Lánov bude úkolem dětí za-
myslet se, napsat či namalovat pokračování 
svých vlastních filmů o pět let později. „Setkání 
s Katkou je vždy příjemné, skvěle se s ní poví-
dá a můžu se jí i svěřit. Když hrajeme nějaké 
hry, vždy se u toho moc bavím. Jsem moc ráda, 
že za námi jezdí a těším se na další setkání,“ 
podělila se o setkávání s Katkou slečna Aneta 
z DD Dolní Lánov.

Kateřina Hrnčířová, koordinátorka projektu 
Začni správně pro Královéhradecký kraj

Renata Majvaldová, PR manažerka yourchance

...ji ve finálovém hlasování na Facebooku porazila výzdoba DD Jaroměř

V Dolním Lánově chtějí „začít správně“ i kluci

koordinátoři začni správně (zS) 
působí ve všech regionech ČR, kde pomáhají konkrétním mladým 
lidem, kteří se po odchodu z dětského domova ocitli v tíživé životní 
situaci. Šíře jejich pomoci je veliká. Od stipendií, přes pomoc 
s bydlením, uplatněním se na trhu práce, domácím hospodařením, 
po řešení právních otázek, jednání s úřady, ale třeba i s radami, 
jak se postarat o miminko. Koordinátoři ZS poskytují také kontinu-
ální podporu v 85 % dětských domovů v ČR. Projekt dále připravil 
a koordinuje platformu Domovy sobě!, kde domovy sdílí příklady 
dobré praxe a yourchance plošně nabízí nejrůznější formy podpo-
ry vychovatelům i dětem. Od února bude pro vychovatele a další 
pracovníky v dětských domovech spuštěn web Domovy sobě, jehož posláním je vytvořit 
komunitu vychovatelů v ČR, sdílet zkušenosti, řešit společně obtížné situace z praxe a 
být si vzájemně oporou a rádcem.  

 yourchance | Neziskovky
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ohlédnutí za studiem 
na gymnáziu oPen gaTe
O možnosti získání sociálního stipendia od Nadace The Kellner Family 
Foudnation informujeme čtenáře Zámečku pravidelně. Tentokrát 
jsme se zeptali dvou ředitelů dětských domovů na to, jak probíhalo 
dlouhodobé doprovázení studentů, dnes již úspěšných absolventů 
gymnázia OPEN GATE. 

DD JABLONNÉ V PODJEŠTěDÍ
Jak začala Vaše spolupráce s gymnáziem OPEN 
GATE?
O založení gymnázia v Babicích nedaleko Prahy 
a možnosti získat sociální stipendium jsem se 
prvně dozvěděl kdysi hodně dávno na poradě 
ředitelů dětských domovů v Chomutově, kde 
nám celý koncept představila paní z rodinné 
nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. 
Po několika letech v našem domově dospěli 
dva chlapci, kteří chtěli studovat a učení jim 
šlo. Dokonce si sami, bez pomoci tet, dohledali 
potřebné informace o studiu. To byl takový prv-
ní krok, který nás vůbec zavedl na myšlenku, 
zda by tito naši kluci mohli studovat na gym-
náziu Open Gate. Následovalo kolo zkušebních 
pohovorů a testů, kde se ukázalo, že na to mají 
a tím byla jejich cesta pro další roky nastavena. 
Velmi je lákalo nové prostředí, nové možnosti 
v oblasti zájmových kroužků a samozřejmě 
noví kamarádi.

Jak probíhala ze strany dětského domova pod-
pora studentů při studiu gymnázia?
Podpora studentů byla dlouhodobá a probíhala 
jak ve finanční, tak v materiální i duševní ob-
lasti. Kontakt s chlapci jsme udržovali téměř 
každý den, alespoň tomu tak bylo z počátku. 
Později, jak byli starší, tak už se to omezilo na 
dva až tři hovory týdně nebo emailovou komu-
nikaci. Pro chlapce jsme jezdili každý týden, 
aby víkend trávili u nás. Toto bylo dost časo-
vě náročné, ale za pomoci pana školníka, tet 

i mého přispění se to dalo zvládnout. Výborná 
komunikace byla s třídní učitelkou chlapců. 
Problémy s učivem se objevily hned na začátku 
studia a týkaly se především českého a ang-
lického jazyka. Ve škole vznikla studijní sku-
pina, která oba chlapce podporovala, doučo-
vala a pozitivně motivovala. Postupem času 
se za přispění pracovníků domova i pedagogů 
z Open Gate problémy podařilo zvládnout. 

V čem vidíte největší přínos studia? 
Studium bylo velkým bonusem pro budoucí 
život chlapců. Naučili se samostatně myslet, 
rozhodovat, zlepšila se jejich sociální a ko-
munikační zdatnost. Nemají problém s novým 
prostředím a s navazováním nových kontaktů. 
Pro dětský domov to byla svým způsobem dob-
rá prezentace, protože spolužáci ze třídy i je-
jich rodiče měli možnost nahlédnout do života 
dětí z dětského domova. Možná si i trochu pou-
pravili názor na život v dětském domově.  Na 
závěr bych chtěl poděkovat Nadaci The Kellner 
Family Foundation, která chlapcům celé studi-
um umožnila, a všem pracovníkům, kteří byli 
v průběhu studia jejich oporou.

Vlastimil Faltýnek
ředitel DD Jablonné v Podještědí

PTáme Se 
ŘediTelŮ dd

Vzdělání | OPEN GATE



DD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Jak začala Vaše spolupráce s gymnáziem OPEN 
GATE?
O této příležitosti jsem se dozvěděla na setká-
ní ředitelů dětských domovů a tato myšlenka 
mě zaujala. Věděla jsem tedy, že pokud se 
v domově vyskytne dítě, které bude mít kro-
mě studijních předpokladů i vlastnosti jako je 
houževnatost, cílevědomost a samostatnost, 
má možnost velmi kvalitního studia.  V našem 
dětském domově na vzdělání dětí klademe dů-
raz. Děti seznamujeme s možnostmi studia na 
různých školách s ohledem na jejich studijní 
předpoklady.  

Jak probíhala ze strany dětského domova pod-
pora studentky při studiu gymnázia?
V roce 2010 k nám do domova přišla dívenka, 
která se dobře a se zájmem učila. Když jsem 
se jí zmínila o možnosti studia na Open Gate, 
sama si vyhledala další informace a projevila 
o studium vážný zájem. Ten trval i přes počá-
teční nesouhlas ze strany její matky. Dívenka 
se poctivě připravovala na příjímací řízení 
a v roce 2011 začala studovat na Open Gate. 
S potěším mohu říci, že od počátku nebyly pro-
blémy s dojížděním z Valašského Meziříčí do 
Prahy, které studentka musela zvládnout 2x 
týdně; přes týden bydlela v areálu školy. Tady 

v prvních letech fungovala výborná spolupráce 
mezi našim domovem a školou. Domov zajiš-
ťoval doprovod k vlaku v Hranicích na Moravě, 
který jel přímo do Prahy, kde již na dívenku če-
kal starší student z Open Gate a společně jeli 
do Babic. Také studium jí velmi bavilo a dosa-
hovala vždy výborných výsledků. Během studia 
byla dvakrát vybrána Nadací Olgy Havlové na 
prázdninový studijní pobyt ve Velké Británii. 
Možná i toto přispělo k jejímu zájmu o historii 
a život v Anglii a výběru dalšího studia. V le-
tošním roce začala dívka studovat na Karlově 
Univerzitě, obor anglistika.

V čem vidíte největší přínos studia? 
Domnívám se, že jsme i u nás v dětském do-
mově ve spolupráci s gymnáziem vytvořili dív-
ce dobré studijní podmínky a zázemí.  Ve škole 
si našla kamarády, učitele i vychovatele, kteří jí 
pomohli vždy, když bylo třeba. Důležitá a cenná 
byla také výchova k samostatnosti, slušnému 
chování, vystupování a ochotě pomáhat tam, 
kde je to zapotřebí. Když se ohlédnu zpět, 
mohu říct, že studium na Open Gate dalo dív-
ce velmi kvalitní vzdělání a otevřelo jí cestu do 
budoucna. 

Elena Slámová
ředitelka DD Valašské Meziříčí

ChCeTe STudovaT na oSmileTém gymnáziu oPen gaTe?
Pak si poznamenejte důležitý termín:

1. 3. 2021 | podání přihlášky na gymnázium Open Gate a zaslání 
žádosti o stipendium do Nadace The Kellner Family Foundation

Přijímací zkoušky do prvního ročníku se budou konat v dubnu 
2021.

Další informace vám ráda řekne Petra Štětková, která vám může 
pomoci i s podáním přihlášky a žádosti o stipendium. 

Bližší informace
M: 702 211 488
E: stetkova@kellnerfoundation.cz
www.kellnerfoundation.cz
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může mít v dnešní době 
řemeslo „zlaté dno“? 

V minulém čísle Zámečku jsme představili stipendia, 
která díky Nadaci The Kellner Family Foudation 
poskytuje svým studentům Střední odborná škola 
uměleckořemeslná v Praze. Výtvarně nadané děti 
z dětských domovů tak mají možnost vystudovat 
některý z řemeslných oborů. Nyní čtenářům 
přinášíme slibovaný rozhovor s ředitelem školy 
Radkem Coufalem.

Jaký je váš osobní vztah k řemeslům a lidovým 
tradicím?
Pocházím z moravské vesnice, kde všichni mí 
předkové byli řemeslníky. Vystudoval jsem na 
filozofické fakultě obor historie – v rámci ní mě 
vždy zajímaly i lidové tradice. Před několika 
lety jsem organizoval v Praze na Libeňském 
zámku dva ročníky jarmarku uměleckých ře-
mesel, kde jsme veřejnosti prezentovali třeba 
i taková vymírající řemesla jako jsou drátení-
ci, košíkáři nebo knihvazači. Obdivuji ty, kteří 

mají šikovné ruce a dokážou si vydělat uměním 
a řemeslem. Nebo si aspoň pro sebe a jako 
dárek svým blízkým umí vyrobit židli, kovanou 
branku nebo soupravu šperků. 

Již šestým rokem vedete v pražských 
Vysočanech Střední odbornou školu 
uměleckořemeslnou. Můžete přiblížit, 
v čem se tato škola liší od ostatních?
Na žádné jiné škole ve střední Evropě není 
možné učit se tolika uměleckým řemeslům 
jako u nás. Umělecký štukatér, který opra-
vuje památkové domy, zámky a muzea se učí 
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jen u nás. Umělecký pozlacovač a umělecký 
sklenář to samé. Žáci se učí u mistrů v obo-
ru, kteří zase převzali řemeslo od předchozích 
generací. Zachováváme tradici. Do vyučování 
zapojujeme odborníky z uměleckých oborů – 
například znalce drahých kamenů pro zlatní-
ky, restaurátora dřevěných budov v Libušíně 
pro truhláře nebo restaurátorku kachlových 
kamen pro keramiky. Daří se nám organizo-
vat také odborné stáže ve firmách v zahrani-
čí, například ve školním roce 2018/2019 bylo 
30 žáků v Irsku, Anglii a Norsku. Někteří naši 
absolventi jsou uznávanými odborníky. 

Můžete uvést příklad?
Uměleckořemeslná škola má celou řadu 
úspěšných absolventů. Někteří z nich se uplat-
nili v zahraničí, jiní se podíleli na renovaci pa-
mátek u nás. Jako příklad mohu uvést oltář 
kostela Pražského Jezulátka nebo restau-
rování budovy Parlamentu České republiky. 
Absolventky oboru vlásenkář a maskér máme 
i v České televizi, v salonech nebo v dílnách pro 
výrobu paruk. Jedna ze studentek získala titul 
„Mistryně České republiky v make-up“ a dnes 
se stará o celou řadu sportovců, politiků a dal-
ších známých osobností. V tomto výčtu bych 
mohl dlouho pokračovat…

Jaké předpoklady musí splňovat uchazeč 

o studium?
Uchazeč musí mít výtvarné nadání a nesmí být 
barvoslepý. Ideálně má mít prostorovou před-
stavivost. Je potřeba, aby byl zručný, u ně-
kterých oborů trpělivý (vlásenkář a maskér), 
u jiných musí mít smysl pro detail (zlatník). 
Obecně vítáme vztah ke kultuře a památkám, 
protože dějiny umění jsou důležitý předmět 
v rámci závěrečných zkoušek. 

Jak probíhá přijímací řízení? 
První částí je talentová zkouška. Uchazeč na 
ní prokáže, že ovládá základní kresbu tuž-
kou a malbu barvami (zátiší). Důležité je, aby 
uchazeč přinesl 5 – 10 vlastních výtvarných 
prací (výkresů) nebo výrobků (např. kerami-
ku, jednoduchý šperk). K tomu si napíše test 
k základní znalosti dějin umění (je dobré znát 
umělecké slohy jako gotika, renesance atd.). 
Když v talentové části uspěje, pozveme ho na 
přijímací pohovor, kde se ptáme na motivaci ke 
studiu a základní přehled o oboru, ve kterém 
se chce vyučit. Pohovor trvá jen 15 minut. 

Prosím upřesněte, jakým způsobem probíhá 
samotné studium?
Žáci mají od začátku střídavě týden teorie, 
týden praxe. Teoretická výuka probíhá v are-
álu školy v Podkovářské ulici na Praze 9. 
Stěžejními předměty jsou technologie (postu-

THE KELLNER FAMILy FOUNDATION | Rozhovor
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py výroby v oboru), materiály (s jakými mate-
riály v oboru pracujete) a dějiny umění (vývoj 
uměleckých slohů a základní díla z malířství, 
sochařství, architektury, ale i užitého umění). 
Z dalších předmětů je to třeba technické kres-
lení (zákazníkovi je potřeba umět narýsovat 
podobu výrobku) nebo výtvarná výchova. Jako 
cizí jazyk učíme hlavně angličtinu. Matematiky 
jsou jen 4 hodiny za 14 dní, fyzika a chemie je 
dokonce jen jeden rok studia. 

V týdnu praxe jsou žáci až 7 hodin denně 
v dílnách pod vedením mistrů. V budově školy 
máme jen kovářskou, pasířskou, truhlářskou 
a vlásenkářskou dílnu. Zlatníci se učí ve dvou 
výukových střediscích v Praze, umělečtí truh-
láři, keramici, štukatéři, pozlacovači, rytci 
a sklenáři v malém počtu v dílnách mistrů rov-
něž v Praze. Výuka je individuálnější. Můžou se 
setkat s tím, jak probíhá jednání se zákazníkem 
a zhotovení zakázky. Pečuje o ně rovnou člo-
věk, který se oborem živí a má bohatou praxi. 

Co může vaše škola studentům ještě nabídnout? 
Rád bych zdůraznil, že jsme škola rodinného 
typu a studentům nad rámec běžného posky-
tujeme celou řadu služeb. Kromě kvalitní výu-
ky i praxe je to především individuální přístup 
učitelů, online známky a rozvrh, větší množství 
exkurzí během studia, free wifi, praxe rovnou 
ve firmách, výměnné pobyty v ČR i v zahraničí. 

V areálu školy je možnost obědů i svačin.

O jaké obory je největší zájem? 
O obor vlásenkář a maskér – zde je potřeba vě-
dět, že než se žák naučí líčit a maskovat herce, 
musí si osvojit výrobu paruky a dalších doplň-
ků. Dále je velký zájem o obor zlatníka a kle-
notníka, uměleckého kováře nebo uměleckého 
truhláře. Kompletní přehled oborů, které se 
dají studovat na naší škole, najdete v křížovce, 
kterou jsme pro čtenáře Zámečku vytvořili.  

Jak je to s ubytováním? Disponuje škola 
vlastním internátem?
Vlastní internát nemáme, ale máme dlouho-
dobou osvědčenou spolupráci s chlapeckými 
i dívčími internáty v Praze. Student od nás do-
stává konkrétní tipy a nasmlouvá si ubytování, 
které pro něj bude nejvíc vyhovující, například 
z hlediska dopravy. 

Jak je to s náklady studia? Přeci jen, jste soukro-
má škola.
Roční školné se dělí na školné za teorii 
(15 000 Kč ročně) a za praxi (průměrně 10 000 
Kč ročně). Tedy dohromady v průměru 25 000 
Kč za rok. Po žákovi chceme, aby si během stu-
dia zakoupil učebnice angličtiny, matematiky 
a technického kreslení. Ve zbytku předmětů 
se s žáky na studijních materiálech domlou-
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Bližší informace: 

www.umeleckoremeslna.cz 

Zájemci o získání příspěvku na studium 

Střední odborné školy uměleckořemeslné 

kontaktujte Petru Štětkovou 

z Nadace The Kellner Family Foundation.

Mobil: 702 211 488

E-mail: stetkova@kellnerfoundation.cz 
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vají učitelé – ale většinou stačí sešit. Do pra-
xe je třeba mít vhodné oblečení, pevné boty 
a základní ochranné pomůcky. Díky spolupráci 
s Nadací The Kellner Family Foundation mají 
studenti z dětských domovů náklady za školné 
a praxi hrazené. Srdečně za tuto možnost na-
daci děkuji a těším se na uchazeče, které naše 
mimořádné uměleckořemeslné obory osloví. 

Na závěr se tedy zeptám, zda může mít v dnešní 
době řemeslo skutečně „zlaté dno“? Jaké je 
reálné uplatnění absolventů vaší školy?
Ten, kdo chce, následuje příkladu svého mi-
stra. V některých oborech (umělecký štuka-
tér) potřebují firmy, se kterými spolupracuje-

me, zaměstnance okamžitě. Umělečtí kováři 
a umělečtí truhláři se uplatňují dál v dílnách na-
šich mistrů, než se mohou osamostatnit. Často 
pracují v kovozpracujícím nebo dřevozpracují-
cím průmyslu. Vlásenkář a maskér, tam záleží 
na tom, jestli tíhnou k divadlu a muzikálu nebo 
k filmu. Na závěr mohu uvést příklad „zlaté-
ho dna“. Jeden náš absolvent – kovář – vyrábí 
nože a má dnes již vlastní e-shop pro zahranič-
ní klientelu. Rčení „řemeslo má zlaté dno“ platí 
zkrátka pro ty, kteří jdou za svým cílem, mají 
zájem a drží se těch správných lidí z oboru.

Děkuji Vám za rozhovor.
Petra Štětková
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kŘížovka o Ceny
Vzdělání | THE KELLNER FAMILy FOUNDATION

1 Ř

2 M

3 U

4 S

5 K

6 Z

7 Š

8 Ř

9 Ř

10 R

11 Č

12 N

13 P

14 K

15 T

1. Který řemeslník vyrábí nábytek, truhly, stoly, židle předměty ze dřeva? 
2. Viděli jste v televizi program Tvoje tvář má známý hlas? Jaké povolání má ten, kdo soutěžící maskuje? 
3. Jak se obecně nazývá dovednost, při které někdo tvoří umělecké předměty? 
4. Kdo vyrábí paruky, příčesky a vousy pro herce, nemocné i ostatní zájemce?
5. Kdo zhotovuje keramické nádobí a sošky?
6. Který řemeslník zlatí umělecké předměty? 
7. Který řemeslník restauruje zámky a historické domy s tzv. štukem, sádrou, formami?
8. Který řemeslník pracuje s kladivy a kovadlinou a výhní?
9. Který řemeslník opracovává dřevo různými noži, dláty a vyřezává do něj ornamenty?
10. Který řemeslník pracuje rydly do kovů a zdobí šperky, pušky nebo vyrábí medaile? 
11. Který řemeslník umí opravit i vyrobit zámky? 
12. Který řemeslník vyrábí skleněné vitráže, barevná okna, umělecké předměty ze skla? 
13. Který řemeslník, stejně jako kovář nebo zámečník, zhotovuje z mědi a mosazi drobnější předměty, 

jako jsou svícny, věšáky, štíty? 
14. Který řemeslník vyrábí z různých kovů a kamenů, skla i jiných materiálů klenoty? 
15. Jak se ještě říká řemeslníkovi, který vyrábí hlavně z velmi drahého kovu šperky a i další ozdobné předměty? 

Tajenku pošlete na redakce@zamecek.net. Vylosovaným vítězům pošleme hezké ceny.

jaké obory můžeš studovat na Střední škole uměleckořemeslné v Praze?
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HOROSKOPY
jestli chceš, aby ti hvězdy splnily to, po 
čem toužíš, tak své přání napiš klackem 
do sněhu a doufej, že tam vydrží napsané 
do noci, než si ho hvězdy stačí přečíst.

Blíženče,
hvězdy ti radí, abys raději jezdil 
na sáňkách než na bobech.

Býku,

zůstaň v pohodě, nech věci náhodě, 
problémy uplavou ti po vodě.

Rybo,
tvůj život se pomalu stává prázdným, 
jako by mu chyběl smysl. Něco by to 
chtělo… Že by knedlo – vepřo – zelo?

Vodnáři,

podle konstelace Jupiteru a Marsu 
je nad Slunce jasný, že příští týden 
dostaneš ve škole spoustu dob-
rých známek. A protože hvězdy se 
nikdy nepletou, můžeš se přestat 
učit a začít se flákat. Dobrý znám-
ky máš i tak v kapse…

Lve,
v březnu najdeš na chodníku ti-
sícovku, ale jenom v případě, že 
budeš celý únor spát v pyžamu 
naruby.

Raku,

hvězdy ti radí, abys na TO přestal 
myslet, nebo se z toho zblázníš.

Kozorohu,
věř hvězdám a poslouchej hlasy 
z vesmíru, třeba už dneska ve-
čer, nastraž uši a čekej poselství 
z nebe.

 Štíre,

pokud sněží v okamžiku, kdy čteš 
tento svůj horoskop, pak máš velké 
štěstí, které se do roka a do dne pro-
mění v hromadu bonbónů.

Střelče,
v následujících dvou týdnech ne-
smíš sníst hořčici, kečup ani tatar-
ku, protože pak by se nenaplnila 
galaktická věštba o tvém velkole-
pém budoucím štěstí.

Berane,

mezi hvězdami se šíří drby, že se 
prý brzy zamiluješ.

Váho,
promiň, ale tvůj horoskop jsem 
nestihl. Příště se polepším.

Panno,

Z vesmírné observatoře zdraví Helmut86



Milá Zámečata,

už je to fakt otravný, že jo? Ta 
epidemie koronaviru trvá sko-
ro rok a je to celé na prd. Jsme 
zavření a nikam se nemůže. 
Ne že by škola byla někdy 
extra zábava, ale teď, když je 
on-line, tak je učení ještě větší 
otrava. Komu by se taky chtělo 
soustředit a dávat pozor, když 
to jde různě občůrat, hmm?

Nemůžeme chodit do krouž-
ků, za zábavou, setkávat se 
s kamarády... A přes tohle 
všechno se vás chci zeptat, 
jestli na tom vidíte něco dob-
rého? Je teď něco pro vás lep-
ší, než bylo před epidemií? 
Baví vás něco víc, objevili jste 
něco pozitivního, poznali nové 
hodnoty nebo co já vím, jak to 
nazvat?

Pokud ano, jsem rád a je to 
tak správně. Protože na všem 
zlém je vždycky něco dobrého. 
O tom je život. A ten váš bude 
určitě úžasný. Stačí chtít. Stačí 
se trochu snažit a vnímat na 
ementálu ten sýr a ne ty díry.

Pokud budete mít chuť, na-
pište mi, co vám v poslední 
době udělalo radost. Nebo co 
vás na tom všem koronavi-
rovém šílenství baví. Rád se 
nechám inspirovat, abych i já 
mohl být o kousek veselejší. 
Můj mail je 

ondrej.polak@zamecek.net.

Tady máme básničku
pro čtenáře Zámečku

Hurá, už tu máme zimu,
bílé vločky skryly hlínu,kdo není na marodce
spěchá honem na kopce
a tam nahoru a dolů
vozíme se všichni spolu.

Na bobech či na saních
sviští nám to po pláních,úsměvy a radost všude
a tak to v nás pořád bude,coviďáku navzdory,
nejsme přece srágory!

Helmut

ondřej helmut Polák

Závěrem

Smutné loučení
Radost z příchodu nového roku v ddŠ jihlava vystří-
dal smutek a pláč. Domov postihla tragédie, když ve 
věku 54 let zemřel jeho dlouhodobý ŘediTel Radek 
vovSík. Se svým šéfem, kolegou a kamarádem se za-
městnanci i děti rozloučili v pátek 15. ledna u křížku na 
jihlavské Skalce. „Tichou vzpomínkou, položením kvě-
tin a symbolickým vypuštěním lampionů prokazujeme 
úctu tomu, koho jsme měli tak moc rádi a kdo byl pro 

nás všechny velkým 
vzorem. Nikdy neza-
pomeneme,“ reago-
vali zástupci DDŠ na 
Facebooku.

Pan Radek Vovsík 
spolupracoval i se 
Zámečkem, napří-
klad v roce 2011 po-
máhal s programem 
srazu dětské redakce 
v Jihlavě. 

Budiž Vám země 
lehká, pane řediteli. 

red 


