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KDY UŽ TO 
VYPRŠÍ?

118 stran
pro jarní pohodu

Foto: teta Šárka Kubíková, DD Dubá-Deštná



Honorář pro 
pilné domovy
Dubnové číslo Zámečku je plné 
zpráv od pilných redaktorů. 
Zpráv z vašich domovů nám 
posíláte čím dál tím víc, což 
nás moc baví a asi to baví i vás, 
protože spoustu z nich jste napsali sami, někteří 
s pomocí tet a strejdů. Nejlepším autorům posíláme 
malou odměnu a všem domovům, které se do přípravy 
čísla zapojily, speciální honorář: Oblečení od firmy 
Vlček (děkujeme!). Většinou jsou to věci „pro prcky“, 
ale parádní, tak věříme, že se budou hodit a líbit. 
U Vlčků si můžete i nakoupit: www.textilvlcek.cz.

red  

Ahoj Zámečata, 

nedávno jsem pekl jab-
lečný štrúdl a vzpo-
mněl jsem si na své 
dětství v děcáku. Péct 
jsem v domově nikdy 
neuměl, stejně jako 

uvařit polévku, omáčku 
nebo si nasmažit řízky. 

Tato parketa vždy patřila v domo-
vě hlavně těm starším, tetám a strejdům 
a těm, kteří si na učňáku vybrali obor ku-
chař-číšník. Měl jsem radost, když mimo 
poklady v jídelníčku naše teta přinesla na-
příklad jablka a rozhodla, že o víkendu bu-
deme péct. To jsem měl vždy velkou radost! 
Kromě štrúdlu, který jsme si každý mohli 
upéct podle sebe, jsme dělali jablečný kom-
pot i čaj ze slupek. To byla vždycky vůně… 
Dodnes mě ta vůně zanese vzpomínkami do 
dětského domova a vybaví se mi ty chvíle 
nekonečného loupání hromady červených 
i zelených jablek i ten nezapomenutelný vý-
sledek. 

Taky si u konkrétních jídel vzpomenete 
na některé krásné chvíle, které jste za-
žili anebo v děcáku zažíváte? Například 
McDonald’s, který mám spojený s cestou 
k moři do Chorvatska s naším domovem, 
u melounu se mi vybaví nezapomenutelné 
zážitky z letních táborů, u horkého Granka 
si vzpomenu na sobotní pohodu s pohádka-
mi, ke kterým jsem v brzkých ranních ho-
dinách vstával. A bramborový salát mi při-
pomene hlavně Velikonoce, protože jsme do 
něj s klukama po pomlázce přidávali vyko-
ledovaná obarvená vajíčka. 

A pokud milujete jídlo jako já, nezapo-
meňte, že na něj se rozhodně žádná opat-
ření a zákazy nevztahují a vy si tak můžete 
zkusit společně upéct třeba jablečný štrúdl. 
Vy ho ale na rozdíl ode mě nespálíte a vaše 
vzpomínky tak budou o to příjemnější! 

Užijte si nový Zámeček, který jste právě 
otevřeli. Máte se tentokrát opravdu na co 
těšit.

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

Lukáš Kotlár, šéfredaktor

SKvělá Šance pro StuDenty 
vySoKýcH ŠKol 
Nadace Terezy Maxové dětem vyhlašuje grantové 
řízení pro stávající a nově přijaté studenty vyso-
kých škol z dětských domovů v akademickém roce 
2021/2022.

Uzávěrka příjmu žádostí:  30. 6. 2021

Co může být předmětem žádosti:
•	 Učebnice, studijní materiály a pomůcky
•	 Školné
•	 Jazykové a odborné kurzy
•	 Ubytování na koleji
•	 Cestovné do školy
•	 Poplatky za připojení k internetu

Formuláře k podání žádosti naleznete na webových 
stránkách nadace www.terezamaxovadetem.cz 
v sekci Grantové řízení / Termíny grantových kol.

Přejeme vám mnoho úspěchů ve studiu!
Jiřina Nachtmannová

Nadace Terezy Maxové dětem

Kontaktní adresa: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
tel:  257 474 527 
mobil: 725 663 013
e-mail: jirina.nachtmannova@terezamaxovadetem.cz
web: www.terezamaxovadetem.cz

Staňte se našimi fanoušky na facebooku (Nadace 
Terezy Maxové dětem) a získávejte aktuální infor-
mace o činnosti nadace a možnosti podpory.

ÚVODEM 
Slovo šéfredaktora



Lukáš Novák

Honzík (10), DD Náměšť nad Oslavou: Covidový smutek

DD Volyně
3

onlIn

Online, Online,
co se to zas z Tebe vyvine?
Každý večer čekám, trpím,
ráno se hned učím, kreslím.
Lovím připojení, kde se dá,
kdy už skončí tahle výuka?
Moje levá ruka opět hrabe
tam kam nesmí, ani já ne!

Proč jsem na to šahala,
poradit si nedala?

Budu trpět jako dnes a včera,
musím být hned omluvena.
Onlin za to nemůže,
kdo mi s tím zas pomůže?

On-line hodiny tu byly,
pro mě se však nehodily. 

Těším se moc do školy,
proč jsou tyhle trampoty?

Už mám ve všem jasno,
PC prostě zhaslo.

Děti a teta 
ze 4. rodinné buňky

DD Volyně



Cocotte Minute

Domovy sobě

Martin Zeller, moderátor a zpěvák 
slavné nu-metalové kapely Cocotte 

Minute, napsal do Zámečku! 
Přečtěte si příběh člověka, který to 
navzdory předsudkům z dětství ně-
kam dotáhl. Třeba se právě tenhle 

chlapík stane vaším vzorem.

Obecně prospěšná společnost 
yourchance a projekt Začni 

správně stojí za platformou pro 
vychovatele z DD. Na sociálních 

sítích a novém webu Domovy sobě 
už proběhlo několik online setkání 
s odborníky a další se připravují. 

Ani v jarním čísle nechybí velký 
rozhovor, tentokrát s Renatou 
Bučkovou (dříve DD Melč a DD 
Nový Jičín). Jak bylo složité po-
stavit se na vlastní nohy, čím se 
dnes šestatřicetiletá žena živí 

a jak vzpomíná na život v domově?

Zprávy z domovů Vyhodnocení

Rozhovor

14-15

82-83
85-87

zezadu

20-57 64-71

Zimní radovánky, první jarní zážit-
ky, vzpomínka na Velikonoce, ale 
i příběhy související s pandemií 

a distanční výukou. Nic z toho ne-
chybí na čtyřech desítkách stran 
plných zpráv, reportáží a fotek 
z vašich domovů. Děkujeme!

V uplynulých týdnech se mnozí 
z vás zapojili do soutěže Skupiny 
ČEZ. Užili jste si online exkurze 

do elektráren a pak se o své 
zážitky podělili formou textů 

a obrázků. Výsledky i vaše pří-
spěvky si nenecháme pro sebe.

Zviditelnit se a motivovat ostatní 
z dětských domovů. To byl záměr 
Milana z DD Dolní Počernice, kte-
rý se přihlásil do televizní soutěže 
Prostřeno. Jak s odstupem času 

hodnotí účast před kamerou, pro-
zradil v rozhovoru Letního domu.

Martin vařil na Primě

72-73

Ochutnávka

4



Zámeček
Vydává Duha Zámeček pro dětské domovy a další zařízení  
pro děti v celé republice. Zdarma.
Evidenční číslo: MK ČR E 21583

Redakce: 
Duha Zámeček, Frýdecká 16, 736 01 Havířov
Telefon: 725 595 417    
E-mail: redakce@zamecek.net

Šéfredaktor: Lukáš Kotlár – 776 850 471
lukas.kotlar@zamecek.net
Levá ruka: Ondřej Polák – Helmut (onpolak@gmail.com)
Pravá ruka: Ivana Sobolová (ivana.sobolova@zamecek.net)
Šéf webu: František Berger (frantisek.berger@zamecek.net)
Redakce: Jiřina Porubová (DD Valašské Meziříčí), Natálie 
Sobolová
Grafika: Robin Caïs a Flík

Redakční rada:
Vladislav Sobol (předseda), vladislav.sobol@zamecek.net
Aleš Bureš (DD Klánovice)
Vladimír Bystrov (Bison&Rose)
Naďa Dittmannová (Spolu dětem)
Roman Hrůza (RHA Agency)
Jan Klusáček (CyberFox)
Martin Komárek (Deník)
Radim Koreš (DD Písek)
Martin Lánský (mediální expert)
Martin Lněnička (DD Dolní Počernice)
Vlastimil Mrva (Znojemsko)
Václav Senjuk (publicista)
Terezie Sverdlinová (Nadace Terezy Maxové dětem)

TirážZámeček podporují

Zámeček k vám sponzorsky 
dovezla společnost

www.ZAMECEK.NET
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B A C K G R O U N D

B A C K G R O U N D

B A C K G R O U N D B A C K G R O U N DB A C K G R O U N DB A C K G R O U N D

HvězDy zámečKu
NAŠE 

HVěZDy!

David Zelík (DD Uherský Ostroh)

David z Uherského Ostrohu vytvořil nový rekord! Opravdu speciální. 
Do České knihy rekordů se zapsal vlastní nejmenší malovanou vlajkou 
ČR, a to klasickými fixami na kancelářský papír. Vyrobil miniaturní vla-
ječku České republiky o rozměrech pouhých 2,5 mm x 1 mm. Posíláme 
gratulace a do dalších pokusů o rekord držíme pěsti!

Rosťa Vašík (DD Olomouc)
Od 15 let toužil po studiu herectví na pražské DAMU. Nedávno se 
Rosťovi jeho přání splnilo, když zvládl všechna tři kola výběrového 
řízení. Jeho talent ocenil i ředitel Národního divadla Jan Burian. „Je 
to o vlastní dřině a úsilí, ale taky o lidech, kteří mi věří v tom, co dě-
lám,“ říká nadaný klučina a člen hudebního dua KONEY & PAULIE. 
Jejich nejnovější klip o koronavirové situaci měl 14. dubna premiéru 
na YouTube, připravovaná píseň zazní v rádiu. 

Tomáš Valenta (dříve DD Hora Svaté Kateřiny)

Na základě vlastní životní zkušenosti se Tomáš rozhodl pomáhat 
ostatním. Kromě toho, že je členem platformy Vteřina poté, vede 
Nábytkovou banku v hlavním městě. Pražanům v nouzi nebo osobám 
opouštějícím dětský domov pomáhá vybavit domácnost nábytkem či 
nádobím, aniž by vybraní klienti museli cokoliv platit. Víc takových dob-
ráků a projektů!

Veronika Kašáková (dříve DD Vysoká Pec)
Modelka, finalistka České Miss a zakladatelka NF Veroniky Kašákové 
v únoru porodila syna Matyáše. Štěstí vystřídal strach o jeho život. 
Matyášek má vzácnou metabolickou vadu, kterou nelze vyléčit, a je odká-
zán na speciální stravu. „Normální“ jídlo by mu poškodilo mozek. Veronika 
s přítelem se k tomu postavili čelem: „Pro nás jsi ZDRAVÝ chlapec, který 
si vybral speciální cestu. Těším se, co se díky tobě nového naučím,“ uved-
la osudem zkoušená maminka. Klobouk dolů! Přejeme hodně sil.
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Petr Kellner  (20. 5. 1964 – 27. 3. 2021)

Měli jsme v Zámečku tajný sen - připravit s Petrem Kellnerem rozhovor. Už se nám to nepodaří.

Ale máme radost z toho, že jsme mu byli nablízku a sledovali, jak rozdává radost a naději klukům 
a holkám z domovů, které jeho rodinná nadace podporuje při studiu Open Gate. Dva z nich – Lukáš 
Kotlár a Franta Berger, kteří Zámeček vedou, se s ním na následující dvoustraně loučí. DěKUJEME!



petr Kellner mi otevřel bránu do života
Bylo to zdrcující ráno. Po probuzení jsem se podíval na mobil a jako první zprávu uviděl, že po 
pádu vrtulníku na Aljašce zahynul podnikatel Petr Kellner. Zprvu mě napadlo, že jde o nepovedený 
aprílový žert, jenomže pak jsem si uvědomil, že je teprve 29. března a ne 1. dubna. Bohužel...

Jako redaktor Olomouckého deníku jsem dostal pří-
ležitost zavzpomínat na muže, díky kterému jsem tím, 
čím jsem. Jelikož moje vzpomínky souvisejí s dětský-
mi domovy i Zámečkem, dovolím si mírně poupravený 
text sdílet také v našem čtvrtletníku a ještě jednou tak 
poděkovat panu Kellnerovi, jeho rodině i nadaci.

OPEN GATE JAKO ÚNIK Z DěCÁKU
Existenci miliardáře Petra Kellnera jsem začal vní-
mat v roce 2004. Tehdy za mnou do základní školy 
v Senici na Hané přijela sociální pracovnice a v ře-
ditelně mi oznámila, že vzhledem ke špatné finanční 
situaci doma skončím v dětském domově. Zároveň 
mě však informovala, že v Babicích u Prahy vzniká 
osmileté gymnázium Open Gate, které od září 2005 
dá šanci nadaným dětem i ze sociálně slabých rodin 
či ústavní výchovy. Měsíční školné ve výši 47 tisíc by 
prý hradila Kellnerova nadace 

Při rozhodování, zda trávit většinu času v dětském 
domově, nebo na koleji v areálu s vlastním fotbalo-
vým hřištěm, krytým bazénem a divadelní budovou, 
jsem neváhal. Po úspěšně zvládnutých přijímacích 
zkouškách jsem tak vyměnil základku za prestižní 
gympl. Bez nadsázky, nejlepší rozhodnutí mého ži-
vota. 

I přes počáteční problémy nejen s angličtinou, která 
byla nezbytnou součástí studia na Open Gate, jsem
v roce 2012 odmaturoval. Petra Kellnera jsem během 
té doby párkrát zahlédl v areálu školy, nikdy jsem si 
však netroufl ho oslovit a osobně mu poděkovat za 
šanci, kterou mi dal. Teď toho lituji víc než dřív. 

DO NOVIN
Zpočátku studia v Babicích jsem všem opakoval, 
že chci být traktoristou nebo řidičem kamionu. 
Nakonec jsem se rozhodl pro studium žurnalistiky; 
a byť jsem měl otevřenou bránu do zahraničí, zůstal 
jsem v České republice. I během studia Sociální 
a mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose 
Komenského v Praze mě podporovala The Kellner 
Family Foundation (dříve Nadace Educa). 

Petr Kellner byl mým životním průvodcem a pa-
tronem. Kromě školy se naše cesty propojily ještě 
v jednom zásadním případě. Jak jistě všichni víte, 
nadace rodiny Kellnerových finančně podporuje 
i náš Zámeček. Hlavně díky tomuto časopisu, do 
nějž jsem psal střípky ze života v Open Gate, jsem 
se rozhodl pro novinařinu a současnou práci v olo-
moucké redakci Deníku. Nebýt však života v Open 
Gate, asi bych pro Zámeček a celkově pro novinařinu 
v sobě nenašel takové nadšení. 

Lidí, kterým pan Kellner pomohl stejně jako mně, 
je fakt hodně. Možná jste právě vy mezi nimi. Proto 
si dovolím za náš všechny poslat „tam nahoru“ jedno 
obrovské poděkování. SRDEČNĚ DĚKUJEME!!!

František Berger 
absolvent gymnázia Open Gate
dříve DD Litovel a DD Olomouc

R. I. P. | REDAKCE
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Dostal jsem životní šanci. Díky i za zámeček
O úmrtí Petra Kellnera mě jako první informoval Pavel, můj dlouholetý kamarád z děcáku, který 
mě to ráno zaskočil naprosto šokující zprávou na Messengeru. Když jsem pak vstoupil na internet, 
černobílé fotografie a texty v minulém čase o osobnosti Petra Kellnera bohužel vše potvrdily. 
V tu chvíli jsem myslel jen na něj, na jeho rodinu a na všechny ty přátele, se kterými jsme vzájemně 
vděční za nejen finanční podporu jeho rodinné nadace The Kellner Family Foundation při studiu.

ZÁMEČEK NA PŮDě OPEN GATE
Mezi těmito přáteli je také několik kluků a holek z dět-
ských domovů, se kterými jsem se setkal při studiu 
na prestižním gymnáziu OPEN GATE, které rodině 
Kellnerových patří. Právě tady v začátcích mého stu-
dia proběhlo finální kolo celoroční soutěže čtenářů 
Zámečku společně se srazem naší dětské redakce. 

Ano, ve školním areálu nejbohatšího Čecha Petra 
Kellnera jsme tehdy mohli soutěžit, sportovat a řádit 
v bazénu. Také jsem tehdy v Zámečku prakticky napl-
no začínal a po letech se do něj aktivně vrátil i kama-
rád František Berger. Společně jsme se do Zámečku 
natolik zamilovali, že jsme s ním zůstali až dodnes. 
A navíc oba pracujeme ve světě médií. Náhoda? Není 
určitě náhodou, že časopis Zámeček dlouhé roky 

podporuje také nadace manželů Kellnerových. 
Právě Zámeček nás všechny z dětských domovů 

spojuje a nabízí pohled do jiných děcáků, mnoho 
fotografií, soutěží, zajímavých projektů nadací a or-
ganizací a hlavně přináší příběhy, kterými se dá in-
spirovat v našich budoucích samostatných životech.

Z DěCÁKU KE KRÁLOVSKÉ RODINě
Petr Kellner dokázal spojit ty, se kterými se osud 
příliš nemazlil, ale i ty, kteří se narodili do šťastných 
i bohatých rodin. Zásadní však bylo, že jsme všichni 
v rámci studia na OPEN GATE dostali rovnou příle-
žitost změnit nejen sebe, ale také své nejbližší okolí. 
Dostali jsme šanci vyrazit za svými sny. Naučil jsem 
se na OPEN GATE anglicky a španělsky, navštívil jsem 
díky škole Anglii, Rumunsko, Indii nebo Španělsko. 
A díky tomu, že na naší škole běžel celosvětový vzdě-
lávací projekt pro mladé lidi Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (což byl manžel anglické královny, který 
před pár dny bohužel také navždy opustil náš svět), 
jsem měl možnost se opakovaně setkat se členy 
britské královské rodiny coby držitel zlatého ocenění 
DofE.

VDěČNOST AŽ DO NEBE
Cítím obrovskou vděčnost za podporu a zázemí, kte-
ré mi OPEN GATE a nadace rodiny Kellnerových po-
skytla pro to, abych jednou v životě mohl být šťastný. 
Také díky podpoře dětského domova jsem se mohl 
stát absolventem tohoto úžasného gymnázia a být 
nadále stipendistou na vysoké škole. Zároveň jsem 
rád a děkuji za dosavadní laskavou finanční podporu 
od nadace manželů Kellnerových našeho časopisu 
Zámeček.

Upřímnou soustrast Vaší rodině. Petře, posílám 
Vám do nebe poděkování za nás všechny.

Lukáš Kotlár
absolvent gymnázia Open Gate

dříve DD Uherský Ostroh
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ŠárKa cvrKalová (25): 

vždycky mě bavilo psát. Bez nadace terezy 
maxové dětem bych nebyla tam, kde jsem
Šárka Cvrkalová nikdy nebyla v dětském domově. Její životní osud 
je ale velmi podobný těm našim. Vlastního otce nikdy nepoznala. 
Tatínek její rodinu opustil ještě před tím, než se narodila, nevlastní 
táta opustil rodinu poté, co její maminka zemřela na rakovinu. 
Šárka ale měla štěstí v neštěstí. Jí i mladší sestry Denisy se ujali 
prarodiče, u kterých odmalička vyrůstaly. Dodnes jim je za jejich 
pomoc vděčná, stejně jako za finanční podporu Nadace Terezy 
Maxové dětem při studiu v Praze. Právě tady si plní svůj sen a je šťastná. 

z veSnIce Do velKoměSta

Jak se ti v 25 letech žije v Praze? 
Bydlím tady v podnájmu v krásném bytě, s pří-
telkyní, kocourem a dvěma ještěrkami. V sou-
časné době dokončuji třetí ročník mediálních 
studií na Metropolitní univerzitě v Praze, po 
jehož splnění se ze mě stane bakalář. Kromě 
toho už jsem diplomovaným specialistou 
v oboru žurnalistiky. Díky příspěvkům na škol-

né se mi totiž před třemi lety podařilo úspěšně 
dostudovat Akademii žurnalistiky a pokračovat 
dál na vysoké škole.

Co předcházelo tvému životu v hlavním městě?
I když nás se sestrou Denisou dlouhé roky ži-
vili prarodiče, přišla jsem s tím, že bych chtě-
la studovat obor, kde se platí 25 000 korun za 
rok, a to bylo téměř nemyslitelné. Když mi bylo 
sedm let, zemřela maminka na rakovinu. Můj 
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nevlastní otec se o mě ani o mou mladší sest-
ru nezajímal, po její smrti si nás proto vzali do 
péče prarodiče. Babička s dědou se nám vždy 
snažili dát všechno, jenomže dnes jsou oba 
v důchodu a finanční situace naší rodiny není 
zrovna nejlepší. Tehdy jsem se obrátila na 
Nadaci Terezy Maxové dětem. Kvůli škole jsem 
se odstěhovala do Prahy, po třech letech jsem 
dokončila Akademii žurnalistiky a Nadace se 
mě rozhodla i nadále podpořit na škole, která 
si žádá za rok celkem 50 000 korun. 

Měla jsi psaní ráda od malička?
Ano, už někdy v 6. nebo 7. třídě jsem napsa-
la dětskou knížku, byla to taková kravina 
a měla dvacet stránek. Díky tomu jsem dostala 
doporučení od učitele na základce, že na zá-
kladě toho bych se mohla věnovat žurnalisti-
ce. Jelikož jsem ale nevěděla přesně, na jakou 
střední školu nastoupit, abych se mohla věno-
vat tomu psaní, tak jsem si potřebovala vzít čas 
na rozmyšlenou a šla jsem na gympl v Ústí nad 
Orlicí. Mezitím jsme s naší rodinou bydleli ve 
vesnici Libchavy. 

Ani během gymplu tě nelákalo něco jiného?
Na gymplu jsem zjistila, že se nechci věno-
vat fyzice a matice a nadále mě hodně bavilo 
psaní a čeština. Takže jsem měla jasno. Psala 
jsem občas nějaké povídky ze života, ale jen 
do šuplíku. Spíše jsem psala ty vtipný zážitky, 
o smutku jsem moc nepsala. 

Těšila ses do velkoměsta?
Než jsem se přihlásila na školu do Prahy, tak 
jsem toho moc nevěděla. Nevěděla jsem, co 
mě čeká, ale v hlavě jsem měla strach. Kromě 
toho, že jsem šla do nového města, tak praro-
diče tím, že jim umřela dcera a my se ségrou 
jsme pro ně byly jediné, tak nás rozmazlovali, 
a najednou byli bez nás. Když jsem v 19 začala 
jezdit do Prahy, tak jsem se více věnovala tomu 
přechodu z vesnice do města, než tomu, co mě 
bude čekat ve škole. Věděla jsem, že ať se roz-
hodnu jakkoliv, moji prarodiče mě podpoří, aby 
moje sny bylo možné splnit. Dělali pro nás se 
sestrou všechno, co mohli. 

meDIálnÍ naDpŘIrozeno

Během Akademie žurnalistiky 
jsi v rámci praxe pracovala 
v Blesku nebo  v Reflexu. Kam 
jsi s titulem “diplomovaný spe-
cialista” šla studovat poté? 
Šla jsem rovnou další rok stu-
dovat na Metropolitní univerzi-
tu, obor Mediální studia, abych 
stihla být bakalář do 26 let. 
Předchozí škola mně sice dala 
hodně praxe, ale diplomovaný 
specialista není žádný velký 
titul, a věděla jsem, že pokud 
se budu chtít v médiích živit, 
tak aspoň toho bakaláře by to 
chtělo.
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Pro mě bylo nejdůležitější si 
uvědomit, že už to není jenom zábava, ale to, co 
bych chtěla dělat opravdu v práci a živit se tím, 
co mě baví. Je to sice někdy náročná práce, ale 
je to zároveň pro člověka zábava. Ta změna je, 
že se přitom dozvídám něco nového, nepíšu 
něco jenom za sebe, co mě napadne, ale mu-
sím si k tomu dohledat více informací a není to 
jen o tom si sednout a psát, ale musím se tomu 
věnovat mnohem více. Je to o poznatcích okolo. 

poDpora z roDIny 
I naDace

Jak své prarodiče a náhradní rodiče vnímáš 
dnes?
Prarodiče se nám se snažili dát se ségrou 
maximum. Oběma je dnes už 70 a nejsou na 
tom zdravotně nejlíp. Vnímám to i na jejich psy-
chice, že si uvědomují, že já i ségra jsme pryč 
a nejsme tam s nimi každý den. Navíc nezvlá-
dají spoustu věcí kromě té psychiky také fyzic-
ky. Takže bych byla ráda, kdybych jim to mohla 
nějakým způsobem vrátit. 

Jak to plánuješ udělat? 
Já sama si v současné době něco málo při-
vydělávám psaním článků pro internetové 
weby  Only.U  a  OnlyMen.   Je teď  naopak na 
mně, abych se finančně a psychicky pokusila 
podpořit své prarodiče, se kterými se snažím 
také pravidelně vídat. Třeba můj děda se často 
chlubí tím, že jsem něco dokázala, což je v ně-
kterých chvílích i roztomilý. Takže jsem ráda, 
že když já něco zvládnu, tak mu to udělá velkou 
radost, to je ta správná odměna za to, co pro 
mě a ségru s babičkou udělali. 

Tvé články můžeme vidět na webových 
stránkách Seznamu. 
Kam by ses chtěla pracovně posunout 
v budoucnu?
Ráda bych nastoupila na plný úvazek tam, kde 
teď jsem prozatím brigádně. Zatím se mi líbí ta 
finanční příležitost, ale i to, že píšu od všeho 
něco, že mi to něco dává a že se něco přiučím. 
A je tam mladý tým, takže například mé vedou-
cí je o pět let více než mně. Taky když si někdo 
chce zanadávat, tak si zanadává. Lidi tam mají 

Jaké pro tebe byly začátky 
v médiích a kam by ses naopak 
ještě ráda dostala? 
Postupně jsem přišla na chuť 
sloupkům a fejetonům. Co mě 
vždycky nebavilo, byly zprávy, 
i ty ze zahraničí nebo nějaké 
tragédie. Jako nemám s tím 
problém, ale není to směr, kte-
rým bych se chtěla ubírat. Co 
píšu teď, tak to jsou příběhy od 
čtenářů, ale třeba nějaké rady 
do domácnosti a to mě baví. 
Nenapadá mě nic konkrétního, 
co bych chtěla jednou psát. Ale 
do budoucna bych ráda psala 
pro časopis, který se věnuje 
kuriozitám nebo nadpřiroze-
nu. 

Jak se z “psaní do šuplíku” sta-
ne najednou opravdová práce?

Se ségrou. 
To mi mohlo 
být tak 6 let

Rozhovor | NADACE TEREZy MAXOVÉ DěTEM
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obrovskou radost, že jsem díky 
finanční podpoře mohla ve stu-
diu pokračovat. Pak jsem každé 
pololetí komunikovala s nadací, 
dodala jsem výsledky ze školy 
a v čem jsem se posunula. 
Každé setkání se členy nada-
ce nebylo o podepsání papíru, 
ptali se i na to, jestli jsem stále 
s přítelkyní, jestli stále bydlím 
v Praze, jak se mají naši... 
V nadaci je to tak vždy přátelské 
a o skvělém pokecu, protože se 
o studenty, které podporují, zá-
roveň zajímají, jak se jim daří 
i v tom osobním životě. 

Připravil Lukáš Kotlár

skvělý hudební vkus a zájmy, 
rozumím si s nimi a to je podle 
mě nejdůležitější. 

V plnění tvých snů ti zároveň 
pomohla nadace, je to tak? 
Ano, ale na začátku jsem si 
myslela, že to je bez šance. 
Lidi, kteří si tímto neprojdou 
a kteří tento příspěvek nikdy 
nedostali, mají tendenci tomu 
nevěřit. Říkají si, proč zrovna 
já a proč by zrovna mně měl 
někdo pomoci. Když se roz-
hodli mi schválit příspěvek na 
první rok studia v Praze, měla 
jsem strašnou radost, že mi ta 
škola dopadla. 

O příspěvek jsi požádala znovu.
Když jsem žádala podruhé, 
tak jsem nepočítala s tím, že 
bych opět měla ten příspěvek 
dostat. Pro ně to byla jakoby 
samozřejmost, že jsem první 
ročník zvládla, tak že mě pod-
poří nadále, ale já jsem měla 
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martin zeller z cocotte minute: 
Svět není spravedlivej. netrapte se tím, co stejně neovlivníte

Kde začít? Je tolik věcí, co bych vám rád napsal, ale tolik prostoru nemám 
a asi by to i bylo votravný číst. Těch důležitejch věcí je vlastně docela dost. 
Přemejšlel jsem, co je to nejdůležitejší, co bych vám chtěl říct a co by vás 
zároveň co nejdál posunulo. Ale nejdřív něco málo o sobě... 

TRNITÁ CESTA
Odmala jsem poslouchal, že jsem dítě z rozvrácený 
rodiny (jako bych ji ale rozvrátil já nebo co). Bylo to 
ještě za komunistů a dostával jsem to sežrat hlavně 
od učitelek. Peníze jsme žádný neměli, ale hlady 
sem určitě neumíral. Poslouchal jsem, že ze mě 
nic nebude a nikam jsem vlastně nepatřil. Dneska 
mám nejúspěšnější nu-metalovou kapelu 
v republice, dvě pidi firmičky na vydávaní naší 
muziky a výrobu merche, jsem v top managementu 
jednoho z nej klubů v republice a mám vlastní dům 
a rodinu se třema malejma dětma. Navíc jsem právě 
vydělal jedním projektem přes čtvrt milionu pro ro-
diče samoživitele. Nikdy sem od nikoho nic zadarmo 
nedostal. A myslím, že i proto jsem tam, kde jsem.

Já jsem v děcáku nebyl. Tátu i mámu jsem na 
začátku měl. Žádná velká sláva to sice nebyla, ale 
nebyl jsem jakože sám. Nebo jsem si to aspoň my-
slel. Táta hodně pil, třískal mámu a i mě a bráchu. 
Jsem rád, že z našeho života zmizel, když sem měl 
jít do druhý třídy. Fakt jsem měl radost, že už bude 
všechno fajn a že už nikdo nebude ubližovat mámě 
ani mně. Úplně to sice potom až tak nedopadlo, ale 
to je příběh, kterej sem psát nechci. 

Spíš jsem si říkal, co je pro vás nejdůležitější, 
abyste vykročili do světa tou správnou nohou nebo 
abyste se netrápili tím, že z nějakýho důvodu ne-
můžete bejt se svojí rodinou. Nebo dělat to, co byste 
opravdu chtěli. Nebo třeba máte jen blbej pocit, že 
vás opustili nejbližší a hledáte odpověď proč.

Extra | NU-METAL A CHARITA



OSVOBOZUJÍCÍ VěTA
Mně nejvíc pomohla jediná dost krutá, ale taky ne-
skutečně pravdivá věta. V určitý fázi mýho života se 
pro mě rodina stala spíš peklem, než bezpečným 
přístavem, a já jsem to vůbec nedokázal pochopit. 
Měl jsem pocit, že prostě asi nemám žádnou cenu. 
Nikdo v tý rodině se ke mně nechoval hezky. Někdo 
schválně, někdo si to možná jen neuvědomoval, ale 
výsledek byl pro mě dost podobnej.

Trápil jsem se tím mnoho let (až teď vím, že příči-
nou byla závislost na alkoholu v rodině a že vlastně 
i oni byli oběti, ale tehdy jsem to určitě nedokázal 
takhle pojmenovat a chápat). Taky jsem pak v pu-
bertě pil, testoval drogy a věděl jsem, že to vlastně 
ani nikoho moc nezajímá. O to víc jsem měl pocit, že 
je to celý jedno. A často sem se ptal, proč to musím 
mít tak těžký. A jednoduchý to fakt nebylo. Fakt ne.

Nechci bejt patetickej. Vrátím se zpátky k tý 
zásadní větě, která mě nasměrovala do bezpečí 
a obecně k úspěchu a k tomu, jak sám sebe vní-
mám. Ta věta zní: „Svět není spravedlivej a ty se 
s tím prostě smiř a přestaň se litovat, nebo tě to 
sežere!“ Před tím jsem si furt říkal, co dělám blbě, 
že mě nemaj rádi a strašně jsem se snažil to nějak 
změnit, ale o to to bylo horší. Čím víc jsem pro ně 
chtěl bejt někdo, tím víc mě bolelo, že je jim to jed-
no. Nikdy by mě nenapadlo, že to nemusí bejt moje 
vina. Ale o tom tenhle text není. 

Ten text je o tom, že SVĚT PROSTĚ KURVA NENÍ 
SPRAVEDLIVEJ! A proč by měl bejt? 

Je to krutá věta, ale mě neskutečně osvobodila. 
A když budete silný, osvobodí i vás. Netrapte se 
tím, co stejně neovlivníte. Jděte dopředu. Jděte za 
svejma snama. Můžete mít ultra debilní startovní 
čáru, ale to určitě neznamená, že nemůžete vyhrát. 
Možná ne teď hned, ale jednou určitě jo. Mně se 
to povedlo a vám určitě jednou taky! Je to na vás! 
Držím palce!

Martin Zeller
Foto: Sonya Son (vlevo) a Tom Black (nahoře) 
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Martin Zeller je úspěšný televizní moderátor. 
Hudební fanoušci ho znají především jako front-
mana Cocotte Minute, nejúspěšnější nu-metalo-
vé kapely v Česku. Pod vedením Martina Zellera, 
jehož charakteristický vokál se stal poznávacím 
znamením skupiny, vydala kapela v roce 2004 
úspěšný debut Czeko. Následovaly další desky, 
za tu poslední získala skupina prestižní oceně-
ní Album roku v anketě Žebřík 2016. Na jaře le-
tošního roku vydali Cocotte Minute charitativní 
merch Metal dětem! Výtěžek putoval na pomoc 
samoživitelům, které zasáhla situace kolem co-
vidu.



Jiří mádl: Komu pomáhá arteFond
Už název napovídá tomu, jaký zájem dětí fond již téměř čtyři roky 
podporuje. Na více k ArteFondu jsme se zeptali jeho zakladatele, 
známého herce, režiséra a scénáristy Jiřího Mádla.  
Za své herectví jsi byl nedávno oceněn Českým 
lvem za vedlejší mužský herecký výkon ve filmu 
Petra Zelenky Modelář. Vnímám tuto cenu jako 
důkaz tvého talentu. Ty však talentovaným také 
pomáháš prostřednictvím ArteFondu. O čem 
ArteFond je?
ArteFond podporuje mladé z dětských domovů 
a pěstounské péče ve studiu uměleckých škol, 
ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, 
hudbu, tanec, fotografii a v neposlední řadě 
také filmové profese a multimédia. Cílem je 
rozvoj mladých talentů, jejich odborné vedení 
a podpora ve studiu uměleckých škol.  

Přál bych si vidět mladé lidi z dětských domo-
vů mezi absolventy uměleckých škol. Díky nim 
by český filmový a divadelní svět získal osob-
nosti se zajímavou životní zkušeností, kterou 

by mohli přetavit do jedinečného uměleckého 
projevu. Šťastný budu také za aktivní zapojení 
našich stipendistů do kulturně-společenského 
života na amatérské nebo poloprofesionální 
úrovni. To by pro mě osobně bylo vítězství.  

Jirko, jak vůbec došlo k myšlence fond založit? 
Pohybuji se v umělecké branži už dlouho 
a vím, že život v ní není jistý a snadný. Už dostat 
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se do ní je tvrdý oříšek, kdy jen talent nesta-
čí. Uvědomil jsem si, že v umění nepotkávám 
děti z dětských domovů, že tady tito lidé chybí. 
Přitom jim nadání a vůle nechybí. Tyto děti jsou 
totiž logicky vedené k zaměstnání, které nabízí 
nějakou jistotu. Řekl jsem si, že se to pokusím 
změnit, pomůžu a dám těmto talentům příle-
žitost.  

V červnu to bude již čtyři roky od zahájení čin-
nosti ArteFondu. Co je v něm nového? 
Strukturou nebo fungováním v něm nic nového 
není. Přibyli ale noví talenti a to, kam jsme po-
slali podporu a koho jsme si všimli. Tento rok 
byl v mnoha směrech pasivnější, a to možná 
ovlivnilo i činnost fondu, byť tu souvislost jen 
těžko hledám a pojmenovávám. 
Doufám, že se to teď rozjede a pod-
por bude více. Obrovskou radost 
jsem měl z divadelního souboru 
z Mikulova a projektu Kukátko pro 
Edu, s nímž děti zabodovaly a po-
stoupily do finálového kola sou-
těžní přehlídky dětských domovů 
Nejmilejší koncert. Přišlo mi to 
krásně živé a strašně inspirativní. 
Přál bych si, aby mohl fond zase 
podpořit nějaký divadelní spolek, 
aby to bylo něco, na co se dá chodit 
a koukat… To bych měl velkou ra-
dost.      

Komu dalšímu například putovala 
podpora fondu? 
Tak byl to třeba sedmnáctiletý ta-
lent – zpěvák Lukáš Mazač, které-
mu jsme pomohli s vydáním jeho 
prvního CD Na vlnách a s tvorbou 
videoklipu. Loni jsme podpořili 
mladého fotografa Láďu Rostaše 
a pořídili mu zrcadlový fotoaparát. 
Láďa je zejména portrétní a svateb-
ní fotograf a jeho snem je mít svůj 
ateliér. Baví ho fotit svatby a cele-
brity. Má za sebou svoji vernisáž 
i dvě výstavy fotek v Galerii Jirkov 

a chomutovské kavárně Café Atrium. Jeho fot-
ky jsou skvělé a přeji mu stovky a třeba tisíce 
takových, které ho posunou ke svému snu, na 
špičku v oboru a mezi opravdové profíky.

A kdo získal podporu naposledy? 
Nedávno to byla slečna Gábina, která se teď 
dostala na UMPRUM. Pro mě a ArteFond je to 
ten nejvyšší cíl, když se podaří umění studo-
vat. Chtěl bych, aby mladí věděli, že tu pro ně 
jsme! Aby je umělecké řemeslo lákalo a měli 
pocit jistoty, protože my rádi podpoříme jejich 
umělecký sen v tomto nejistém oboru. Pokud 
to tam mají a chtějí, musí to zkusit a nebát se.

Renata Majvaldová, yourchance
Foto: Miroslav Lepeška , archiv ArteFondu

Jirka Mádl se zakladatelkami yourchance Gabrielou Štikovou 
a Janou Merunkovou (zleva)
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Gábina: Díky za malířský stojan!
Gábino, čemu se vlastně věnuješ? 
Věnuji se malování vlastních postav, vymyšlených 
portrétů, ale i malování figury. Nejvíce mě baví 
malovat svou vlastní fantazii jak na plátno, tak na 
papír.

Čeho bys chtěla dosáhnout? Jaké jsou tvoje sny a cíle? 
Zatím jsem na začátku, ale zajímalo by mě studium 
ilustrace. Snad k němu brzy dojdu.

K čemu konkrétně jsi finanční podporu od ArteFondu 
Jirky Mádla využila? 
K nákupu malířského stojanu a malířských potřeb, 
které využívám při studiu na UMPRUM.

Co si myslíš o po-
dobných podpůrných 
fondech pro talentované 
děti a mladé?
Je to dobrý nápad, pro-
tože spousta talento-
vaných takovou příle-
žitost nikdy nedostane. 
Chtěla bych poděkovat 
ArteFondu za obrovskou 
podporu, kterou mi vě-
nuje prostřednictvím 
velkého množství vyba-
vení na výtvarku. Moc vám děkuji.                               rm

pavel: Řešil jsem i rozvod a stěhování do zahraničí
Nebýt koordinátora Pavla z Karlovarského kraje, jen stěží by se Gábina k podpoře 
ArteFondu dostala, fond si jí všiml a podpořil. Co vlastně Pavel pro mladé dělá, co 
ho nyní zaměstnává nejvíce? 

Pavle, přes rok jsi koordinátorem projektu Začni 
správně. V čem tvoje práce zejména spočívá? 
Moje práce má dvě roviny. Jedna z nich je rozšiřo-
vání obzorů a určitá edukace dětí, které jsou ještě 
v dětském domově. S těmi řeším situace, do kterých 
se mohou v životě dostat a jak jim případně předejít. 
Zároveň se mezi námi snažím vytvořit důvěru, aby 
mladí věděli, že jsem člověk, kterému mohou věřit 
a kterému se mohou ozvat se svým problémem. 

Druhá rovina je práce s dětmi, které už z dětského 
domova odešly. Ta je opravdu rozmanitá a člověk se 
musí neustále vzdělávat, aby byl schopen nastalé 
situace adekvátně vyřešit. Nejčastěji se jedná o po-
moc s hledáním práce, bydlením či řešení vzniklých 
dluhů. Ovšem, už jsem také řešil pomoc s rozvodem 
nebo stěhováním do jiného státu.

S kolika mlaďochy aktuálně řešíš životní situaci 
v souvislosti s odchodem z DD? 
V současné době jsem v kontaktu asi s padesáti. 

Co Gábina? Jak ses potkal s ní? 

Naše setkání proběhlo v rodinné skupině, kam jsem 
přišel představit sebe a projekt Začni správně. 
Zpočátku byla Gabča velmi nedůvěřivá, ale postupem 
času se naše vztahy upevňovaly a teď si troufám říct, 
že k sobě máme vzájemnou důvěru a respekt.

Jaký smysl pro tebe činnost Jirky Mádla a jeho 
ArteFondu má? 
Bezpochyby je to skvělý počin. V dětských domovech 
po celé republice se nachází mnoho dětí s rozličným 
talentem, který se díky skvělé práci vychovatelů po-
daří objevit. Aby se ale mohl rozvíjet dál, je nutná 
podpora těchto dětí, které jsou za každou takovou 
pomoc opravdu vděční. Jirkovi patří velké poděko-
vání za jeho aktivitu.

Jak Gábina reagovala, když zjistila, že si ji Jirka vybral 
a finančně podpořil?  
Samozřejmě měla velkou radost. Ale jak už ji znám, 
tak vím, že ta radost byla uvnitř ní ještě mnohem 
větší, než dala najevo. Myslím si, že poděkováním 
bude brzy její další tvorba a úspěchy.                     rm

Gábina s dary od 
ArteFondu Jiřího 
Mádla

Rozhovor | yourchance
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1. máj, 
láSKy čaS
Jak by měla vypadat či vypadá 
moJe láSKa?  
Představ si své ztělesnění lásky... Může to být partner, kamarád, příbuzný, pocit, zví-
ře, věc… Cokoliv, co pro tebe LÁSKU připodobňuje a vyvolává. Znázorni svoji LÁSKU 
slovy formou textu, básně, nebo kresbou či fotkou. 

Svůj výtvor nám pošli na e-mail: zacnispravne@yourchance.cz do 31. 5. 2021 a můžeš vyhrát 
hezké ceny. Z došlých odpovědí vybereme 3 vítěze. Do předmětu e-mailu napiš „1. MÁJ, LÁSKY 
ČAS“ a přímo v e-mailu uveď prosím své jméno a příjmení, věk a z jakého domova jsi. Vítěze 
budeme kontaktovat do konce června 2021.  

Krásný květen, měsíc lásky ze Začni správně

Květnová Soutěž

Znáte známou báseň českého ro-
mantického básníka Karla Hynka 
Máchy? Určitě ano. Připomeňte 
si ji i díky této naší soutěži a po-
přemýšlejte, o čem verše básně 
jsou… Známé jsou zejména první 
verše básně… Celou si ji můžete 
přečíst třeba tady: 

www.lupomesky.cz/maj/.
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První vlna, druhá vlna a po Vánocích ještě třetí.

Rozvolnění a další vlnění.

Místo školy Microsoft Teams.

Celé dny v děcáku a na obzoru ponorková nemoc.

Místo „dovolenek“ výlety do nejbližšího lesa.

Skvělé tety a úžasní strejdové, v práci byli od rána do večera.

A přesto každý den vymysleli něco nového.

Někdo se flákal (teď máme na mysli děti), někdo makal.

A někteří z vás nám o tom všem napsali do Zámečku.

Díky tomu vám můžeme nabídnout neuvěřitelnou mozaiku příběhů,

jak se v domovech v těchto těžkých koronavirových časech žilo.

DětSKé Domovy: roK S covIDem-19

Zprávy z domovů | COVID-19
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TUCHLOV | Zprávy z domovů

tichý nepřítel? Hlavně nestrkat hlavu do písku
Ať už se nacházíme v jakékoliv životní situaci, záludný covid-19 nás postihl všechny. Právě 
toto zjištění možná dalo konec předsudkům, protože nikdo na tom není lépe, a dalo to prostor 
se alespoň pomyslně dát dohromady jako národ. Ale nechtěl bych moc moralizovat. Všichni 
se snažíme vést nějakou podobu normálního života, ale zároveň hledáme definici, co to 
normální vlastně je. Je to těžké, když kolem nás volně poletuje tichý nepřítel a rozfoukává 
nám náš doposud pevný a dobře střežený domeček z karet.

MALÍ BOJOVNÍCI S VELKÝMI SRDCI
Dětské domovy se tomu také nevyhnuly. Denně 
bojují za ochranu svých dětí, tet a strejdů, mezitím 
se jim snaží stále nabídnout pocit bezpečí a domo-
va. Jinak na tom není ani Dětský domov Tuchlov. 
Myslím si, že všichni bojujeme. Jsme malí bojovníci 
s velkými srdci. Možná stále plně nerozumíme ná-
strahám perného života za bránou domova, ale už 
víme, že rodina je dobrý základ. Ta je právě v největ-
ším rozkvětu, neboť díky karanténě máme možnost 
trávit více času doma. Pilovat naše vztahy, odhalit 
nesrovnalosti a jít vstříc lepším dnům společně. 
Každá výzva je nový schod vzhůru. Teď se to může 
zdát, že se nacházíme na jezdícím pásu jedoucím 
v opačném směru, ale naše pevná vůle a trpělivost 
je v tomto ohledu rychlejší a vytrvalejší.

MÍNUS I PLUS
Když jsem se zeptal dětí, co jim vzal a přinesl covid, 
dostaly se mi podobné odpovědi, se kterými by 
souhlasily i děti mimo dětský domov. Ostatně to 
potvrzuje fakt, že nejsme od sebe zas tak odlišní. 
Covid-19 dětem vzal možnost vidět se s kamarády, 
chodit na společné výlety, dávat si řízek s kroketa-
mi v restauracích a blbnout na skákacím hradě na 

poutích. Na druhou stranu jim to dalo možnost se 
trochu vyspat před školou, upevnit si vztahy 
s kamarády na domově, naučit se pracovat s počí-
tači a online programy. Rozhodně se nedá říci, že je 
to dobrý výměnný obchod, protože náš neviditelný 
nepřítel si odnáší hodně obětí a nejhorší na tom je, 
že v absolutní tichosti a nevědomosti. Člověk je pak 
bombardovaný tlaky ze všech stran, protože činit 
„správná“ rozhodnutí je těžší než kdy jindy.

SEKANÁ A AQUAPARK
Ale nemá cenu strkat hlavu do písku. Bude to 
dobrý! Musíme se pokusit brát vše s nadhledem. 
Kráčet s hlavou vzhůru a doufat v lepší budouc-
nost. Ostatně vše zlé jednou pomine a jediná dobře 
osvědčená přísada je čas. Musíme doufat, že 
neviditelný nepřítel zmizne už nadobro, děti budou 
vesele chodit do školy se spolužáky po jejich boku, 
budou se těšit na domácí sekanou od babičky a na 
ten úžasný výlet do aquaparku. Až toto všechno 
skončí, budeme silnější. Protože my, malí bojovníci, 
to po boku s vámi nevzdáme!

Tomáš Dandáš
cvičný byt DD Tuchlov



covid zasáhl všechny, 
teta nepřežila 

První vlnu koronavirové krize jsme v dětském domově zvládli velmi 
dobře. O to silněji a bolestněji nás zasáhla vlna druhá. Propukla hned 
po oslavách silvestra. Onemocněli děti i dospělí. 

oBěŤ neJvyŠŠÍ

Bohužel na komplikace spojené s covidem zemřela teta Helena. v našem domově pracovala 
22 let a rukama jí prošly desítky dětí. Byla sice přísná, ale spravedlivá a my jsme věděli, že 
nás má ráda. I my jsme ji měli rádi, teď je tu po ní prázdno a smutno.

covid řádil ve všech sedmi rodinných skupinách, jedinou nevynechal. a to i přesto, že jsme 
poctivě dodržovali všechna nařízení. nemocné byly děti, marodili vychovatelé. ti, kteří 
zůstali zdraví, doslova padali únavou, neboť ty nemocné museli nahradit.

nemoc kosila obyvatele domova, i když jsme nosili roušky, nenavštěvovali jsme se na skupi-
nách, necourali po domově a dokonce ani nechodili ven. přesto si k nám nemoc našla cestu. 
zdá se, že je zcela nevyzpytatelná.

Držme SI palce

marodíme ještě teď, i když ne v takové míře. Jsme stále obezřetní a dodržujeme všechna 
opatření. Sice máme z roušek a respirátorů omačkané nosy, ale raději omačkaný nos, než 
ležet v horečkách. nemoc porazíme společně se všemi dospělými z domova. někteří z nich 
už se nechali očkovat, takže věřím, že pokud by někdo z nich onemocněl, bude průběh jeho 
nemoci mírný.

Držme si navzájem palce a těšme se, až to všechno skončí a my budeme moct jít ven s kama-
rády, vídat se s ostatními, chodit do školy, prostě všechno jako předtím.

alex Danč (15) s pomocí tety alice
DD lipová u Šluknova



pandemie všem ukradla rok života
Jako by to bylo včera, kdy nám ve škole řekli, že zítra se nejde do školy, protože přišel nějaký 
virus, ale že za týden jsme zpět. Trvá to už více než rok. Slovo „karanténa“ je pro nás noční 
můrou, žáci a studenti už neznají školu jinak než online na počítači a na roušky jsme si zvykli 
už natolik, že pomalu nevnímáme to, když si je nasazujeme. Nikdy jsme si tolik nevážili 
vyjížděk na koloběžce nebo obyčejné procházky na čerstvém vzduchu.

NUDNÉ OBDOBÍ
Sto lidí, sto chutí. Každý si vybaví spoustu věcí, 
o které v době pandemie přišel. Říká se, že nej-
lepším přítelem člověka je pes. U nás je to naše 
Leontýna, která to s námi táhne už téměř deset let. 
Každý to ale může vnímat jinak, někdo se psů může i 
bát. Co vím ale jistě je, že největším nepřítelem kaž-
dého člověka je nuda. Život v karanténě je z většiny 
času nudný. Taky proto se dá říct, že pandemie nám 
vzala téměř rok života. 

K tomuto roku patří pro nás žáky a studenty hlavně 
škola. Online výuka se stala povinnou, ale i přesto se 
z monitorů počítače skoro nic nenaučíme. Doma 
u monitorů se nesoustředíme tolik jako ve třídě, a tak 
nám spoustu znalostí chybí. Prostředí třídy a přímý 
kontakt s učiteli a spolužáky distanční výuka bohužel 
nenahradí. Od spoustu lidí slýchávám řeči, že distanč-

ní výuka je dobrá, že se jim do školy nechce, že známky 
jsou vlastně zdarma. Tito lidé ale žijí jen okamžikem. 
Nikdo však nepředpovíme, jak tohle vše dopadne.

Filip 
DD Hodonín

co mI Dal a vzal žIvot v DoBě 
KoronavIru?
Už od narození překonáváme nejrůznější 
překážky. Jsou jak velké, tak i malé, teď ale 
společně překonáváme jednu velkou a tou je 
Covid-19. Koho by napadlo, že tento virus bude 
natolik nebezpečný a ovládne životy miliard lidí 
na planetě?

Nikdo z nás to nečekal. Nemohli jsme vědět, co 
přijde. Všichni dělají to, co je v jejich silách, 
a to, co umí nejlépe. Bohužel se staly chyby, které 
nejde vrátit zpět. Z chyb se dokážeme poučit, po-
souvají nás dál. Ale co když se někteří z nás nepo-
učí? Vládní opatření se mění z hodiny na hodinu, 
ministři zdravotnictví se střídají jako ponožky 
a ztráty na životech jsou fatální. Nedůvěra, strach 
a ztráta blízkých rozdělila lidi na dva tábory. Jedna 
půlka dodržuje opatření, chrání sebe a své zdraví. 
Co ta druhá půlka? Ti prohlašují, že koronavirus 
neexistuje, kvůli nim probíhají demonstrace a je

zbytečně více nakažených. Obě poloviny chápu. 
Jsou naštvaní, bojí se. Jsem ale přesvědčená, 
že už to pomalu končí, lidi se naočkují a bude po 
všem. Nemůžeme dopustit, aby se to zhoršilo.

Co mi vůbec vzala a dala tato pandemie? Je 
toho sakra hodně. Vzala mi toho dost a dala 
ještě víc. Žiju v dětském domově a kvůli covidu 
je těžké vídat se s rodinou, s kamarády, chodit 
normálně do školy a pracovat. Je to pořádná 
zátěž na psychiku nejen pro nás starší, ale i na 
tety a strejdy. Co mi ale corona dala? Poznala 
jsem, kdo jsou mí opravdoví přátelé. Ukázalo se, 
že ke štěstí stačí i málo a že každý problém má 
své řešení.

Chci koronaviru i poděkovat. Děkuji za to, že 
jsem měla příležitost uvědomit si svou hodnotu 
a nenechat lidi, aby se mnou zacházeli jak s ku-
sem hadru. Teď už vím, že ne všem lidem se dá 
věřit a že důvěru je lehké ztratit a těžké obnovit. 

Alexandra Korbelová (16), DD Tachov
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covid nám vzal svobodu.
nechci, aby se to opakovalo
Koronavirus se do našeho života dostal tak nějak nepozorovaně. Začátkem roku 2020 jsem 
zaslechla nějaké informace o nové infekci, která řádí v Číně. Tehdy mě to moc nezajímalo. 

KLADy A ZÁPORy
Poprvé mi došlo, že se opravdu něco děje, až když 
vláda uzavřela školy. Ze začátku jsme všichni byli 
rádi, jasně, kdo by nebyl... Najednou jsem nemuse-
la brzo ráno vstávat. Úkoly jsme dělali se spolužáky 
přes internet. Když už to trvalo dlouho a úkoly 
přibývaly, už jsem tak nadšená nebyla. Najednou 
nikdo nechodil do školy, na ulicích bylo ticho a klid. 
Všichni malí byli celý den doma s námi a plus do 
toho každý den byla hromada úkolů. Ze začátku to 
bylo strašné, ale už jsme si všichni tak nějak zvykli. 
Nic jiného nám nakonec nezbývalo. Museli jsme si 
pomáhat.

Co mi covid vzal? Čas trávený ve škole s přáteli. 
Covid mi vzal svobodu. Nemůžu chodit na brigádu, 
trávit čas s přáteli venku, jezdit za příbuznými. 
Pohyb venku bez roušky už neexistuje. Život před 
koronavirem byl poněkud normální. Lidé považovali 
za samozřejmost chodit ven, do kina, do zoo, do 
divadla... a teď?

Máme strach, bojíme se o své blízké a běžné 
všední věci, které jsme brali jako samozřejmost, 

jsou omezené nebo zakázané. Přesto si myslím, že 
opatření jsou nevyhnutelná, a snažím se v nich vidět 
pozitiva.

TO NEJCENNěJŠÍ
A co mi covid dal? Dal mi ponaučení. Ponaučení, že 
ke všemu je potřeba přistupovat s pokorou. Dal mi 
možnost vidět, jak se lidé zachovají, když vypukne 
nějaká pandemie. Viděla jsem, že lidé umí stát při 
sobě. Covid mi dal prostor se nad sebou zamyslet 
a pořádně o všem popřemýšlet.

I když nikdo ještě neví, jak to celé skončí, vím, že 
už nechci, aby se to někdy opakovalo. Doufám, 
že si lidé z toho všeho vezmou ponaučení a až to 
všechno skončí, nebudou brát dříve normální věci 
jako samozřejmost. Chci, aby si vážili každé chvíle 
strávené s rodinou, cestování a chození po venku 
bez roušek. 

Prostě se nemůžu dočkat, až budeme moci opět 
normálně žít! Protože svoboda a čas trávený s lid-
mi, které milujeme, je to nejcennější, co máme!

Chiara (19), DD Litovel



názory z lItovle:
co mi vzal a dal život v době koronaviru
ASPOň ŽE SE STARAJÍ TETy
Vadí mi, že nemůžeme chodit ven a že se ne-
můžeme s nikým pořádně vídat. Ale alespoň 
můžeme chodit na naši zahradu, na které si 
hrajeme, jezdíme na kole a na bruslích. 
A máme tady takové hodné tety, které s námi 
vyrábějí velikonoční vajíčka, zajíčky a spous-
tu dalších velikonočních a jarních ozdob. 
Nedávno jsme vyráběli Morenu, kterou jsme 
pak společně upálili. To se nám všem moc 
líbilo. 

Elenka (10)

DIVADLO V DOMOVě
Karanténa mi vzala rodinu. Karanténa mi dala 
kamarády. Máme tady hodné tety a kamarády. 
S kamarádkou se díváme skoro každý den 
na pohádky a když se nám chce, hrajeme si 
na divadlo nebo na kino, vyrobíme vstupenky 
a pozveme tety na představení nebo na film. 
Chodíme na zahradu a ven na procházky. 
Nemůžeme ale chodit do města, jen do lesa. 

Často si teď taky společně vaříme a pomáhá-
me tetám.

Marie G. (10)

CHyBÍ MI KULTURA
Karanténa mi vzala kulturní akce. Karanténa 
mi dala to, že hodně chodíme do lesa a do pří-
rody. Chodíme taky na zahradu, kde jezdíme 
na kole a na koloběžkách. Mám teď spoustu 
času hrát si s bráchou a se ségrou. Nejradši 
si hraju s auty. Baví mě taky pomáhat tetám 
a paní uklízečce s úklidem. Moje nejoblíbeněj-
ší domácí práce je vytírání pokoje.

Filip (12)

BEZ VÍKENDŮ DOMA
Vadí mi, že nemůžeme chodit na vycházky tak 
jako dřív, chybí mi chození ven s kamarády. 
Nejvíc mi ale vadí, že nemůžeme jezdit domů 
na víkendy.

Monika (13)

Litovelští ocenili pestrý velikonoční program, který aspoň trochu zahnal covidovou nudu

DD Litovel
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S covidem i bez aneb 
neztrácíme optimismus
Náš článek nebudeme začínat momentálně nejčastějším heslem všech rozhlasových stanic 
a televizí. Všem z toho jde akorát tak hlava kolem. Všem? Co takhle děti s těžkým mentálním 
postižením? Jak vnímají situaci bezprostředně kolem sebe? Jak chápou a zvládají opatření, 
která se nevyhnula ani jejich domovu? Našemu dětskému domovu v Jaroměři. 

Asi byste se divili. Chápou. Nepotřebují detailní 
vysvětlení těžkostí této doby. Vnímají úsměvy tet 
a strejdů, které čtou z jejich očí nad respirátorem. 
Dobře poznají z tónu hlasů, kdy je situace vážná. 
Nejsou zmatení, bojácní, protože ani dospělí se 
nechovají zmateně – všichni se ze všech sil snaží, 
aby to tak vypadalo.

Dětský domov má to štěstí, že škola je součástí 
zařízení, takže učitelky a asistenti pedagoga ráno 
děti vzbudí, absolvují s nimi potřebné ranní rituály, 

snídani a pak zajišťují běžný chod rodinných skupin 
a současně se věnují i distanční výuce. A odpo-
lední chod se také v mnohém neliší od normálu. 
Nemohou být celoškolní akce? Nevadí. Připraví 
se zábavné akce pro rodinnou skupinu. Nedá se 
zrovna jít na vycházku? Nevadí. Zahrada je rozsáhlá 
se spoustou herních prvků a tam je o zábavu 
postaráno.

ZAKOUŘENÉ BRÝLE A VÝTěRy Z HLAVy
Ani o veselé situace není nouze. Třeba když vás dítě 

DD Jaroměř
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upozorní: „Strejdo, ty máš zakou-
řené brýle.“ Většina z nás ví, jak 
se brýle nad respirátorem potí, 
že? Nebo jindy. Janička právě 
absolvovala test formou výtěru 
z nosu a jde k pobledlé tetě stojící 
ve frontě se slovy: „Teto neboj, 
to nestrkají do celý hlavy.“ To se 
jednomu hned uleví.

Aby toho veselí nebylo málo, 
Královéhradecký kraj našim dě-
tem umožnil týdenní ozdravný po-
byt v krásách krkonošské přírody. 
Nemusíme zde psát, jak nadšené 
naše ratolesti byly při představě 
hromady sněhu, sáňkování, bobo-
vání a samozřejmě nefalšované 
koulovačky. Naším útočištěm se 
stala Mělnická bouda v Peci pod 
Sněžkou, od které jsme každý den 
vyráželi vstříc novým dobrodružstvím. Rozhledny 
v okolí a denní aktivity byly dětem po chuti, ovšem 
žádné dětské srdce neodolalo výhledu z rolby 
a třešničkou na dortu se stala vyhlídková jízda 
čtyřkolkou na pásech.

SOUTěŽÍME A VyHRÁVÁME
Náš radostný článek bychom rádi, jak se patří, 
zakončili optimisticky a podělili se s vámi o několik 
našich úspěchů. Myslíme si totiž, že je důležité 
se radovat z každé maličkosti, ačkoliv třeba tak 
maličká není.

Parta do pohody i nepohody, naši „Koviďáci“, 
dovezli do Jaroměře v rámci projektu „Rozpočti si 
to“ pomyslnou stříbrnou medaili. U stříbra jsme 
však nezůstali, ochutnali jsme také chuť zlaté 
příčky, a to hned dvakrát. Zlatem zazářila Natálie 
Č., která svými malbami, zachycujícími dodržování 
hygienických opatření v našem DD, okouzlila porotu 
projektu „Pomáháme si“ a vedle nejvyššího ocenění 
získala také stavebnici lego.

„Otec“ sociálních sítí Facebook nám byl nakloněn 
v soutěži o nejkrásnější podzimní výzdobu DD, 
kterou vyhlásila společnost Začni správně. Lajky 
od našich příznivců nám dopomohly k vítězství cen, 
které z ruky K. Hrnčířové děti převzaly s obrovským 
nadšením.

Za kolektiv pedagogů
Dana Kadlecová, Adéla Semeráková 

a Tomáš Brandejský

Za obrázky o covidových opatřeních v DD vyhrála Natka lego

Řádění na čtyřkolce před Mělnickou boudou
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Škola hrou? nouzový únik z on-line pasti
Adrenalinové sporty, vzrůšo, dobrodrůžo. U nás nemusíme nic takového vyhledávat. Při 
distanční výuce si všeho užíváme nad míru. Uznejte sami.

RyCHLE A ZBěSILE
Je ráno, spěchám do Domůvku. Potkávám se s 
tetou a dvěma broučky, Jeníčkem a Mařenkou.  
Konečně má školka po karanténě a děti mohou 
do kolektivu. „Dobré ráno, jak se máte?“ „Dobže,“ 
usmívá se Jeníček. Mařenka žaluje: „Této, Jéňa 
ráno mluvil sprostě.“ Jeníček se blaženě usmívá 
a kroutí hlavou. „Jéňo, Jéňo, to se přeci nedělá!“ 
Loučíme se a já spěchám dál. 

Už před hlavními dveřmi slyším hluk. Aha, to už 
jsou dole v šatně prvňáci, Jája a Pája.  Slyším, jak si 
vyhrožují, kdo komu nabančí, a sotva otevřu dveře, 
už jsou v sobě. „Ahoj hoši, to se ani nepozdravíme?“ 
„Ahoj teto.“ „Ahoj této.“ „Máte svačinu, pití, roušky, 
kapesníky?“ Moment překvapení, nic z toho není 
k mání. Nebyl čas. Měli přece důležitou debatu. Tak 
honem do kuchyně. Potom Jája běží pro rouš-
ku, Pája zase pro sešit, který zapomněl v pokoji. 
Klasika. 

Teta jde dolů ze schodů a za ruku vede nešťastné 
stvoření. Je to ufňukaná Amálka: „Tééto, já nemůžu 
jít do školy, mám teplotu a je mi špatně, vlastně mě 
bolí hlava a taky očekávám průjem!“ „Amálko, to 
řešíme každý den, ale do školy se chodit musí. Co 
by za to jiné děti daly (v duchu si říkám – a co teprve 
tety!).“ V tu chvíli schází ze schodů žák 
7. třídy Jonatán a významně se šklebí. Amálka je 
zády a jeho reakci naštěstí nevidí. Vzápětí se hrnou 
ze schodů Ája a Mája: „Tééto, můžeme jít s vámi?“ 
Přes noc napadlo trochu sněhu, děti to láká. „Ale 
jo, pojďte.“ Amálka ožila a zapomněla na všechny 
smrtelné choroby. 

DÍTKA ŠKOLOU POVINNÁ
Než jsme našli Pájovi zatoulanou čepici, ostatní děti 
už řádí před domem. Snaží se nabrat do hrstiček co 
nejvíce sněhu a nacpat ho někomu za krk. Křiku je 
plná ulice. Paní účetní z Fornaxu otevírá okno 
a vesele na nás mává. V tomto duchu probíhá 
i cesta do školy. Amálka sebou dvakrát řízne, dost 

to klouže. Naštěstí ji chrání aktovka. Amálka připo-
míná broučka na krovkách. Máchá končetinami 
a vesele se směje. No sláva, už jsme ve škole. 
Rychle vyklepat sníh z navlhlých školáčků, pac 
a pusu, zamávat a honem domů. Za chvíli začíná 
výuka on-line.  

Tety už pobíhají po domě a budí děti. V náručí mají 
hromadu notebooků a tabletů, které zanechávají 
v jednotlivých pokojíčcích. Někteří jedinci jsou odolní 
a odmítají opustit peřinu. „Vstávej Bobe, za chvíli ti 
začíná matematika.“ „Ale teto, já teď on-line nemám, 
to vím naprosto přesně.“ „Ale já jsem si našla, že máš 
hodinu.“ Probíhá asi desetiminutová výměna názorů, 
Bob se naštvaně podívá na internet a zjistí, že opravdu 
hodina matematiky už probíhá. Startuje nečesaný 
nemytý k počítači, aby se přihlásil do výuky. 

Teta otevírá pokoje princezen. Krasomila 
s Růženkou tvrdě spí. Princ nikde, tak s nimi clou-
má teta: „Holky, už jsem vás dvakrát budila, máte 
angličtinu! Rychle, připojte se!“  Z postelí lezou dvě 
mátohy. Sláva, v polovině hodiny sedí u počítačů 
a připomínají spíše polednice, v lepším případě lesní 
strašidla. Vlasy rozježené na všechny strany, sedí 
u stolu zachumlané do deky. Strnule hledí na moni-
tory a sotva vnímají, co jim učitelka právě vysvětluje. 

Zprávy z domovů | STRÁŽNICE
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wIFI(Č)
V jiném pokoji sedí u počítače Jonatán. Vypadá to, 
že se na výuku velmi soustředí. Ale ouha, slyším 
sice hlas učitele, ale na monitoru pobíhají panáčci 
a neúnavně po sobě střílejí. „Hned to vypni a dělej 
co máš!“ V dalším pokoji se on-line vzdělává Ferda. 
Vypadá to, že je vše v pořádku, až na to, že pod sto-
lem má schovaný mobil a hraje na dálku střílečku 
s Jonatánem.  Moje nervy! 

Dělám s hochy pořádky a do toho zvoní mobil. Paní 
učitelka: „Prosím Vás, opět není na výuce Leontýna. 
Pokaždé ji musím nahánět. Taky neodevzdala už 
několik úkolů. Moje zprávy ignoruje, nevím, co si 
mám o tom myslet.“ Tak rychle za Leontýnou. „Co 
to má znamenat?“ Slečna krčí rameny. Najednou 
pohasnou monitory. Vyletěly pojistky. Internet se 
nedaří nahodit. Výborně!!! Ještě svrab a neštovice 
a je to všechno. Děti vykukují z pokojů, tety pobíhají 
a snaží se znovu nahodit wifi. Výpadek trval hodinu. 
„Už je to v pořádku, honem všichni k počítačům 
a nezapomeňte se omluvit.“

Jejda, třeťákům už začíná vyučování. „Kde máte 
sešity, učebnice, pera? Děti, pohněte kostrou, zase 
se připojíte pozdě! Káťo, jaké máš heslo? Jak to, že 
nevíš?“ Rychle za tetou, která sedí u matematiky 
s Karlíkem a snaží se ho přivést ke správnému 

výpočtu. Zatím marně. Než zjistím heslo, znovu 
vypadne internet. Sláva, tentokrát pouze na deset 
minut. Kolik je hodin? No páni, Mája už měla vyrazit 
do školy na doučování. A co dělá? Hraje si! „Májo, 
startuj do školy, už jsi tam měla být!“ 

DRUHÉ KOLO
Další telefon. Tentokrát jiná paní učitelka: „Psali 
jsme písemku a Ferda ji neodeslal. Takže má pětku. 
Krasomila ji sice poslala, ale na každou otázku na-
psala „nevím“. Taky za pět! Zítra je čekám ve škole, 
vyvolám je na opravu.“ Ferda se hájí, že písemku 
poslal. No, ale nepřistála na správné adrese. 
Ach jo! Krasomila opáčila, že byla k paní učitelce 
upřímná, a to by se mělo cenit. Mezitím prvňákům 
končí vyučování. 

Teta startuje směrem ku škole, aby je včas vyzved-
la. To už bude brzy oběd, konečně chvilka klidu. No 
a potom to začíná nanovo. Odpolední on-line výuka 
větších dětí, malí rozbalí svou hromadu domácích 
úkolů a zase je do večera co dělat. 

Pane Komenský, kdybyste to viděl!

Olga Lysá
ředitelka DD Strážnice

DD Strážnice
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Super den na ranči zakončila diskotéka
Nadační fond Na1lodi našemu 
dětskému domovu nabídl uspo-
řádání dětského dne. Byl to na-
prosto super den na ranči. 

Připravili pro nás spoustu zá-
žitků – hřebelcovali jsme koně, 
čistili jim kopyta. A před samot-
nou vyjížďkou jsme osedlali koně. 
Připravili poddeku, beránka a na 
něj sedlo. Byla zima a náledí, pro-
to jsme nemohli klusat. Jeli jsme 
krokem všichni za sebou. Malé 
děti se cítily jako v pohádce. 

Po příjezdu jsme si dali nášup 
rajské omáčky, kterou musel va-
řit asi šéfkuchař z luxusního ho-
telu. Dalším zážitkem byla jízda 
na čtyřkolkách. To byl adrenalin! 
Ukazovali nám různé drifty, má-
lem mi spadla helma.  

Nakonec jsme měli diskotéku, 
kdo chtěl, mohl si přát písnič-
ku, jakou chtěl. Byl to super den 
a krásný zážitek, na který jen tak 
nezapomenu.

Rozália Nedbalová (10)

parníku jsme se nedočkali
Na Zelený čtvrtek bylo krásné let-
ní počasí. Po skvělém špenátu teta 
řekla: „Zoncna rumpluje, deme na 
prýgl.“ To je brněnský hantec, my 
tomu rozumíme. (smích)

Malé děti dostaly z kapesného 
stokorunu. Měly za úkol si kou-
pit zmrzlinu, pití a třeba langoš, 
samy si to v okýnku objednat 
a zaplatit. My starší jsme na ně do-

hlíželi. Danečkovi spadl langoš na 
cestu, zmrzlina nespadla nikomu. 

Pozorovali jsme labutě, byli na 
hřišti a těšili se na parník, ale ten 
nakonec ještě nevyplul. Bylo tam 
živo jak na Svoboďáku. Vyfotili 
jsme se na kotvě a slíbili si, že 
jak parníky vyplují, zase se sem 
vrátíme.

David wágner (12)

Za vajíčko 
jsem dostala 
pochvalu
Na Velikonoce jsme na vajíčko 
dali lístečky. Pak jsme vajíčko 
omotali do obvazu a zasuko-
vali ho šňůrkou. To mně nešlo. 
Tety mi pomohly. Vajíčko jsem 
dala na lžičku a pustila do 
sklenice s barvou. Na některá 
vajíčka jsem jen kapala barvy 
– zelenou, žlutou a modrou, 
byly moc pěkný. Pak jsem 
svoje vajíčko ukazovala při 
„onlajnu“ ostatním před-
školákům. Paní učitelka mě 

pochválila. 
Nakonec 
jsem do něj 
ťukala pro-
piskou a je 
v něm díra. 

Deniska 
Micová (7)

vymrskal jsem kámošky i tety
Ráno jsem se vzbudil a koukala na mě mrskačka. Hurá, vymrskám tetu 
Koukalovou! A vlastně hned obě. To budou koukat! Mrskal jsem až do 
večera. Měl jsem velkou radost, protože jsem vymrskal hodně sladkos-
tí. Dostal jsem jen dvě mašličky na mrskačku, přitom jsem se tu koledu 
krásně naučil. Nejvíc mi udělal radost perník a čokoládové lízátko a od 
noční tety Ivy čokoládový králíček. Příští rok si upletu mrskačku ještě 
delší.

Davídek Čonka (6)

zprávy z BrněnSKéHo Domova DaGmar
Mezi nejaktivnější dopisovatele patří v poslední době hlavně domovy z jižní 
Moravy, například Uherský Ostroh a Hodonín. A teď začaly chodit skvělé zprávy 
z Brna.

DD Dagmar Brno 
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po úklidu lesa bylo nutné vrátit plech
Na sobotu 27. února jsem se 
připravoval už o den dřív. Hledal 
jsem ve skříni staré, kdysi bílé 
triko. Plán byl udělat si krásná 
trika s nápisem „Ukliďme Česko 
2021“. Vybral jsem si písmenko 
„E“ jako Enriko. 

V sobotu to celé začalo; ruka-
vice, pytle, trika. Uklízeli jsme 

ve Wilsonově lese. Ten sousedí 
s naší zahradou. Skoro každý 
den v něm jezdím na kole s klu-
kama. Našel jsem několik lahví 
od tvrdého alkoholu. Předháněli 
jsme se, kdo jich najde víc. Taky 
pneumatiku, husí krky, knížku 
a tak. Omylem jsem vzal i vlnitý 
plech ze střechy garáže. Ten jsem 

pak musel jít vrátit. Taky tam byla 
prodlužka, chtěl jsem si ji nechat, 
ale nefunguje do české zásuvky. 

Chtěl jsem vědět, co dostane-
me za odměnu. Prý nám odmě-
nou bude hezký pohled do lesa 
z našeho balkonu. Teta byla zase 
jednou vtipná.

Enrico Rusnák (12)

třináctipatrová rozhledna brala dech
Od konce roku 2020 se u nás v Brně tyčí nad všech-
ny stromy nová rozhledna nesoucí jméno Holedná. 
Pojmenovaná je podle obory, která se nachází v oko-
lí rozhledny. Před koronavirem nikdo z DD Dagmar 
dobrovolně v rámci vycházek do lesa nezavítal, ale v 
současné době je příroda naším druhým domovem.

Tety se nám snaží v domově zpříjemnit život, co 
to dá, a tak se rozhodly, že nás vezmou na výlet na 
zmíněnou rozhlednu. Vyrazili jsme v dopoledních ho-
dinách, vybavení pitím a sladkou svačinou a rozhod-
ně jsme si s sebou nezapomněli vzít dobrou náladu. 
Z městské části Žabovřesky jsme pěšky vyrazili do 
Bystrce a už z dálky jsme očima hledali vršek roz-
hledny. Když jsme k ní dorazili, všichni jsme se mu-
seli zaklonit, abychom viděli až na její úplný konec. 
Samozřejmě, že každý chtěl okamžitě vyrazit po 
schodech a rozhlédnout se. Některým ke konci vý-
stupu už docházel dech, ale není divu, rozhledna měří 
34,32 metru, má 13 pater a abychom mohli obdivovat 
krásu okolí, museli jsme vyjít přesně 208 schodů.

Když jsme se všichni postupně vrátili zpět na bez-
pečnou zem, na chvíli jsme se zastavili, abychom 
zahnali hlad a žízeň. Cestou zpátky jsme šli lesem 
a potkali laně. Opět každý obdivoval krásu těchto zví-
řat, ale když nebyla šance bližšího zkoumání, brzy 
nás to omrzelo a spěchali jsme do domova na oběd. 

Děkujeme tetám, že každý den chodí alespoň s ma-
lou drobností, která nám udělá radost, a zároveň pře-
jeme čtenářům Zámečku krásné jaro a hodně zdraví.

Francesca Formanová (16)

DD Dagmar Brno 
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Karanténa nás zahnala do kuchyně i na zahradu
Děti z DD České Budějovice trávily nouzový čas vařením anebo zahradničením. 
Někdo si maloval lepší svět, jiný doufal v brzký návrat do školy. 

VESELEJŠÍ POKOJ
V době „korony“ hodně kreslím. Malovala 
jsem jarní žlutá ptáčata na stromě, vodovkami 
jsem kreslila strom a listy, taky jsem si uděla-
la koláž na pokoji. Teta mi vytiskla fotky holek, 
ty jsem vybarvila fixami. Potom jsem nalepila 
obrázky na velký karton a udělala 
k nim pravítkem rámečky, které jsem vybar-
vila temperami. Líbí se mi žlutá a červená 
barva. Můj pokoj je teď veselejší. Na jaře má 
naše škola 150 let výročí vzniku a spolu s 
ostatními dětmi se nám moc líbilo malovat k 
oslavě dort. Podařilo se nám to moc! Kreslení 
mě baví.  

Karolína

TETA POMOCNICE

Teď se učím on-line. Každé ráno se přihlásím 
do počítače a poslouchám, co mi řekne paní 
učitelka. Teta mi pomáhá se učit a dívá se, 
jestli nedělám chyby a rozumím učivu. Když 
tomu nerozumím, odpoledne mi to znova vy-
světlí. Taky dělám s tetou domácí úkoly, nejvíc 
potřebuji naučit angličtinu. Sama umím pří-
rodovědu, matiku, češtinu a vlastivědu, které 
mi kontroluje a zkouší mě z nich. Sama bych 
si neuměla školu vytisknout nebo poslat. Teta 
mi s tím pomáhá. On-line hodiny mě nebaví, 
radši chci už chodit do školy, protože ve škole 
si můžu povídat s kamarádkami. 

Míša 

ŠPAGETy S MASEM, 
PALAČINKy S ČOKOLÁDOU
Vaříme si pravidelně večeře. Sami jsme si 
uvařili jednou v sobotu špagety, já jsem vařila 
a Kája s Áďou mi pomáhaly. Kája loupala 
a krájela cibuli, Áďa míchala v hrnci mleté 
maso. Ochutnávala jsem a přidávala koření, 
kečup, rajčata, česnek. Uvařila jsem špagety 
a bylo to moc dobré. Jindy jsem sama udělala 
z vajíčka, mouky, soli, mléka a cukru palačin-

Zprávy z domovů | ČESKÉ BUDěJOVICE



ky, které jsem namazala čokoládou. To bych 
chtěla vařit zase, všem chutnaly. Ráda vařím, 
učím se to.  

Samanta 

SPORT A ÚRODA
Já, Štefan a Klárka jsme na začátku jara 
začali pracovat na naší školní zahradě. 
Zahrada je velká, máme tu hřiště na míčové 

hry, běžeckou dráhu, doskočiště, trampolínu, 
basketbalový koš, prolézačky a klouzačku 
pro malé děti, posilovací hrazdu. V létě si tu 
často hrajeme. Také tam je část pro pěstování 
zeleniny, květin a bylin. Teď na jaře jsme celý 
velký záhon s kamarádem Štefanem zrýpali. 
Až bude hezké počasí, společně s ostatními 
dětmi zasejeme semínka a zasadíme sazenič-
ky a budeme se těšit na úrodu. 

Samuel

„Na jaře má naše škola 150. 
výročí vzniku a spolu s ostat-
ními dětmi se nám moc líbilo 
malovat k oslavě dort. Podařilo 
se nám to moc!“ napsala nám 
Karolína (vlevo) a jako důkaz 
poslala do redakce fotku úžas-
ného dortu. K nakousnutí!

DD České 
Budějovice
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Dobyli jsme 
ronov!
Využili jsme se skupinou 
osmi dětí první dubnovou 
slunečnou neděli a vyrazili 
na jarní výšlap. Za cíl jsme 
si stanovili zříceninu hradu 
Ronov, ze kterého byl krásný 
výhled do okolí. Počasí nám 
přálo a i poměrně náročný 
výstup jsme zvládli bez vět-
ších problémů. 

S příchodem jara a léta plá-
nujeme více výletů do okolí 
našeho domova.

strejda Tomáš Baňkowski
DD Dubá-Deštná



Soutěživé děti 
přivítaly jaro
V únoru se děti zúčastnily 
soutěže na třídění odpadu, 
kterou vyhlásilo město Dubá. 
Podařilo se jim zvítězit 
a dostaly i balíčky s krásnými 
a sladkými odměnami. Děti 
se zapojily i do další soutěže 
města Dubá; uvidíme, jestli 
vyhrajeme další ceny. 

V průběhu prvních jarních 
dní, kdy nám svítilo sluníčko, 
jsme s dětmi vyrazili ven. 
Přivítali jsme jaro krásnými 
obrázky, které si děti samy 
vybarvily a užily si při tom 
spoustu zábavy. 

Bohužel nám krásně počasí 
nevydrželo dlouho, tak příště 
vymyslíme něco nového.

Šárka Kubíková
DD Dubá-

DeštnáDD Dubá-
Deštná



Domovský šnek turbo se těší ven
Ahoj! Jmenuji se Turbo a jsem novým kama-
rádem dětí z Dětského domova Dubá-Deštná.  
Jsem obří šnek africký z druhu Achatina. 

Jsem velmi zvědavý a společenský, rád se 
nechám chovat a hladit. Na DD obývám 
4. rodinnou skupinu.  Děti se o mě hezky sta-

rají. Dávají mi vodu a spoustu zeleniny 
a ovoce, to mám rád. 

Moc se těším, až bude hezké počasí a děti 
mě budou moci vzít ven. 

teta Ivana Odvárková
DD Dubá-Deštná
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radek Banga vyprávěl i zpíval: 

chtít, věřit, konat
Začátkem února jsme my „teeneageři“ z DD Loreta Fulnek měli suprovou 
on-line přednášku s Radkem Bangou (Gipsy.cz) na téma „Když chceš, tak 
to dokážeš“. Přednáška nás všechny moc bavila a hltali jsme doslova každé 
Radkovo slovo. 

Popisoval nám své začátky 
jako boxera, který byl velmi 
vyhublý. Při své výšce 168 
cm vážil pouze 48 kg, měl 
přezdívku „papír boxer“. 

Již ve svém mládí se věnoval 
hudbě a bylo super, že tuhle 
on-line přednášku prokládal 
svými písničkami, které byly 
chytlavé a texty ze života. 

Na Radkovi bylo vidět, že si toho hodně prožil, 
ale je velmi příjemný a má co říct. Nejlepší tři 
slova pro něj jsou „chtít, věřit, konat“, což se 
nám velmi líbilo. Radek není jenom zpěvák
-rapper, ale je i vzdělaný – vystudoval obor IT. 

Všem přítomným přednáška velmi rychle 
utekla. Než jsme se nadáli, tak dvě hodiny byly 
fuč. Zkrátka bylo to super, vážíme si toho 
a děkujeme.

Za DD Fulnek Jan Cieślok a David Smítal

DD Fulnek

VÝSLEDKy SOUTěŽE Z MINULÉHO ČÍSLA(křížovka od The Kellner Family Foundation 
na straně 84)

Správné znění tajenky: UMĚLECKÁ ŘEMESLA

Odměny posíláme vylosovaným výhercům:Alessandro Danč (DD Lipová u Šluknova)
Karolína O. (DD Ústí - Severní Terasa)

Jarmila Lukáčová (DD Litovel)
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Jarní prázdniny v zimě? nuda neměla šanci
Když se ohlédnu do minulých let, jarní prázdniny trávily naše děti většinou na ozdravných 
pobytech. Opakovaně ve Štědrákově Lhotě u Rudy nad Moravou nebo v Kořenově v Jizerských 
horách. Právě tam některé z dětí stály poprvé na lyžích a učily se první „obloučky.“ Menší děti 
se radovaly už jen z toho, že mohly bobovat na velkém kopci, velké děti chodily na procházky 
a poznávaly okolí a vždy si celkově pochvalovaly, že jsou spolu a drží partu.

Zážitky z těchto pobytů nám aspoň zůstávají ve 
vzpomínkách. Letos byly naše děti o jarních prázd-
ninách „doma“ na dětském domově. Pár dětí sice 
odjelo na povolený pobyt k rodičům, ale 13 dětí na 
DD zůstalo. Tety jim připravily spoustu zajímavých 
činností.

V TEPLE I NA LEDě
S tetou Vlastou strávily výtvarné odpoledne 
kresbou obrázků do soutěže. S tetou Renatou měly 
pro změnu pečicí den. Malé holky se na jeden den 
proměnily v pekařky a cukrářky a pekly perníkovou 
chaloupku do soutěže z Pohádky do pohádky. 

S tetou Evou si protáhly těla při 
cvičení jógy a fantazii zapojily při 
výrobě valentýnských přáníček. 
V týdnu je mrazivé počasí vylá-
kalo s tetou Luckou a strejdou 
Karlem ke klouzačkám na rybní-
ku a ti odvážnější obuli i brusle. 
S dalšími tetami zase podnikaly 
pěší výlety do okolí.

Takový byl prázdninový týden na-
šich dětí. Každý den jiný a hlavně 
nabitý pestrými činnostmi, kde 
nuda neměla šanci.

Renata Doubravová
vychovatelka DD Litovel

vyhnali jsme zimu
Zpestřili jsme si Smrtnou neděli. Děti vyrobily malé Moreny, 
abychom už konečně zahnali zimu. Děti Moreny vyráběly 
s chutí, při jejich výrobě se fantazii meze nekladly. I když byly 
Moreny trochu moderní, vůbec to nevadilo. 
Při cestě k ohništi jsme je vyprovázeli básničkou a z nebe 
padal sníh. Jak příznačné při vyhánění zimy.
S pozdravem a přáním příjemných jarních dnů

děti s tetami Evou a Renatou
DD Litovel

DD Litovel
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Únorové počasí umožnilo i grilovačku
Únor si pro nás připravil aprílové počasí, za které by se nemusel ani duben stydět. Na 
začátku měsíce se náš domov skoro jako na Vánoce rozsvítil spousty barevnými světýlky při 
světelné show ve sněhu. Ke konci měsíce naši zahradu za příjemného počasí zase rozvoněly 
grilované hotdogy. Nádhernou vůní se pyšnily i koláčky od Sáry, se kterými jsme pomáhali 
skoro všichni. 

SVěTELNÁ SHOw A SPOUSTA SNěHU
Každým rokem pořádá spolek Benatura benefiční 
ples, jehož výtěžek putuje Zelenému domu pohody 
a Dětskému domovu Hodonín. Z důvodu pandemic-
kých opatření se však 13. ročník tohoto plesu neko-
nal. Na začátku února nás proto navštívila vedoucí 
hodonínských mažoretek, paní učitelka Rašková. 
Se svými mažoretkami si připravila vystoupení pro 
natočení benefičního videa s názvem „Jsme tu stále 
s vámi“.

Spousta barevných světýlek vytvořila světelnou 
show, do které jsme se také zapojili. Třešničkou 
na dortu byl padající sníh, který napomohl vytvořit 
nádhernou atmosféru.

GRILOVAČKA JAKO V LÉTě
Už ke konci února se snažilo slunce překonat stu-
dené zimní počasí a přinést kousek jara. A že se mu 
to povedlo. Předčasného jarního počasí využila teta 
Eliška s nápadem na pořádnou hotdog grilovačku. 
Malí kluci běhali po zahradě a užívali krásného 
počasí. My větší jsme se pokoušeli o rozdělání ohně 
ve venkovním krbu. Párky i housky na hotdogy se 
musely nakonec udělat na kontaktním grilu, ale 
chybami se člověk učí.

Abychom v životě nedoplatili na nějakou větší 

chybu, zúčastnili jsme se k večeru online schůzky 
„Právo přeje připraveným“. Cílem této schůzky 
je mladistvým přiblížit svět práva a právnických 
pojmů důležitých pro dospělý život.

DISTANČNÍ PRAKTICKÁ VÝUKA
V současné koronavirové době chybí studentům 
odborných učilišť hlavně praktická část výuky. Sára 

však nedostatkem praxe netrpí. Obor cukrář 
má totiž velkou výhodu, že upéct některý 
z cukrářských výrobků můžete i doma.
Jedním z těchto výrobků byly koláčky, se 
kterými chtěla Sáře pomoct teta Eliška. 
Tak velkou pomoc ale určitě nečekala. Do 
svátečních koláčků se pustily se Sárou dvě 
tety, teta kuchařka a i já s Adamem jsme byli 
nápomocni.

Výsledek stál opravdu za to a skoro sto 
kusů koláčků zmizelo během chvíle.

Filip Schreiber
DD Hodonín

DD Hodonín
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Holky dostaly na zadek
Jako každý rok se na velikonoční svátky a obecně všechny svátky připravujeme asi dva týdny 
dopředu krásnou tematickou výzdobou, kterou si tentokrát vzaly na starost teta Iva s tetou 
Ivanou. A že se jim to tentokrát opravdu povedlo! 

U vchodu nás zdraví dřevění králíčci s barvami jara. I když se letošní rok do Velikonoc zapletl 
covid, od tradic jsme neupustili. Holky za pomoci tety Elišky nachystaly ráno na Velikonoční 
pondělí tzv. šlahačku. 
Předem nabarvená vajíčka, beránka od Sáry anebo chlebíčky, to vše nám klukům holky nabídly. 
Kdo by takové nabídce odolal. Nenecháme přece ty naše holky uschnout.

Filip 
DD Hodonín

Kluci se připravují do akce... ...a holky chystají „šlahačku“

DD Hodonín
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po zimě jsme provětrali kola
Letošní zima sice nebyla nijak extrémně studená, ale venku se kromě kratších vycházek 
nedalo celkem nic dělat. Netrpělivě jsme tedy čekali, až se oteplí a začne ta pravá zábava. 
S příchodem jarní rovnodennosti se prodloužily dny, vzduch byl najednou nějak voňavější 
a po ránu bylo slyšet radostný zpěv ptáčků. Chladné počasí se s námi rozloučilo a hřejivé 
paprsky jarního sluníčka nás vylákaly na první vyjížďku na kolech.

Hned po obědě jsme netrpělivě se-
běhli do kolárny a začali vytahovat 
kola, jenže jsme zjistili, že mají po 
zimním odpočinku vyfouklé duše. 
Tak začalo dlouhé pumpování, poté 
vybírání padnoucích helem a na-
konec chystání pití na cestu. Teta 
nás ještě upozornila na dodržování 
pravidel silničního provozu a určila 
pořadí, v jakém pojedeme. Našim 
cílem byl Zámeček, známé místo 
v lesíku za Kroměříží.

Cesta přes město po silnici byla 
celkem o ničem, protože jsme 
museli jet v určeném útvaru kvů-
li bezpečnosti, ale jakmile jsme 
ho nechali za zády, byli jsme 
všichni spokojení. Na lesní cestě 
jsme si mohli zazávodit, předjíž-
dět se a bavit dle vlastní libosti. 
Jiskrný vzduch kolem nás pří-
jemně proudil a sluníčko prosví-
tající mezi stromy nás lechtalo ve 
tvářích.

I když byl našim cílem Zámeček, 
jeli jsme ještě dál, až k dřevěné-
mu mostu poblíž Záhlinic. Byly 
tam naskládané kmeny stromů, 
na kterých jsme se občerstvili 
a vyfotili. Po průzkumu okolí a od-
počinku jsme se vydali na zpáteční 
cestu. Na domov jsme se vrátili 
všichni v pořádku a příjemně una-
vení.

DD Kroměříž

DD Kroměříž
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čekání na školu zkrátilo 
šití panenek i diskotéka
Už je to rok, co náš život ovlivnil koronavirus. Opatření, která tu jsou, tak ovlivnila všechny 
z nás. Je to už dlouhá doba, co se celý svět potýká s pandemií a mnohým z nás dochází síla 
a energie. Ale i přesto, že je situace taková, jaká je, můžeme si užívat drobné radosti všedních 
dní.

ZIMNÍ RADOVÁNKy
Děti v dětských domovech mají tu výhodu, 
že žijí pospolu, tudíž jsou ve styku se svými 
kamarády a vrstevníky. Nepřišly tak o veškeré 
kontakty s dětmi jako někteří jejich spolužáci. 
A protože je nás v domovech víc, můžeme si 
užít spoustu legrace společně alespoň v rám-
ci dětského domova.

Co jsme dělali v zimním období v kralupském 
dětském domově? „V zimě tu napadlo doce-
la hodně sněhu. I tady v Kralupech ho bylo 

docela dost. Mohli jsme tak chodit bobovat 
kousek tady od domova. Bylo to úplně super,“ 
vzpomíná Domča na zimní zasněžené období. 
„A taky jsme byli bruslit v Zeměchách, když 
zamrzl rybník. Užili jsme si hodně srandy. 
Nebo chodíme k potoku krmit kačenky. Minule 
jsme tam dokonce viděli nutrii,“ pokračuje 
Dominika.

DD Kralupy
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POVINNOSTI I ZÁBAVA

Kromě školních povinností děti chodí hodně 
ven do přírody, hrají různé hry, jezdí na ko-
loběžkách a sportují. I doma se děti dokážou 
zabavit. Hrají společenské hry, malují, kreslí, 
tvoří. „Teď jsme šili panenky pro UNICEF, teta 
nám ze začátku pomáhala. Ale teď už šijeme 
úplně sami. Šila jsem úplně sama oblečky pro 
moje barbínky,“ nadšeně vypráví Kája. 
„A teď se tu v domově chystá diskotéka. 
Budeme moct jíst i brambůrky a další nezdra-
vé dobroty a budeme moct jít spát až hodně 
pozdě,“ těší se Kája na další domácí aktivity.

Velkou část času však dětem zabere školní 
příprava, která nyní probíhá distančně už 
u všech dětí včetně předškoláků. Pro všechny 
je tento způsob výuky obzvláště náročný. „Už 
bych chtěla chodit normálně do školy. Tohle 
učení přes počítač mě moc nebaví. Chtěla 
bych vidět paní učitelku i ostatní děti,“ podotý-
ká Domča. 

Tak snad se Dominika i ostatní děti brzy 
dočkají.

Martina Soukupová
DD Kralupy

Covid přináší i čas na dobré věci: holky se pustily do šití panenek pro UNICEF
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DějepIc! oživili jsme pořad Déčka
Česká historie je mnohem bláznivější, než jak se učí ve škole! Tak přesně takové pocity měly 
naše děti po dvoudenním natáčení s Českou televizí. Ale pěkně popořádku… 

HVěZDy Z DěCÁKU

Než jsme se dostali do filmového ateliéru 
v Ostravě-Radvanicích, museli jsme se ne-
chat otestovat na covid-19. Všichni jsme byli 
negativní (ale zároveň POZITIVNĚ naladění 
na natáčení). Po příjezdu do Radvanic nás 
všichni hezky přivítali. Dali nám k dispozici 
velkou šatnu, kde jsme si mohli odložit bundy 
a v rychlosti probrat, co se vlastně bude dít. 

Jelikož pořad DějePIC! sledujeme v televizi, 
trochu jsme tušili, co nás čeká.

Na hodinách odbila 14. hodina, ve dveřích šat-
ny se objevila paní ze štábu a my jsme spolu 
s ní vyrazili do studia. Tam už bylo vše připra-
vené – v rychlosti jsme prošli kolem kame-
ramanů, herců, moderátora a taky režiséra. 
Usedli jsme do připravených polštářů, klapka 
a točíme! Vy ale vlastně nevíte, jak to natáčení 



přesně vypadá... V podstatě se po nás chtělo, 
ať hezky sedíme, smějeme se, tleskáme a ří-
káme připravená slovíčka. Řekneme vám, být 
hercem není žádná sranda. Naučit se scénář 
nazpaměť, musí dát hromadu práce!

V ZÁKULISÍ

Po nějaké době máme přestávku – mizíme 
v šatně, kde nás postupně navštěvují herci 
v dobových kostýmech – povídáme si, fotíme 
se… Na konci skvělého dne jsme se prošli 
zákulisím České televize – prohlédli jsme si 
přenosový vůz, vstoupili jsme do místnosti 
k panu režisérovi, viděli jsme maskérnu.

Kolem 18. hodiny se loučíme s celým štábem. 
Jsme pochváleni za aktivní přístup a spolu-
práci během natáčení. Při cestě zpět do do-
mova si povídáme a zjišťujeme, že se všichni 
chceme stát herci!

Václav Szotkowski
DD Ostrava-Vizina

DD Ostrava- 
Vizina
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navštívil nás komik Štěpán Kozub
Hej, hej posluchej, hej slyšíš mě? Tak posluchej. Do našeho teritoria dorazili Tři Tygři, 
teda přesněji jeden z členů téhle parádní partičky – Štěpán Kozub. Pro děti bylo pořádným 
překvapením a splněným snem, vidět na vlastní oči svého idola. 

Štěpán se svým doprovodem předal dětem 
dárečky od Tří Tygrů. Pak jsme si popovídali. 
Dozvěděli jsme se, jak vznikají vtipné scénky, 
jaký byl Štěpán školák a jak se vůbec dostal 
k divadlu.

Na závěr nás Štěpán Kozub pozval do Divadla 
Mír; samozřejmě, až to situace dovolí. Moc se 
těšíme!!!

Václav Szotkowski
DD Ostrava-Vizina

Kluky a holky z Viziny navštili „Tři Tygři“

DD Ostrava- 
Vizina

Zámeček je na Facebooku
Lajkni nás!
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pololetní 
muffiny
O pololetním volnu jsme si upekli 
s tetou muffiny. Měli jsme radost, 
že se nám povedly. Podělili jsme se 
s ostatními dětmi. Doufáme, že jim 
naše muffiny chutnaly.

Dětský domov Čtyřlístek, Planá

Kočičí oči: 
malý pomocník měl marmeládu až za ušima 
Ještě stále tu máme tu epidemii koronaviru a nemůžeme chodit do kroužků, za zábavou, 
setkávat se s kamarády. Tak jsme se rozhodli, že si něco upečeme. 

Pustili jsme se do buchty s názvem „Kočičí 
oči“. Pomáhal nám Péťa, kterému je pět let. 
Dali jsme mu za úkol slepovat marmeládou 
piškoty k sobě, moc ho to bavilo a měl mar-
meládu všude, a to i za ušima, a tak vypadal 

jako malý mourovatý kocourek. 

Buchta se nám nakonec docela povedla 
a hlavně všem chutnala. 

Dětský domov Čtyřlístek, Planá

RECEPT:
100 g Hery
120 g cukru krupice
3 vejce
4 lžíce kakaa
150 g hrubé mouky
10 lžic mléka
piškoty dle potřeby
marmeláda
trocha oleje a kokosu na vymazání a vysypání formy

Heru, cukr, žloutky a kakao utřeme do pěny, při-
dáme mouku, mléko a tuhý sníh vyšlehaný z bíl-
ků. Formu na srnčí hřbet vymažeme a vysypeme 
kokosem a nalijeme do ní polovinu těsta. Piškoty 
slepíme marmeládou a naskládáme do dvou řad na 
těsto, zalijeme zbytkem těsta a dáme péct.

DD Planá

 ČTyŘLÍSTEK PLANÁ | Zprávy z domovů
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nudu zaháníme sportem, 
hrami i rvačkami 
Karanténa trvá už několik měsíců a my všechen svůj čas trávíme pouze v domově. Ve volném 
čase jdeme třeba na zahradu, tam si zahrajeme fotbal, basketbal, na schovávanou – to dělají 
spíš ti malí. My velcí si třeba sedneme na lavíčku a povídáme si o tom, co budeme dělat 
zbytek dne. Někdy se zasmějeme a někdy se ze srandy i popereme. 

Já celé dny jenom peču. Bábovky, Margot, buchty, sušenky. Pečení mě fakt baví. A když se fakt 
nudíme, tak se strejdou nebo tetou hrajeme třeba Dostihy a sázky, Kanastu, Žolíka, Prší nebo 
Vojnu. Naštěstí máme televizi, tak sledujeme filmy nebo seriály.

DISTANČNÍ VAŘENÍ
O víkendech si sami vaříme; 
když si nevíme rady, poradí 
nám internet. Tam je receptů 
spousta. My kuchaři máme 
často vaření i jako úkol do 
školy. Musíme uvařit to, co 
nám paní mistrová zadá, 
pak to vyfotit a poslat jí to. 
Zkoušíme všechno možné – 
vaříme, pečeme, smažíme 
a zapékáme. 

COVIDE, ZMIZ!
Stejně se ale už těšíme do 
školy, už nám ta škola chybí. 
Je to všechno hodně dlouhé. 
Chtěl bych, aby už covid zmi-
zel a my žili jako dřív.

Patrik Blaschke
DD Příbor

DD Příbor

Zprávy z domovů | PŘÍBOR



vzpomÍnKa na léto: 
putování přírodou aneb co s volným časem
Vloni jsme se více než jindy těšili na prázdniny, které jsme mohli díky Nadaci ČEZ zažít 
tentokráte ve Filipově údolí. 

Konečně nastal den D v měsí-
ci srpnu a my jsme vyrazili 
i s tetami na Filipov. 
Rekreační středisko se 
nachází v oblasti Bílých 
Karpat nedaleko vrcholu 
Velká Javořina. Zázemí tohoto 
hotelu pro některé z nás ne-
bylo neznámé, ale překvapil 
nás nově vybudovaný bazén, 
sauna i posilovna a vřele nás 
opět vítala naše známá paní 
Hráčková. Nedílnou součástí 
tohoto zařízení je výběh 
s kozami a místní rybníček. 

Každý den nás od tet čekalo 
nějaké překvapení: hledá-
ní pokladu, stezka odvahy, 
sběr lesních plodů, vycházka 
k místní studánce u Liščí 
boudy, návštěva Velké nad 
Veličkou a večerní tábo-
rák s opékáním špekáčků. 
Nedílnou součástí každého 
dne byla rozcvička a sou-
těživé hry. Na své si přišly 
i nejmenší děti, které se 
vyžívaly na skluzavce, pís-
kovišti, lezecké stěně. Starší 
děti se zabavily u venkovních 
dřevěných šachů a Člověče, 
nezlob se. 

Po týdnu stráveném 
v krásném prostředí Bílých 
Karpat jsme se velmi neradi 
vraceli domů. Tímto bychom 
rádi poděkovali Nadaci ČEZ 
za finanční dar a naší paní 

ředitelce Janě Frühaufové za 
možnost tento pobyt usku-
tečnit. 

V mezidobí koronavirových 
vln se nám tak podařilo tuto 
báječnou akci uskutečnit. Od 
září jsme průběžně „vlnili“ 
v izolacích a karanténách. 
A je proto ve hvězdách, jaké 
budou ty prázdniny letošní.

děti a tety Štěpánka a Pavlína
DD Uherský Ostroh

DD Uherský Ostroh

UHERSKÝ OSTROH | Zprávy z domovů



Hra i šifry prověřily 
naše znalosti
V sobotu 13. března se na Tuchlově konala 
soutěž, v níž děti prokazovaly své znalosti 
z oblasti filmů a pohádek. Soutěž nesla 
název Špendlíková hra a připravili ji Tomáš 
a Nikola z našeho cvičného bytu. 

Hra spočívá v tom, že jsou na mapě zakres-
leny body s otázkami. Děti pak běhají mezi 
jednotlivými body a zapisují si správné odpo-
vědi. Pokud odpoví špatně, ocitnou se na bodě 
„VRAŤ SE ZPĚT“. 

Ukázalo se, že vědomosti dětí jsou na velmi 
dobré úrovni. Odpovědi hravě zvládaly, za 
svou snahu a píli byly odměněny diplomy 
a sladkostmi. I přes nepřízeň počasí se 
nikomu ještě nechtělo domů, a tak jsme 
pokračovali další hrou, v níž měly děti za úkol 
luštit šifry. Tato hra již byla o něco náročnější, 
s drobnou nápovědou a pomocí se však nako-
nec podařilo všechny šifry úspěšně vyřešit. 
Den plný her se všem moc líbil a těšíme se na 
další aktivity v podobném duchu.

Nikola Christophová a Tomáš Dandáš
cvičný byt DD Tuchlov

DD Tuchlov

Zprávy z domovů | TUCHLOV
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ogar nás doprovodil k „vesmírné lodi“
Jaro je cítit ve vzduchu. Sluníčko se konečně probouzí, protahuje se celé ospalé po dlouhé 
zimě a natahuje své paprsky co možná nejdál, aby všechny pohladilo a povzbudilo. Sluneční 
paprsky jsou jako neposedné ručičky, které i přes nižší teploty a chladný větřík lákají ven na 
procházku. 

PLNI ENERGIE
Ani na chvíli jsme nezaváhali. Teple jsme 
se oblékli, do batůžků přibalili svačinu, pití 
a vzhůru za dobrodružstvím! Cestou nás 
provázel i náš čtyřnohý parťák Ogar. Není to 
sice žádný mladík, příchod jara mu však dodal 
spoustu energie. Hned se nám jde lépe, když 
po boku máme stejně naladěného kamaráda. 
Ogar vesele poskakuje, poštěkává a snaží se 
nás ještě více popohnat. Chvíli jdeme rychlou 
chůzí, chvilku běžíme, pohybujeme se mimo 
upravené cesty a musíme zdolávat 
nejrůznější překážky. O překážky tu totiž 
není nouze. Naopak vám leží doslova pod 
nohama. Po chvíli odbočujeme na polní 
pěšinku, která se kroutí a svíjí jako had 
a místy se jako zázrakem mění v úzkou 
a téměř nepropustnou stezku. Pejskovi 
ani nám se tato cesta necesta příliš ne-
zamlouvá, ale musíme jít dál. Nazpátek 
se nám nechce, a proto se vydáváme 
napospas rozryté hlíně a nepříznivé 
cestě dál a dál. 

POUČNÝ VÝLET
Jako mávnutím kouzelného proutku jsme 
se ocitli před věžovým vodojemem, který 
svým vzhledem připomíná vesmírnou loď 
mimozemšťanů. Pod vodojemem jsme si 
pověděli něco o historii, ale i zajímavosti 
této stavby. Potom jsme si vyzkoušeli vě-
domostní tipovačku o nepřehlédnutelné 
teplické stavbě. O 150 metrů dále jsme 
navštívili další cíl naší cesty, pomník 
Hanse Kudlicha. Po kratičké miniosvětě, 
komu že je vlastně památník zasvěcen, 
jsme si opět zasoutěžili. Pokochali jsme 
se krásným výhledem na část Teplic, na 
Krušné hory. Ještě lepší výhled se nám 
naskytl jižním směrem na vrchy Českého 

středohoří, a to jak na Milešovku a vrchy 
v jejím okolí, tak na Bořeň, Želenický vrch 
a Zlatník. 
Čas neúprosně běží. Nasvačili jsme se a vyda-
li se na zpáteční cestu domů.

DD Tuchlov

DD Tuchlov
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Klesající fyzičku zachraňují hry a běh
Každé naše dítě se může po domluvě s vychovatelem přihlásit na libovolný kroužek. Dívky 
si většinou vybírají kroužky typu tanec, vyrábění, sportovní gymnastika. U chlapců převážně 
vede fotbal, ale najdou se tu i kluci, kteří chodí na box nebo ping-pong. Od loňského března 
jim covid-19 omezil návštěvu sportovních klubů a domu dětí a mládeže, kam docházejí na své 
vybrané kroužky. Na sportovcích je vidět, že fyzička trošku klesla, ale není úplně na minimu. 

Jak si děti nahrazují své volitelné kroužky nebo jak 
si zpestřují den na domově? 

Jak často chodíte běhat a jaký máš z toho pocit? 
Sára: Ze začátku jsme chodili každou službu tety, 
ale teď jsme to trošku omezili, ale zase jsme k tomu 
přidali posilování celého těla. To sice s námi kluci 
vždy necvičí, ale podporují nás.

Kolik kilometrů za jeden běh uběhnete?
Denisa: Na jeden zápřah uběhneme od 4 do 6 kilo-
metrů. Záleží, jakou si zvolíme cestu. Někdy se taky 
stane, že si ti rychlejší dají nějaký ten okruh navíc, 
pak mají i 8-10 kilometrů. Chodíme běhat 
i sami ve volném čase, kdy si většinou stanovíme, 
že uběhneme těch 5 až 6 kilometrů.

Chybí ti fotbalové tréninky? 
Dominik: Fotbal mi chybí velice, stejně jako kama-

rádi z fotbalového 
klubu a ze školy.

Co ti Tuchlov nabízí místo kroužků v DDM 
i mimo covid opatření?
Sára: Na Tuchlově má každý vychovatel svůj 
kroužek, které máme ve středu. Můžeme si vybrat, 
na který chceme jít. Nabídka je vždy dle sloužících 
vychovatelů, třeba sport, tvoření, keramika, zdravý 
životní styl, hudebně-dramatický, polytechnická 
dílna, práce na zahradě. Když nám to počasí 
a opatření dovolí, tak vyrazíme i na kola do okolí.

Jak si udržuješ fyzičku, když nemůžeš na fotbal?
Dominik: Fyzičku doplňujeme hraním fotbalu s ka-
marády na domově, ježděním na bruslích, hrajeme 
různé běhací hry, když si chceme trošku od her 
odpočinout, tak dovádíme na trampolíně.

Nikola Christophová, cvičný byt DD Tuchlov

anKeta

Zprávy z domovů | TUCHLOV
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ze sněhu vznikly hrady i zvířátka  
Zima má své nenapodobitelné osobní kouzlo. Bělostný sníh, čerstvě napadlý, pokryl vše, 
co bylo v dosahu. Z okna se společně díváme na stromy, které jsou oblečeny do bílých 
načechraných kabátků. Keříky na naší zahradě už nejsou téměř vidět, schovaly se pod 
nadýchanými polštářky čerstvě napadaného sněhu a odpočívají.  Všude je bílo. 

Počasí přímo vybízí jít ven a my tomuto lákání 
nedokážeme odolat. Brrr, to je zima! Dědeček 
Mrazíček se rozhodl znepříjemnit nám pobyt 
venku a neustále nás štípe do tváří. Nohy se 
nám roztančily po ledovém povlaku, jenž se 

tady přes noc vytvořil. A už jsme všichni na 
zemi a užíváme si sněhové nadílky! Bez kou-
lování, klouzání, válení se ve sněhu a dalších 
sněžných zábav nemůže být zima zimou. 

Sníh dává možnost také dětem tvořit. 
Fantazii se meze nekladou. 
Děti stavěly nejen sněhové 
hrady, opevnění, ale i sněhu-
láky. A co teprve, když byla 
vyhlášena soutěž o nejkrás-
nější sněžné zvířátko. Děti 
se do hry tak ponořily, že ani 
nevnímaly nepohodlí, zimu, 
mráz. Do sněžné galerie 
přibylo mnoho krásných 
zvířátek. Porota měla velmi 
těžký úkol! Sami posuďte, jak 
jsou naše děti šikovné.

DD Tuchlov

valentýnský ples obohatily známé osobnosti
Zahájení plesu předcházelo několik hodin náročné 
práce. Naše jídelna se rázem proměnila k nepozná-
ní v krásně vyzdobený sál, nazdobený  balónky a sr-
díčky v barvách svátku všech zamilovaných. A už se 
scházeli slavnostně oblečené slečny a chlapci. 

K velkému překvapení všech přítomných ples 
navštívily i hvězdy českého showbyznysu. Jednalo 
se o moderátory Ivu Kubelkovou, Vladimíra Polívku 
a Simonu Krainovou, kteří nás provázeli celým ve-
čerem a svým vystoupením rozhodně nezklamali. 
Moderátory si samozřejmě zahráli naši vychovatelé. 
Následoval program plný tance, krásných me-
lodií, dobrého jídla i pití, ale i soutěží o ceny. 
Nezapomenutelná byla i módní přehlídka originál-
ních outfitů. Nejvyhledávanější atrakcí a velmi mi-
lým zpestřením byl tematický fotokoutek. 

Vyvrcholením plesu bylo vyhlášení krále a králov-
ny plesu, kteří večer zakončili společným tancem. 
Všichni jsme si ples užili v srdíčkové atmosféře 
a těšíme se na další ročník. Bylo to skvělé.

DD Tuchlov

DD Tuchlov
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Děti přiblížily kulturu romů, maroka a číny
Že není možné za jeden den poznat půl světa? U nás ano! V rámci multikulturního dne naše 
děti poznaly hned několik kultur najednou. Každá skupina si připravila zajímavosti, zvyky 
a tradice vybrané kultury, která je nějakým způsobem zaujala. 

První skupina si připravila prezentaci 
a ukázku tance romské kultury. Třetí skupinu 
zaujala oblast Maroka a kromě typických zna-
ků této oblasti zvládla upéct i marocký khobz. 
A čtvrtá rodinná skupina zpracovala oblast 
rozsáhlé Číny. Kromě trefných převleků 
a líčení nechybělo ani čínské občerstvení 
či zajímavosti čínské kultury. 

A že se jim to opravdu povedlo, o tom svědčí 
nejen pořízené fotografie, ale i fakt, že nic 
nezbylo.

DD Ústí nad Labem-Střekov

DD Ústí - 
Střekov
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Děda řídil vlaky, já tvořím jejich modely
Rád bych Vám představil činnost, kterou dělám ve volném čase. Zabývám se vlaky a jejich 
papírovými modely.

K vlakům jsem se dostal už v dětství. Můj 
děda byl vlakvedoucí a můj taťka se s ním 
často vozil na rychlících v kabině. Oba také 
vyráběli papírové modely, ale přes kopírova-
cí papír, protože nebyly k dispozici kopírky. 
Často jsem je sledoval při práci, oba mě učili 
přezdívky vlaků a celkově informace o nich. 
Od té doby se o tuto činnost zajímám a naplno 
se jí věnuji. Snažím se shánět nové předlohy, 
ale také využívám ty, které mám vypůjčené od 
taťky. 

A jak to vlastně dělám? Vezmu si předlohu 
vlaku a okopíruji ji. Pak kopii 
vymaluju podle toho, jak dané 
vozidlo vypadá nebo vypada-
lo. Obrázek vlaku vystřihnu, 
nalepím na tvrdý papír 
a narýsuju čáry. Pak vše slepím 
a je hotovo. Vagony se taky dají 
spojovat přes spřáhlo vytvoře-
né z drátu. A už se jen kochám.

Některé předlohy modelů jsou staré 
i 20 let. A nejen já se divím, že vydržely, ale že 
vydrží klidně dalších 20 let. A chtěl bych v tom 
pokračovat nadále. Podobné nápady můžete 
taky zkusit, pokud máte rádi autobusy, letadla 
a auta. Ani já z nebe nespadl!

Michal (13)
DD Uherský Ostroh

DD Uherský Ostroh
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Hraběnky ze žíchovce: pečení má smysl
Když jsem v září 2019 nastoupila do DD Žíchovec, nedokázala jsem si vůbec přestavit, jak 
bude můj pracovní den vypadat. Jak plynul čas, zjistila jsem, že mám ne jednu, ale dvě rodiny, 
ve kterých funguji jako máma a teta. 

Začala jsem s děvčaty péct. Začátky byly 
krušné. Rozeznat ingredience a správně 
navážit se zpočátku zdálo jako nepřekonatelný 
problém. Je skvělé vidět pokroky, které si ne-
skromně připisuji. Úžasné je i to, jak již zruč-
nější pekařky poučují pekařky juniorky slovy 
„Ne, takhle, ne, teta říkala, že ....“. Důležité je, 
že jsou schopny upéct dost buchet samy a v 
covidovém období slouží pečení jako příjemné 

odreagování a zaměstnání rukou i mysli. 
Vidím, že má práce má smysl, moje holčičky 

to baví a o to jde. Děkujeme i skvělému zázemí 
v domově, které nás vybavilo zařízením 
a přístoji k pečení. Pan ředitel nám komplet 
dovybavil všechny „propriety“, které jsme 
nutně a hlavně „hned“ s děvčaty potřebovaly. 
Včetně nového kuchyňského robota.

teta Milena Barfusová, DD Žíchovec

HRABěNČINy ŘEZy
Přísady: 
450 g hladké mouky, 1 prdopeč (prášek do 
pečiva), 4 žloutky, 250 g Hery, 120 g mouč-
kového cukru

Náplň: 
asi 700 g jablek – nahrubo nastrouhaných, 
500 g tvarohu, malinko rumu pro chuť, 
skořice, moučkový cukr, 4 bílky, asi 3-4 
lžíce moučkového cukru na sníh, kdo chce 
– hrst sekaných vlašských ořechů a hrst 
rozinek

Postup:
Z mouky, moučkového cukru, másla, 
4 žloutků a prášku do pečiva zpracujeme 
těsto, 2/3 těsta rozválíme a pokryjeme jím 
dno vyššího plechu. 1/3 těsta si odložíme 
do lednice (mrazáku), aby ztuhlo.
Na těsto namažeme tvarohovou náplň, 
kterou vyrobíme smícháním tvarohu, 
1 žloutku, vanilkového cukru, rumu a troš-
ky cukru moučky. Na náplň nastrouháme 
jablka a posypeme rozinkami a nahrubo 
nakrájenými oříšky a na to vše navršíme 
sníh. Sníh vyrobíme tak, že šleháme na 
nejvyšší otáčky bílky, dokud netvoří hmota 
tzv. špičky. 
Úplně navrch nastrouháme 1/3 ztuhlého 
těsta a pečeme.

DD Žíchovec

Zprávy z domovů | ŽÍCHOVEC
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Předávání cen kuchtíkům z DD Hodonín
Mezi cenami byly i hlavolamy, takže v Hodoníně 
se hned začalo „řešit“

Jedna z vítězek adventní kulinářské soutěže 
Terezka z DD Radenín s cenami

Druhá vítězka kulinářské adventní soutěže 
Katka také z DD Radenín

Fotoreportáž z předávání cen 
adventní kulinářské soutěže
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DDÚ HRADEC KRÁLOVÉ: HMyZOSNUBNÝ ZÁHON
Příprava hmyzosnubného záhonu nebyla žádná sranda. Nejdříve jsme museli odstranit staré pařezy 
a urovnat terén. Aby se kytičkám dařilo, tak jsme jim připravili peřinku z nadýchaného kompostu.

DD HORA SVATÉ KATEŘINy: Podpora fotbalové reprezentace
Dnes jsme měli mít možnost podpořit živě naši fotbalovou reprezentaci před odjezdem na kvalifikaci 
s Belgií. Nad Prahou se ale přehnal silný vítr a poničil plátno, kde nás měli fotbalisté vidět a pozdra-
vit. Ale to nevadí, fandíme i tak. 



DD PARDUBICE: Opékačka
První letošní opékání buřtíků

DD VIZOVICE: Výzva 100 jarních kilometrů
Tety a strýčci, kteří jsou stále mladí (ale už dlouho), si ještě pamatují, jak každé jaro vyráželi se sérií 
pochodů “100 jarních kilometrů”.  Dnes už bychom to prý nedokázali. To je dobrá výzva, co říkáte?



DDŠ JIHLAVA: Hody, hody…
Hody, hody doprovody. Blíží se Velikonoce a ve škole probíhají přípravy.

DD PARDUBICE: Velikonoční tradice
Nezapomněli jsme na pletení pomlázek, pečení jidášů, malování vajíček, velikonoční výzdobu, vyrá-
bění, hru hledání velikonočních zajíčků ani velikonoční koledování.



DD ÚSMěV (OSTRAVA): Ať to mají kluci pěkné...
Nejtěžší je vajíčka vyfouknout, potom už je to zábava

DD STŘEKOV: Přípravy na Velikonoce
Velikonoční přípravy byly u nás v domově v plném proudu. Napříč všemi skupinami se pekl tradiční 
beránek i mazanec, pletly se pomlázky a zdobily vajíčka.



DD VIZOVICE: Ukliďme Česko
Úklidu sice doba zrovna nepřeje, ale i tak jsme vyrazili do akce „Ukliďme Česko“. Chceme přispět 
k Vizovicím krásnějším.

DD TUCHLOV: Ukliďme Česko
Tradičně, v rámci akce Ukliďme Česko, jsme se o víkendu vrhli do okolí Tuchlova a uklízeli po lidských 
prasátkách.



DD KORKyNě: Ukliďme Česko
Jsme tady doma, v létě si chceme zaplavat v Papeži, tak jsme se o víkendu vydali okolo něj trochu 
uklidit. 

DD HORA SVATÉ KATEŘINy: Ukliďme Česko
Den Země se blíží a i my jsme se zapojili do velkého úklidu kolem našeho dětského domova. Vzali 
jsme to opravdu z gruntu. Kluci od potoka kluci donesli dokonce i pneumatiky od auta, které se tam 
asi zakutálely z kopce.



elektrárny jste si užili. Kdo vyhrál?
Vůbec jsme netušili, jak vás prohlídky elektráren nadch-
nou. Jak je vidět z dopisů, e-mailů a obrázků, kterými jste 
nás v redakci zahrnuli, užili jste si díky nabídce ČEZ nejen 
společnou hodinu u dataprojektoru (a někteří i více hodin, 
například v Hodoníně se zúčastnili všech čtyř exkurzí!), 
ale pak i spoustu zábavy (a nějaké to poučení) při vzpomí-
nání, o čem to vlastně bylo, když jste sepisovali své sou-
těžní příspěvky a kreslili obrázky.

Kdo ještě žádnou exkurzi nestihl, nezoufejte!
ČEZ totiž připravil další nabídku, vytvořil úplně nové vir-
tuální studio a opět vás zve (třeba i ty, kteří už nějakou 
prohlídku absolvovali) do světa energie. Vypravit se mů-
žete do jaderných elektráren Dukovany a Temelín a taky 
na exkurzi do elektráren, které zpracovávají „obnovitelné“ 
zdroje energie, třeba vodu, slunce nebo vítr.

Podrobnosti najdete na webu www.virtualnevelektrarne.cz.
red

1. místo: tablet
Tablet posíláme do DD Uherský 
Ostroh spolu s balíkem dalších cen 
a necháme na paní ředitelce, komu 
jakou přidělí.

2. místo: powerbanka
Filip Schreiber (DD Hodonín)

3. místo: sluchátka
Lukáš Novák (DD Stará Ves)
David Smítal (DD Fulnek)

Speciální cena
Standa z Ústí za „králíka“

Pozor: Vaše obrázky i texty byly 
skvělé, takže odměny posíláme 
nejen vítězům, ale všem, kteří se 
zapojili!

Soutěž | ČEZ



Líbil se mi reaktor a to místo, kde byl 
bazén. Bylo to zajímavé, i ty komíny 

a ty velké turbíny, a litosférické desky, 
jak se ponořily do toho těžiště 

a rok nebo vice trvalo, než se to vytěžilo. 

Kateřina Šimková (16)

Na vodní elektrárně se mi líbila ta výška 
a ještě mě zaujalo, kolik je tam trubek 

a ještě jak oni to tam musí zvládat. Bylo to 
fakt super, děkujeme za takovou prohlídku.

Lukáš Novák 

DD emanuel
Stará veS

Lukáš Novák (14)

Ondřej Navrátil (13)
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Ve čtvrtek 18. února jsme měli 
možnost se účastnit online exkurze 
v elektrárně Dukovany. Popravdě 
řečeno jsme moc nadšení nebyli, 
zase budeme sedět a dívat se na 
nějaký nezáživný dokument. Ale ta 
hodina utekla jako nic. Každý z nás 
si přišel na své, jen ti nejmenší ne-
chápali snad nic a svým hemžením 
nás starší vyrušovali. Tato exkurze 
byla podle mě určená spíše pro nás větší. 

Skvělá byla virtuální prohlídka, která nás zavedla do různých částí elektrárny, jako bychom 
tam byli osobně přítomni. Ke konci prohlídky jsme si zasoutěžili o ceny, které pak poslali 
výhercům z elektrárny přímo do domova.  

David Smítal (17)

vIrtuálně v eleKtrárnácH

Pandemická opatření setrvala i v novém roce, a tak nám Skupina 
ČEZ umožnila virtuálně nahlédnout do svých zdrojů elektrické energie. Neznámé prostředí 
jsme prozkoumali v nám již známém prostředí aplikace Microsoft Teams. Příjemní průvodci 
si přichystali celkem čtyři virtuální prohlídky. 

Dukovany a Temelín
Tyto dvě elektrárny mě zaujaly nejvíce. Možná jen proto, že jsou to jediné dvě jaderné elek-
trárny v České republice, nebo proto, že jsem si vždy myslel, že jejich typické komíny jsou 
opravdu komíny. Nejsou to žádné komíny, ale chladící věže. Dým z těchto věží je ve sku-
tečnosti jen vodní pára. Proto spadají jaderné elektrárny do bezemisních zdrojů elektrické 
energie.

Ani na dalších dvou prohlídkách jsme nechyběli
I když mě zaujaly více exkurze jaderných elektráren, i další dvě exkurze byly velice zajímavé. 
Na těchto exkurzích nás průvodci zavedli do tepelné elektrárny Ledvice nebo do několika ob-
novitelných zdrojů elektrické energie. Na všech čtyřech exkurzích jsme se dozvěděli spoustu 
nových a zajímavých informací. Věděli jste například, že elektrická energie se dá získat
i z vypařování plynů z hnoje? A co taková větrná elektrárna, víte, jak je vysoká?
Na závěr každé prohlídky jsme si mohli i zasoutěžit. Každý průvodce si připravil otázku, na 
kterou, pokud jste dávali pozor, nebylo těžké odpovědět. Za nejrychlejší správnou odpověď 
byl výherce odměněn poznámkovým blokem.

Filip Schreiber (17)

DD FulneK

DD HoDonÍn

Soutěž | ČEZ



Diana (5), Hodonín Vanesa (12),  Hodonín

Markus (10),  Hodonín

Filip  (17), Hodonín
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Nejvíce mě zaujala větrná 
elektrárna. Zajímalo mě vše, co se 
s ní děje a kolik vyrobí elektřiny. 
A líbilo se mi, jak to paní Tomášová 
povídala tak krásně a příjemně. 
Ukázala nám, jak to tam vypadá, 
uvnitř i zvenku. Říkala nám, co se 
s tím děje, co to dělá, co v tom je…
                                     Agáta Miková (11)

Nejvíce se mi zalíbila vodní elektrárna 
ve Štěchovicích. Větrná elektrárna také 
nebyla vůbec špatná. Hodně mě pře-
kvapilo, že má v rotorových listech vytápěč, 
kdyby se na listech usadil led, tak aby roztál 
a spadl. O elektrárně na biomasu jsem vůbec 
nevěděla, že existuje, a jsem moc ráda, že jsem 
ji mohla vidět a také poznat její název.  

Angela Vavreková (15)

Nejvíce se mi líbila prezentace o elektrárně 
Štěchovice. Vysvětlení, jak funguje turbína + 
generátor. Taky jsem byl unešený z plavební 
komory, toto řešení je úžasné a vynalézavé. 
Prezentace byla dobrá a líbila se mi vyučující. 
Taky tam byla bioplynová elektrárna. Snad bude 
i u nás v budoucnu geotermální elektrárna, 
protože elektřina se bude vždy hodit. Byla to 
nejlepší přednáška, jaké jsem se kdy zúčastnil.

David Zelík (14)

Strýc Hnilička nachystal monitor. Všechny byty 
se sešly ve čtvrtém patře. Jedna paní nám říka-
la o elektrárnách. Jmenovaly se vodní, jádrová, 
sluneční, větrná a plynová. Nejvíce se mi líbila 
sluneční elektrárna, která připomínala pistoli. 
A taky vodní elektrárna, protože je nádherná.

Dominika Miková (9)

Paní ředitelka nám domluvila virtuální pohled 
do elektráren. Byli jsme ve 4. RS v obýváku. 
Sice jsem v těch elektrárnách nebyl, ale paní 
Aneta nám všechno vysvětlila a řekla přes 
aplikaci Teams. A paní Aneta nám pak dávala 
otázky a když jsme odpověděli správně, tak 
jsme si mohli vybrat odměnu. Doufám, že si to 
zapamatuju.                            Josef Miko (13)

Dneska jsme měli fakt cool virtuální prohlídku 
o elektrárnách z obnovitelných zdrojů. Paní byla 
velice milá, měla to dobře připravené 
a i ti nejmenší byli hodní a dokonce se i zapojili. 
A bylo skvělé, když byl čas na dotazy, tak nám 
paní byla schopná říct, kolik elektřiny dokáže 
vyrobit daná elektrárna pro několik domácností 
nebo pro malou vesnici. 

Ladislav Kuki (18)

Nejvíce mě zaujala větrná elektrárna, ve které 
byl krásný výtah pro dvě osoby, aby mohly 
spravit poruchu, aby nadále mohla žít mezi 
náma a dodávat elektřinu pro naše domácnosti. 
Neumím si představit se o tohle všechno starat, 
je to obrovský obdiv. 
Děkuji, že jsem se mohla zúčastnit a podívat se 
do tak super a nelehké práce. Chtěla bych se 
tam podívat i naživo, určitě by to bylo taky super.

Mariana Nováková (17)

Moc se mi líbilo, jak to paní příjemně vysvět-
lovala. Nejvíc co mě bavilo tak byly větrné 
elektrárny, celkem dost jsem si toho zapamato-
val. Zajímavá byla taky biomasová elektrárna, to 
jsem vůbec nevěděl, že něco takového je na svě-
tě. Ani jsem nevěděl, že se dá udělat elektrárna 
na pohon z tepla jádra země.

Pavel Minařík (18)

Zaujala mě elektrárna na biomasu. Nevěděl 
jsem, že se z hnoje vyrábí elektrárna – neuvě-
řitelné! Tolik věci jsem fakt nevěděl… Děkuji za 
přednášku, byla výborná.          Radek Vávra (12)

DD uHerSKý oStroH

Soutěž | ČEZ
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Anastasie Miková / Uherský Ostroh Dan Hudec / Uherský Ostroh

Diana Sásová / Uherský Ostroh Jan Mařák / Uherský Ostroh

Ladislav Kuki / Uherský Ostroh Monika Sásová / Uherský Ostroh

Nikola Hudcová / Uherský Ostroh Pavel Minařík / Uherský Ostroh
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Nejvíce se mi z exkurze líbila vyhlídka na celý areál 
elektrárny, veliký velín, komíny a dozvěděla jsem se 
důležité zdroje pro výrobu uhlí. Trochu mě zamrzelo, 
jak to vypadá po těžbě uhlí, jak je krajina zasažena, ale 
paní průvodkyně nám řekla, že probíhá tzv. rekultivace a krajina se obnoví. 
Nevěděla jsem, že je v ČR tolik elektráren a jaké všechny druhy jsou. Zaměstnanci elektrárny mají 
náročnou a zodpovědnou práci. I provoz elektrárny stojí spoustu peněz. Celková prohlídka byla pro mě 
poučná a zajímavá. Slečna Jana vše srozumitelně vysvětlovala, byla milá a ochotná. 

Lada O. (12)

Mně jako klukovi se nejvíce líbil generátor, 45 metrů vysoká vyhlídka. Dozvěděl jsem se, že se dá nabít 
10 600 mobilních telefonů z vyrobené energie, vodu berou z řeky Labe, líbil se mi postup spalování uhlí. 

Marek B. (11)

Mně se nejvíce líbila ohromná velikost elektrárny a chladící věž. Jsem ráda, že dochází k rekultiva-
ci krajiny, že je příroda znovu obnovena. Srdcem elektrárny je generátor s velící stanicí – velínem. 
Elektrárna odebírá vodu z řeky Labe. Vyrábí teplo a energii pro další města. Kotlem se dostane 
popel do odlučovacího popelníku. A důležitá je také chladící věž. Také voda se musí pečlivě pročistit. 
Elektrárna je složena z řady budov, např. strojovny a kotelny. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých a 
užitečných informací. Součástí elektrárny je i vyhlídka, kterou když jsem viděla, tak jsem si vzpomněla, 
že jsem v Ledvicích byla se školou na exkurzi. 

Vanesa H. (15)

Chtěla bych mockrát poděkovat, virtuální prohlídka byla příjemným zpestřením v této těžké situaci. 
Jarní prázdniny byly i díky této akci zajímavé a „akční“. Děkujeme slečně Janě za krásný výklad, soutěž 
na konci byla pro děti skvělá. Už se těší na ceny. Jsme rádi, že nám bylo umožněno se zúčastnit. 

teta Eliška Kokošková 

V domově jsme měli prohlídku Jaderné elektrárny 
Temelín. Dozvěděli jsme se toho hodně zajímavého. 
Za celých 20 let v Temelíně pracovala pouze jedna 
žena a ta odešla na mateřskou. Teď se tam zaučuje 
další. Ženy na tuto pozici nejsou vhodné, psychotesty většinou 
nezvládají lépe než muži.

Michaela Bergerová

Při virtuální prohlídce Jaderné elektrárny Temelín jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Například že 
tato elektrárna je mnohokrát bezpečnější než Černobyl. Dokážou tu zastavit štěpnou řetězovou reakci 
za 3 sekundy.

Andrea Filová

Zajímavé bylo, že při odstávce byl v chladící věži koncert České filharmonie. A kvůli bezpečnostním 
předpisům museli mít muzikanti nasazené helmy.

Fany Ferencová

DD ÚStÍ - Sev. teraSa (KoumácI) 

DD ÚStÍ - Sev. teraSa (roSomácI) 
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Z přednášky jsme se dozvěděli, jak funguje jaderná 
elektrárna. Zaujala mě chladící věž, která je 
150 metrů vysoká a má 56 nožiček. Dále mě překvapilo, 
že v Temelíně pracuje 1300 zaměstnanců.

Michal Kovačik (12)

Zaujala mě funkce celé elektrárny a líbily se mi chladící bazény. Zajímala mě výroba elektřiny a výbava 
zaměstnanců. Bylo to prima.

Václav Cibulka (13)

Na prezentaci v Temelíně se mi nejvíce líbilo, jak jste nám říkali o výšce a z čeho je postavená jedna 
věž. Nevěděl jsem, že ty věže, co tam jsou, nemůžou vybuchnout. Líbilo se mi, kolik dokáže Temelín 
uživit lidí. Ta spolupráce lidí, aby dokázali elektřinou uživit Českou republiku. Líbí se mi všechno 
z Temelína, třeba postup, že máte vodu a ta se potom změní zase na páru. Děkuji, že jsem se mohl 
zúčastnit soutěže.

Michal Pokorný

DD volyně

Nahoře obrázky kluků z DD 
Volyně: vlevo „Vrtule“ 
od Sebastiana Helora (8), 
pravo pohled na elektrárnu 
od neznámého autora.

*****

Vlevo dole krásný zajíček od 
Standy z DD Ústí nad Labem - 
Severní Terasa. Nejde 
o velikonočního zajíčka: 
Standa si správně zapama-
toval, že areál Jaderné elek-
trárny je tak velký, že v něm je 
dost místa i pro zajíce.
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Jaké je vařit před kamerou 
v pořadu prostřeno na primě?
Ptala jsem se Milana (19) z DD Dolní Počernice, který mnoho let jezdí 
na pobyty Letního domu, odkud se dobře známe.

Milane, jak prožíváš současnou situaci? 
Jak vypadá tvůj den?
Chodím teď hodně pozdě spát, ráno vstanu 
a většinou dělám něco do školy, občas jdu do 
školy vařit.

To teď můžete?
Jo, po jednom na konzultace a k tomu máme 
online výuku dva dny v týdnu, kde nám zadávají 
práci a my se připravujeme na zkoušky. Není 
to jako na začátku epidemie, kdy jsme měli on-
line výuku každý den od desíti do šesti. Takhle 
můžu tu zadanou práci udělat co nejrychleji 
a pak mám čas pro sebe. 

Máš teď čerstvou zkušenost z pořadu 
Prostřeno, co tě vedlo k tomu se přihlásit?
Důvodů je víc. Jeden jsem zmiňoval už 
v Prostřenu a to je, aby se děti z děcáků nebály 
vařit, aby vařily a naučily se dělat i jiné věci než 
párky a vajíčka, protože to budou potřebovat, 
až z dětského domova odejdou. A druhým dů-
vodem bylo, že jsem se chtěl trochu zviditelnit, 
aby si mě lidi všimli a viděli, že mám chuť vařit 
a že to umím. Chtěl jsem toho trochu využít, 
protože kuchařů není málo a každý chce být 
dobrý.

Pamatuješ si, jak ses cítil první natáčecí den?
Ten první den byl hodně náročný, dlouho jsme 
různě čekali a byla zima, druhý den už jsem vě-
děl, že můžu chodit trochu později. Jinak jsem 
se těšil a zároveň jsem se trochu bál, co tam se 
mnou bude za lidi. To se ale změnilo hned, jak 
jsme se s ostatními soutěžícími potkali. Hned 
jsem věděl, že to bude v pohodě a nemusím se 
bát.

Doporučil bys jít do takové soutěže ostatním 
dětem?
Určitě, pokud rády vaří, tak ať se nebojí to 
zkusit, anebo si zkusí alespoň takové svoje 
Prostřeno udělat v dětském domově. To byl 
můj původní plán, že by každý z naší rodinky 
vařil a zbytek by ho bodoval. Pak mě napadlo, 
že vlastně můžu jít do opravdovýho Prostřena.

Kdyby se někdo z tvého okolí přihlásil, co bys 
mu doporučil nebo vzkázal?
Už se mě na to hodně lidí ptalo, co bych jim 
poradil, když by se přihlásili, jaké jídlo by měli 
uvařit a tak. Vždycky říkám, že to záleží na tom, 
co kdo rád vaří, ale je důležité si dát pozor na 
věci, které hodně lidí nejí, jako je třeba ryba 
nebo luštěniny. Zároveň ale upozorňuju na to, 
že vařit před kamerou je dost jiná zkušenost 
než vařit sám doma.

Je něco, co bys zpětně změnil nebo udělal 
v průběhu soutěže jinak?
To je dobrá otázka! Já bych to asi změnil celé. 
Rozhodně bych změnil svůj dezert, změnil 
bych bodování a i to, jak se na další soutěžící 
koukám. Když jdeš do takové soutěže, tak ne-
víš, jací jsou, jen si o nich něco myslíš a pak 
se ukáže, že každý tam má jinou tvář, buď svojí 
opravdovou, nebo třeba masku.

Jsi s někým ze soutěžících i nadále v kontaktu?
Jsem, se třemi soutěžícími – Davidem, Radkou 
a Petrem. 

Vzpomeneš si na svůj nejpříjemnější zážitek 
z Prostřena?
Ten poslední večer, asi protože jsem si celou 
dobu neuvědomoval, že se to opravdu děje. 
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A pak to bylo hrozně hezký, ta podpora od dru-
hých, když zjistili, že jsem z dětského domova.

Jak hodnotíš celkovou podporu diváků?
Každý jsme dostali některé komentáře hezké 
a některé méně. Obojí mě posílilo, bylo tam 
hodně pozitivních komentářů i od známých 
a kamarádů a ty mě fakt potěšily.

Jak hodnotí účast v soutěži tvoje nejbližší okolí?
Všichni se hlavně bavili, že jsem měl vtipný 
hlášky a reakce jsou hlavně pozitivní. Mám ko-
lem sebe velkou podporu.

Bylo těžké udržet tajemství o tom, kdo vyhrál 
a kdo ne?
Bylo to těžké, lidi kolem mě rychle zjistili, že 
jsem v soutěži byl a ptali se a já to nemohl pro-
zradit déle jak čtyři měsíce.

Poskytla ti soutěž další příležitosti? Dostal jsi 
nějaké zajímavé nabídky?
Napsalo mi opravdu hodně lidí, v dubnu budu 
vařit s módním návrhářem Pavlem Berkym, 

potom jsem dostal kurz manažer gastronomie, 
což je pro kuchaře skvělá šance, když si chce 
otevřít restauraci, a dostal jsem i dva finanční 
dary. Ve škole mi umožnili dodělat si dálkově 
maturitu a hodně mi snížili studijní poplatky.

Kromě vaření se hodně věnuješ také fotbalu 
a parkouru. Čemu z toho by ses chtěl v budouc-
nu víc věnovat? Nebo vyhraje vaření?
Říká se, že jíme, abychom mohli žít (a obráce-
ně to platí taky). Lidi budou jíst vždycky a spor-
tovat, aby se cítili dobře, budou taky, takže když 
se tyhle dvě věci spojí, může to být dobrý mate-
riál k životu. Sport a zdravé stravování, to se dá 
spojit třeba v roli fitness trenéra. Ve výsledku 
je to vlastně jedno, čemu se budu věnovat víc, 
protože já bych to rád obojí skloubil.

Co bys vzkázal čtenářům Zámečku, kteří dočetli 
až do konce?
Ať mají dobrý život a dělají, co je baví!

Ptala se Františka z Letního domu

LETNÍ DŮM | Rozhovor



Co to znamená, když v řadě třiceti netopýrů, visících hlavami dolů,
sedí jeden s hlavou vzhůru?

Pokračování vtipu najdeš v tajence.

Jarní křížovka

Jaký svátek se slaví na jaře, barví se při něm vajíčka a
plete pomlázka? 

Jak se říká slaměné figuře, která se
vynaší při vítání jara?

 Jak se jinak říká květnu? 

Co se děje 30. dubna? Pálení........ 

Jak se říká pátku před Velikonočním pondělím?

Fáze měsíce, kdy je na obloze vidět celý.

Morana
máj

čarodějnic
Velikonoce

Velký
úplněk

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správné řešení

Křížovka | LETNÍ DŮM
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pochoutka z letního domu: Skořicoví šneci
Taky vás honí mlsná a nemůžete si koupit svůj oblíbený dortík? 
Připravila jsem pro vás recept, se kterým na 
rodince určitě zabodujete! Připravte si ho na 
svačinku nebo jako zákusek po obědě. Je to 
jednodušší, než se zdá! A když si nebudete jis-
tí, tak vám teta nebo strejda určitě pomohou.

NA TĚSTO
•	 200 ml mléka
•	 80 g másla
•	 70 g krupicového cukru
•	 půlka čerstvého droždí
•	 500 g hladké mouky
•	 větší špetka soli
•	 1 lžička mletého kardamomu (nemusí být)
•	 1 vejce

NA NÁPLŇ
•	 100 g změklého másla
•	 100 g krupicového cukru
•	 1–2 lžíce mleté skořice podle chuti
•	 1 lžička mletého kardamomu (nemusí být)

NA POLEVU
•	 šťáva z půlky citrónu
•	 cukr moučka (asi tak hrnek)

Vezmeme mléko, které buď malinko ohřejeme, nebo 
jej necháme chvíli venku z lednice, aby mělo pokojo-
vou teplotu. Přidáme do něj cukr a zamícháme, poté 
přidáme droždí. Počkáme, až začnou kvasnice pra-
covat a v mléku se objeví bublinky. 

Do velké mísy přidáme všechny ostatní ingredience 
na těsto, nalejeme do něj mléko s kvasnicemi a vy-

pracujeme hladké těsto, které by se nemělo lepit. 
Přikryjeme ho utěrkou a necháme hodinu kynout.

Smícháme ingredience na náplň. Až těsto vykyne, 
vyválíme ho válečkem na tvar obdélníku. Celé těsto 
potřeme připravenou náplní a pak jej zarolujeme do 
válečku a nakrájíme na asi 2 centimetry široké šne-
ky, které vyskládáme na máslem vymazaný plech 
nebo použijeme pečící papír. Pečeme v předehřáté 
troubě na 180°C asi 15-25 minut, dokud šneci nebu-
dou mít zlatou barvu. 

Smícháme ingredience na polevu. Až budou šneci 
vychladlí, potřeme je hotovu polevou. 

Přeji všem mlsounům dobrou chuť! 

A pokud se chcete pochlubit svým cukrářským 
uměním, pošlete nám fotku vašich šneků na náš 
Facebook Letní dům.  

Lucka z Letního domu

Rozhovor, křížovku a recept připravil pro Zámeček Letní dům
Letní dům nabízí dětem a mladým lidem z dětských domovů sociálně-te-
rapeutické pobyty, pobyty v tréninkovém bytě a individuální doprovázení 
a podporu v samostatnosti. Naše aktivity podporují Nadace Terezy Maxové 
dětem, MHMP, MPSV, Nadace Jistota Komerční banky, sbírkový projekt 
Pomozte dětem.
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chcete studovat ekonomiku?
Nabízíme pomoc mladým lidem z dětských domovů, kteří by chtěli 
studovat Fakultu podnikohospodářskou na VŠE v Praze.

Fakulta podnikohospodářská je jednou ze 
šesti fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Fakulta má zájem podporovat motivované 
mladé lidi z dětských domovů v jejich úsilí 
studovat na vysoké škole a připravila pro ně 
zajímavou studijní nabídku.

Fakulta nabízí podporu těmito způsoby:
•	 zpětnou úhradu poplatku za přijímací 

řízení,
•	 individuální online konzultace k možnos-

tem studia na FPH.
V případě přijetí:
•	 sociální, případně mimořádné 

stipendium,
•	uhrazení nákladů na ubytování na 

koleji,
•	 zajištění studijního mentora.

 V případě zájmu prosíme o krátký motivační 
dopis od uchazeče a stručné doporučení od 
vedení dětského domova. Pro bližší informace 
kontaktujte Ing. Janu Müllerovou na e-mailo-
vé adrese: jana.mullerova@vse.cz.
Uzávěrka přihlášek na Vysokou školu ekono-
mickou je 30. 4. 2021.

Naďa Dittmannová
Spolu dětem

www.spoludetem.cz

Vzdělání | SPOLU DěTEM



Spolu dětem: na co se těšíte?
Gratulujeme vítězům naší soutěže. Ptali jsme se, na co se letos těšíte.

Marii a Karolíně z DD Severní Teresa Ústí nad Labem děkujeme za krásné obrázky.

Všem přejeme, ať se jejich přání brzy vyplní. Užijte si krásné jaro!
Děkujeme společnosti Albi za diáře, které putovaly do několika domovů i redaktorům Zámečku.

tým Spolu dětem

„Já se těším, až se uvolní pravidla ohledně 
tohoto ošklivého viru a všechny uvidím 
a tak y se těším na léto a různé akce.  
A to je vše, jinak se mějte všichni dobře 
doufám, že budete všichni zdraví. Tak 
ahooooooooooj!“

Tomáš, DD Lipová

„Těším se na to, až v roce 2021 skončí 
koronavirus a abych mohli jít už do 
školy. Fakt doufám, že se mi to vyplní. 
Krásný den přeje Lukáš.“

Lukáš, DD Stará Ves u Přerova
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tréninky dospělosti v plném proudu
Projekt letos zatím běží v on-line podobě a my stále doufáme, že na 
část se ještě stihneme vidět i osobně.

Z našeho týmu jsou nyní nejen manažeři 
a lektoři, ale jsme i herci, IT specialisti, 
hudebníci, badatelé a vymýšleči všeho 
možného online užitečného a zábavného.

Máme zapojené mlaďochy z těchto domovů: 
Emanuel Stará Ves, Plzeň,  Frýdek-Místek, 
Most, Plumlov a Rovečné.

ZPRÁVy Z LEDNA:
A je to tu - první online setkání v projektu 
Tréninky dospělosti je za námi. Byla to fuška, 
jak pro lektory, tak pro účastníky – všichni mají 
za sebou velký kus práce. Stihli jsme se sezná-
mit, vytvořit společná pravidla, popřemýšlet 
o budoucím povolání, připravit si vlastní port-
fólia a spoustu dalšího. Těšíme se, až se ze 
světa zoomu, elektronických dotazníků, videí, 
sluchátek a PC přesuneme do společného 
osobního setkání. 

ZPRÁVy Z ÚNORA:
CV, DPČ, HM, PS, MV, DPP – druhý víkend 
Tréninků dospělosti pro mladé lidi z dět-
ských domovů byl zaměřen na téma PRÁCE. 
Probírali se nejen důležité pojmy, ale i inzeráty, 
motivační dopisy a životopisy. A opět byla 

vtipná videa, dotazníky a nově i soutěžní kvíz. 
Těšíme se na další setkání.

ZPRÁVy Z BŘEZNA:
S účastníky jsme ve spojení a ladíme společně 
další aktivity v projektu. Připravujeme se na 
dubnové setkání, kde nás čeká téma BYDLENÍ. 

Máme dobré zprávy – máme přislíbenu podpo-
ru dalšího ročníku projektu od našich partne-
rů. Brzy dáme vědět o jeho vyhlášení. 

Naďa Dittmannová, Spolu dětem

Reportáž | SPOLU DěTEM
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Za podporu děkujeme: 
Projektu Pomozte dětem organizovanému Českou televizí 

a Nadací rozvoje občanské společnosti, Zahradnictví Líbeznice, 
Nadaci ČEZ, Nadaci Terezy Maxové dětem, ČEPS, a.s., 

VŠE – Fakultě podnikohospodářské, 
Amazon Logistic Prague s.r.o. a individuálním dárcům. 

ZPRÁVy OD ÚČASTNÍKŮ:
• Přinesl mi spoustu nových pojmů týkajících se práce... a na co si mám dávat pozor !
• Zbavil mě stydlivosti a dostala sem více vědomostí.
• Mluvili s námi, dali nám hodně času, byli milí.
• I přesto, že to je online, snaží se ten program udělat zábavný a tak.
• Bylo to super a sranda.
• Ano, teď znám mnohem víc věcí ohledně práce a také nových slovíček.
• Nové zajímavé informace.
• Ano, budu vědět, jak se píše třeba životopis.
• Protože tohle všechno do života potřebuju. Hlavně dělám to pro sebe, abych se něco naučila.
• Mohla jsem vidět lidi, se kterými jsem se začala bavit minule.
• Ano, protože mě to baví a je to legrace a alespoň ten čas využiji k něčemu užitečnému.
• Tak mohla jsem se pobavit a navíc je hnusně a nudila bych se.
• Bavilo mě, dá se říct, všechno, jak přístup lektorů, tak program. A nebavilo mě, že to je online, ale za to nikdo 

nemůže.
• Nebavilo mě, že jsem se musela celý den dívat na počítač. Bavilo mě pracovat ve skupinkách.
• Bavila mě všechna ta sranda a dotazník y a nebavilo mě být pořád na kameře.
• Baví mě to, protože jsou tam super lidi a nebaví, protože to není face to face.
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Jak vypadají nejhezčí víly?
Soutěž o nejhezčí vílu zná své výherce! Moc si vážíme všech 
výtvorů, takovou účast jsme skutečně nečekali a mile nás 
překvapila. Do našich řad přibyly desítky krásných víl. Vybrat ty nejlepší nám 
dalo zabrat. Ale nebojte, alespoň malou odměnu dostane úplně každý.

Kromě prvních tří míst v obou kategoriích 
jsme udělili ještě Speciální cenu Dobrých 
víl dětem z DD Uherský Ostroh, kde se jich 
zapojilo celkem 10! Druhá Speciální cena pak 
putuje do Ústí nad Labem jejich věkově smí-
šenému družstvu Šmudlíci.

Moc děkujeme za účast, děláte nám radost!
A rovnou vás zveme na novou soutěž.

Tereza Šindlerová
Dobré víly dětem

www.dobrevily.cz

pravidla nové soutěže, tentokrát literární, najdete na následujících stranách.

Soutěž | DOBRÉ VÍLy DěTEM
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Zoubková víla na obláčku, Vendy  Bambulová 
(13), domov neznámý... Ekovíla od Nortíků z DD Ústí - Severní Terasa

Víla na klacíku: Markéta Rumelová (10),
DD Valašské Meziříčí

Víla, která dává svůj čas: 
Kája Ch. (15), DD Nové Strašecí

Víla s růžovou sukní: Jana Navrátilová (11), 
DD Stará Ves u Přerova

Víla Amálka: Marek Králík (15), 
DD Lipová u Šluknova
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platforma největší komunity vychovatelů 
dětských domovů v čr je na světě
Platforma DOMOVy SOBě vznikla na sociálních sítích už na jaře 2020 jako 
reakce na potřeby dětských domovů, konkrétně vychovatelů. Ukázala se jako 
efektivní a potřebná nejen vzhledem k pandemickému období Covid-19, které 
stále nekončí. Rozhodli jsme proto vzít toto online období jako příležitost 
a vytvořit webovou stránku, která nabízí širší možnosti podpory pracovníkům 
dětských domovů. Realizátorem DOMOVy SOBě je obecně prospěšná 
společnost yourchance a její projekt Začni správně. 

DOMOVY SOBĚ na sociálních sítích se ukázaly 
jako smysluplné, a proto jsme se rozhodli na 
ně navázat a připravit web DOMOVy SOBě 
(www.domovysobe.cz/). „Cílem webových 
stránek je poskytnout prostor pro rozvoj, sdí-
lení zkušeností a vzdělávání vychovatelů 
v dětských domovech. Zároveň chceme touto 
cestou a vznikem komunity vychovatelů pod-
pořit význam jejich každodenní práce, která 
často není doceněna,“ vysvětluje ke smyslu 
DOMOVY SOBĚ Gabriela Štiková, spoluzakla-
datelka a předsedkyně správní rady your-
chance o.p.s. 

Vychovatelům dáváme novým webem do 
rukou další funkční nástroje pro práci sami se 
sebou a pro efektivní přípravu na odchod mla-
dých dospělých vyrůstajících v domově, bez 
narušení běžného režimu fungování rodinné 
skupiny. Posláním webu je vytvořit 
u nás největší fungující komunitu vychovatelů, 
která bude akční, interaktivní a kde se budou 
vychovatelé vzájemně inspirovat, sdílet praxi, 
řešit společně obtížné reálné situace a budou 
si oporou.

Domovy SoBě pro vychovatele 
a pracovníky DD

Webové stránky jsou jednoduše strukturova-
né a přehledné. Každý si v nich lehce najde, co 
potřebuje. Například možnosti vzdělávání 
a výcviku pro vychovatele, doporučení 
a články k osobnímu rozvoji, sdílení praxe 
s ostatními, tipy a návody na aktivity a práci 
s dětma různých věkových skupin. 

Připraveny jsou pravidelné on-line semináře 
se zajímavými hosty a experty na vybranou 
problematiku. Proběhlé akce budou mít své 
archívy a záznamy, včetně diskuze účastní-
ků. Každý měsíc budeme řešit jedno stěžejní 
téma. 

Domovy sobě | yourchance
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Březen byl věnován finanční gramotnosti, du-
ben je o všudypřítomných emocích. Nejbližší 
on-line setkání pro vychovatele Káva s… 
Dominikou Šenkovou proběhne 28. dubna 
a bude o základech krizové intervence.  

Nyní, v první fázi projektu DOMOVY SOBĚ, se 
zaměřujeme pouze na dětské domovy. V ná-
sledujícím období bychom rádi tuto platformu 
rozšířili.

Smyslem facebookové platformy DOMOVy 
SOBě je sdílení zkušeností mezi dětskými 
domovy a podpora ze strany yourchance 
a projektu Začni správně. Skupina se úspěšně 
rozrůstá… Pokud jste vychovatel, pracovník 
DD, máte Facebook a ještě jste se nepřipojili, 
stačí jednoduše požádat o přidání do skupiny 
na www.facebook.com/groups/domovysobe. 

Platforma Domovy sobě reflektuje aktuální 
potřeby a rozlišuje tři roviny přímé podpory: 

1. Vzdělávání a motivaci vychovatelů 

Připravuje on-line semináře a tipy pro vycho-
vatele na různá témata zpraco-
vaná experty na danou oblast, 
pro zaměstnance DD poskytuje 
bezplatnou terapeutickou po-
moc a konzultace.

2. On-line cvičení, konzultace 
a terapie pro mladé v dětských 
domovech a ty, kteří již z domo-
va odešli 

Nabízí výuková videa, pracovní 
listy, on-line cvičení, vedení 
on-line výuky a doučování žáků 
všech stupňů ZŠ a SŠ, konzulta-
ce s psychology pro mladé,

3. Vzájemnou podporu

Sdílení příkladů dobré praxe, 
sdílení pomoci, dobrovolnictví.

Základními pravidly skupiny DOMOVY SOBĚ 
jsou bezplatná nenároková pomoc, nekritické 
jednání, zodpovědnost vůči sobě navzájem 
a respekt k jedinečnosti každého nás. Stát se 
členem je lehké, stačí se připojit na face-
bookové stránce Domovy sobě.

Renata Majvaldová
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vlasta pomáhá najít bydlení a práci
Koordinátorka Vlasta ze Začni správně má ve Zlínském kraji a na 
Vysočině co dělat – mladí ji teď po odchodu z DD potřebují daleko víc

Situace mladých lidí, kteří právě opustili dět-
ský domov, nebývá pro mnohé z nich jedno-
duchá. 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. 
Podpora a pomoc putuje také do dětských 
domovů. 

Ve Zlínském kraji a na Vysočině se koordiná-
torka Vlasta Holzerová stará o 89 mladých, ze 
kterých se už bezmála dvě desítky snaží stát 
na vlastních nohách. 

ON-LINE I OSOBNě
Druhá vlna pandemie je podle Vlasty jiná 
v tom, že se dokázala rychleji přizpůsobit 
vzniklé situaci a opatřením. Komunikace s 
mladými v dětském domově teď probíhá pře-
vážně přes sociální sítě a telefonicky. S těmi, 
co již brány domova opustili, se vídá osobně. 
Pro nejmenovaného mlaďocha nedávno zajiš-
ťovala bydlení v Domě na půl cesty a pomáha-
la se stěhováním. „Výsledkem je, že má nyní 

kvalitní zázemí a podmínky pro start do života 
dospěláka. Mám radost, že to vyšlo tak brzy,“ 
dodává Vlasta. 

S mladými řeší Vlasta převážně zvládnutí 
odchodu z dětského domova, dostatek financí 
v začátcích, bydlení a práci. Často tito čerství 
dospěláci žádají i o pomoc s vybavením bytu. 
Někteří zase potřebují povzbudit v karanténě 
nebo jen tak pokecat. 

ÚSPěŠNÝ RICARDO Z BOJKOVIC
Vlasta aktuálně pomáhala se změnou práce 
také devatenáctiletému Ricardovi z Bojkovic. 
V loňském roce dokončil střední odborné 
učiliště, obor pekař. Z Dětského domova 
Bojkovice odešel začátkem loňského červen-
ce a dnes žije sám v podnájmu. Z biologické 
rodiny je Ricardo v kontaktu pouze s bratrem, 
pravidelně si volají. „Odchod proběhl celkem 
hladce, pomohli mi s ním v domově a taky 
Vlastička ze Začni správně. Ta je tu se mnou 
vždy, když potřebuji psychickou podporu nebo 
radu. Jsme stále v kontaktu. Jsem šťastný, že 
můžu být součástí projektu Začni správně,“ 
dodává Ricardo. Vlasta pomáhala Ricardovi 
s hledáním práce hned po odchodu z DD. Kvůli 
pandemii byly možnosti omezené, ale nakonec 
se podařilo místo operátora ve výrobě celkem 
brzy sehnat a vyhnout se existenčním problé-
mům. Momentálně změnil Ricardo zaměstná-
ní kvůli lepším platovým podmínkám. Povedlo 
se a je spokojený. 

Renata Majvaldová, yourchance

Vlasta a Ricardo při setkání

Chystáte se na odchod z dětského domova? 
Potřebujete podpořit a poradit? Obraťte se 
na nás na zacnispravne@yourchance.cz. 
Hodně štěstí a správných rozhodnutí…

Začni správně | yourchance



Domovy SoBě:
co je za námi a co se chystá? 
Pro vychovatele jsme za poslední dva měsíce 
uspořádali několik online akcí. Ohlasy na ně 
jsou veskrze pozitivní… To nás těší a je to důkaz 
toho, že naše úsilí, elán pro práci a nápady 
nachází své příjemce – Vás vychovatele – a jsou 
prospěšné pro práci s dětmi v této nelehké 
době. 

JaK mluvIt o Sexu?

Nový formát akce Káva s… přivítala témata 
Jak mluvit s dětmi o sexu a učení dětí mate-
matice pomocí konceptu MateMagiky. 

Káva s… Dagmar Krišovou se věnovala žha-
vému tématu a diskutovalo se o tom, kdy a jak 
probírat s dětmi vlastní sexualitu a formovat 
jejich sexuální integritu. Zodpovědělo se 
například na dotazy: Ve kterém věku je dobré 
začít mluvit s dětmi o sexu, Jak takové téma 
vůbec začít a zda je lepší mluvit s každým 
individuálně nebo ve skupině? 

NEBOJTE SE!
„Důležité je začít s komunikací o sexu již od 
raného dětství. Nebojte se používat ty pravé 
názvy a slova v této oblasti. Budou děti prová-
zet po celý život. Jejich brzká znalost dětem 
pomáhá budovat vztah k jejich tělu a sexualitě. 

Důležité je hovořit s dětmi o rozdílech mezi 
pohlavími. Měly by také brzy chápat, že 
o svém těle rozhodují jen ony samy,“ vysvětlo-
vala lektorka Dagmar. 

S TÉMATy PŘIŠLI MLADÍ Z DD:
BEZPEČNÝ SEX, ANTIKONCEPCE
Téma sexu nebylo na únorovém online setkání 
náhodné. Již druhým rokem se projekt Začni 
správně věnuje osvětové iniciativě Růžový 
únor a tématům zodpovědného sexuálního 
chování. Podnět k realizaci této aktivity pro 
dospívající z dětských domovů vzešel přímo 
od mladých lidí z projektu Začni správně. Oni 
sami tehdy rozvířili otazníky a diskuzi 
o bezpečném sexu, prevenci a ochraně před 
nechtěným těhotenstvím a nemocemi. Cílem 
Růžového února je předcházet situacím, kdy 
děti mají děti.
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netraDIčnÍ matematIKa

Vychovatelé se dozvěděli, jak děti učit matiku 
pomocí MateMagiky

Další online akce byla praktickým pomoc-
níkem k distanční výuce matematiky pro 
děti, kteří si s matematikou úplně nerozumí. 
Online setkáním provázel autor konceptu 
MateMagiky Kalman Horvát, který přiblížil 
její principy. Ty spočívají v nových a netradič-
ních postupech, jak jinak děti matematiku učit 
a pomoci jim zbavit se nechuti k tomuto exakt-
nímu povinnému předmětu. Ta často vzniká 
jen díky nepochopení základních principů, 
pojmů a postupů. Cílem koncepce je vždy 
správný výsledek, ale jiný postup k němu.

„To, že nevědomky „vyrábíme“ z inteligentních 
dětí čtyřkaře, není chyba učitelů. Je to nový 
poznatek, který má silný empirický základ. 
Děti nerozumí informacím, pojmům a číslům, 
které nejsou v jejich mysli spojené s emocemi, 
tělesnými prožitky a pohybem. Matematika je 

pro žáky cizí jazyk a neporozumění něčemu 
jim obecně přináší únavu, frustraci a nechuť. 
Je potřeba matematický jazyk překládat 
a zjednodušovat ho dětem tak, aby se v něm 
cítili dobře, byli klidní a pozitivní. Fajn je změ-
nit prostředí, rituál při učení a vytrhnout dítě 
ze zaběhlého mentálního vzorce,“ vysvětluje 
Kalman účastníkům. 

POMOCI MŮŽE I POČÍTADLO
Jaké byly Kalmanovi další rady? Dítě musí být 
klidné, vypovídané – v neklidu zamyká svůj 
potenciál. Při neporozumění probíraného uči-
va je dobré jej nakreslit, vhodně vizualizovat, 
zeptat se, co dítěti pro pochopení chybí, čemu 
nerozumí a co neovládá. Může jít totiž 
o triviální věc, třeba z předešlého učiva, která 
brání porozumění nové látky. Dobré je často 
a trpělivě opakovat a různými hravými forma-
mi ověřovat, zda již probrané učivo dítě chápe. 
Skvělou pomůckou je například obyčejné 
počítadlo. 
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Domovy a covID

Největší počet vychovatelů přispěl k živé 
diskuzi na on-line semináři Jak pracovat 
s dětmi v době Covid-19 s ohledem na jejich 
věk a individualitu.

Padaly informace o tom, jak fungujeme pod 
tlakem, ve stresu nebo při úzkosti. Hledaly se 
funkční formy a způsoby podpory dětí v tomto 
náročném pandemickém období. Komplikací 
při práci bývá často smíšený věk na rodinných 
skupinách a tím pádem i menší motivova-
nost a nezájem dětí se aktivit účastnit. Cílem 
semináře bylo nabídnout účastníkům tipy na 
vylepšení denního režimu, nastavení činností 
a motivace k dobré péči o sebe samé. 

A jaké pro vás mohou být zajímavé výstupy 
z akce?  
Lektorka Simona Jetmarová zdůraznila, že 
začít musí každý u sebe. Je třeba snažit se 
udělat maximum pro sebe, vlastní sebereflexi 
a v rámci možností umět vypnout a odpočívat. 

Plusem je vyhýbat se stresovým a konfliktním 
situacím a trpělivě řešit příchozí podněty 
k reakci. Jen vlastní klid umožní uklidnění 
i dětem. 

Součástí semináře bylo seznámení se se 
samoregulačními technikami k navození 
vnitřního klidu. A jaké aktivity a činnosti by 
všem mohly v tomto období pomoci? Patří 
mezi ně například: pohyb, pravidelný režim, 
společný – pokud možno příjemný – zážitek, 
hraní her, zdravá strava, plánování aktivit 
s dětmi apod. Účastníkům byla představena 
metoda efektivního učení, tzv. Feuersteinovo 
instrumentální obohacování, která může 
napomoci dětem k lepší motivaci a schopnosti 
se učit, k lepšímu překonávání impulzivity při 
řešení problémových a konfliktních situací. 
Jádrem metody jsou pravidelná cvičení typu 
tužka – papír vedená dospělým, který učení 
tzv. zprostředkovává. Dítěti je dospělý průvod-
cem při zážitku objevování a analýze zadání, 
vymýšlení a volbě strategií, řešení úkolů 
a problémů a při reflexi postupu a výsledku.

Renata Majvaldová, yourchance

Pokud ještě nejste v komunitě pro vychovatele a pracovníky dětských domovů DOMOVy SOBě, 
přidejte se do FB skupiny DOMOVy SOBě (www.facebook.com/groups/domovysobe) a sledujte 
novinky a pozvání na další akce na webu DOMOVy SOBě (www.domovysobe.cz). 

Další online akcí bude 28. dubna 
Káva s… Dominikou Šenkovou o základech krizové 
intervence. 

Registrujte se a dozvíte se, co je krize, jak v ní lze reago-
vat a komunikovat s člověkem, dítětem. Také zjistíte, jaký 
je rozdíl mezi laickou psychologickou pomocí, krizovou 
intervenci a psychoterapií. Účastníkům budou předsta-
vena témata aktivního naslouchání a mapování, v čem 
může být vychovateli tato technika užitečná a jaké jsou 
možnosti podpory dalších institucí a profesionálů.  
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nejkrásnější nástěnky snů
Představujeme vítěze soutěže o nejhezčí Nástěnku snů 
vyhlášenou v minulém Zámečku.
Pro vítězky máme dárky, které jim brzy doručíme.

yourchance

Vanesa Hromá (15), DD Ústí n. L. - Severní Terasa Kateřina Vilendnerová (18), DD SRDCE Karviná

Karolína Viceníková (15), VÚ Janštejn

Soutěž | yourchance



Jak na výuku finanční gramotnosti hravě
co je to vlastně finanční gramotnost?
Je to znalost, ale i následná zkušenost, jak fungu-
je koloběh peněz při hospodaření. Vzdělávání dětí 
o penězích a jak s nimi zacházet již od raného dět-
ství může zajistit, že budou děti a mladí informo-
vanější a zodpovědnější. To vše se bude s přibý-
vajícími léty hodit a zúročíme to při nejrůznějších 
finančních rozhodnutích. A že jich nebude málo...

Níže vám nabízíme několik užitečných postojů, 
nápadů a rad k aktivitám s dětmi:

1. CHCE TO ČAS
Rozhodně nečekejme, že to půjde hned a rychle. 
Chce to každodenní trénink.

2. NÁKUPY
Praxe je více než teorie. Dobrý způsob, jak to děti 
naučit, může být jejich zapojování do každodenních 
rozhodnutí. Nákup potravin, sestavení nákupního 
seznamu nebo tvorba jídelníčku se nabízí jako 
skvělý zkušební trenažér.

3. JE TŘEBA UDĚLAT I ŠPATNÁ ROZHODNUTÍ
Někdy je dobré nechat dítě impulzivně koupit něco, 
co víme, že mu nebude chutnat nebo čeho bude 
později litovat. Jen tak ho naučíme příště chybu 
neopakovat a třeba tak do budoucna zabráníme 
zbytečnému „vyhazování“ peněz. Jako vychovatelé 
víte, že přihlížet tomu, jak se dítě chystá udělat 
špatné rozhodnutí, je velmi těžké. Zde ještě jedna 
rada: nikdy nenahrazujme špatně investované 
peníze. Lekce by tím byla ztracena a nebyla by tou 
správnou LEKCÍ DO ŽIVOTA.

4. ŠKOLA HROU A HRANÍ ROLÍ
Existuje řada různých stolních, internetových či 
multimediálních her simulujících možné životní 
situace, které nás mohou potkat. Hraní rolí je dále 
součástí zážitkového způsobu učení. Hrejme s 

dětmi rolové hry, simulujme typické životní situace, 
jako prodavač – zákazník (jak reagovat a řešit re-
klamaci, ošizení, hra na obchod s penězi) apod.

K lepšímu vnímání a přemýšlení o penězích a práci 
s nimi doporučujeme tyto deskové hry:
•	Dostihy	a	sázky
•	Monopoly
•	TIR	kamionem	po	Evropě
•	Finanční	svoboda
•	Cashflow
•	Cesta	životem
•	Peníze	navíc
•	Peníze	a	život
•	pro	malé	děti	může	být	dobrou	pomůckou	při	
hovorech o penězích a hospodaření s nimi komuni-
kační hra Povídačky u kasičky

Dále jsou skvělé tyto on-line hry a aplikace:
•	Rozpočti	si	to!	-	do	30.	4.	běží	nový	ročník,	do	
kterého se mohou zapojit také rodinné skupiny 
v DD, mrkněte na pravidla a zkuste to, vše najdete 
na www.rozpoctisito.cz/rozpocti-si-to-2st/ 
•	FingrPlay
•	Finanční	svoboda
•	Saver	&	Spender
•	Nauč	se	hospodařit
•	Chráníme	českou	
korunu
•	JA	Titan
•	Finly
•	Accelium	EDU

Práce s dětmi k problematice financí a výběru 
vhodných aktivit by se měla měnit s ohledem na věk 
dětí. Níže nabízíme TIPY NA AKTIVITY a postupy 
podle věku dětí. Věříme, že si vyberete a odzkoušíte 
některé…

QR kód he hře 
Rozpočti si to

yourchance | Projekt
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Bez práce neJSou Koláče
Nechte děti vyjmenovat co nejvíce různých profesí, 
které je napadnou. Například: pekař, policista, 
hasič, doktor, učitel, vychovatel, zpěvák, kadeřnice 
apod. Následně, ať si každé dítě vybere jednu pro-
fesi a namaluje ji i s „náčiním a pomůckami“, které 
ke své práci potřebuje. Popište společně, jak často 
daná profese chodí do práce, jaké zodpovědnosti 
z dané profese plynou, nutnosti práce jako např. 
včasné příchody (pekař musí vstávat brzy 
a upéct chleba, pokud tak neudělá, my si chleba 
ráno nemůžeme koupit apod.) Další, vyšší rovinou 
aktivity je, že za svou práci dostávají zmíněné pro-
fese peníze, a to nejčastěji na bankovní účet.

Následně děti ke každé vybrané postavičce vytvoří 
bankovky, mince i platební kartu z papíru. Bude 
dobré, pokud budete mít při ruce reálné peníze a uká-
žete, jak vše vypadá. Poslední část aktivity může být 
povídání o možnostech mít peníze bezhotovostně na 
kartě, jak se vybírá z bankomatů, jak platí účty apod.

KARETNÍ HRA NA OBCHOD
Tuto hru můžeme hrát s dětmi už od malička. Děti se 
při ní dozvídají, jakým způsobem se nakupuje a platí 
a co má jakou hodnotu. Prakticky si také procvičují 
počítání sumy při placení a po vrácení peněz. Ze hry 
se postupně může stát realita, kdy děti posíláme 
samostatně nakupovat. Smyslem hry je, že se děti 
naučí lépe orientovat a manipulovat s penězi, získají 
povědomí o běžných cenách, příjmech a výdajích.

www.HRANAOBCHOD.CZ
Najdete tam například tento kvíz: Co z dvojice stojí 
méně peněz? Vyber jednu věc z dvojice, která je 
levnější:

KOLIK TO STOJÍ?
Nechte děti přemýšlet, po čem momentálně touží 
a co by si chtěly koupit. Ví, kolik to stojí? Jak si to 
mohou pořídit? (práce s kapesným, jak na úspory)

PRAVIDELNÉ NÁKLADy DOMÁCNOSTI
Nechte děti, ať si představí, že mají svoji domác-
nost. Poznají, které náklady na domácnost se musí 
platit každý měsíc pravidelně? Správné odpovědi 
zakroužkujte. Níže například tento výběr:
•	spotřeba	plynu
•	nové	tenisky
•	spotřeba	vody
•	spotřeba	elektřiny
•	kadeřník
•	spotřeba	zubní	pasty
•	poplatek	za	rádio	a	televizi
•	vstupné	do	kina
•	útrata	v	kavárně

ROZPOČTI SI TO!
Sestavte v domově týmy a můžete začít! Více 
o soutěži již výše.

ZÁBAVNÁ I VÝUKOVÁ VIDEA:
Rosťova škola
Čtyřdílný seriál o penězích a finanční gramotnosti 
najdete na youTube yourchance TV.  Postavička 
všetečného Rosti zde divákům zábavnou formou 
vypráví o penězích a učí je, jak s nimi efektivně hos-
podařit. Rosťu představuje oblíbený herec Marek 
Němec.

webináře pro Prima život 
Na YouTube yourchance TV je pro vás připraveno více 
než 60 webinářů na témata a situace z běžného živo-
ta a vše, co s dospíváním a osamostatněním se může 
souviset. Za všechny jmenujme jen některá videa, 
která pro vás připravili lidé z týmu Začni správně 
a další experti na vybraná témata: Co dělat, když ne-
mám práci, Podnikání a jak začít, Domácí rozpočet, 
Jak si vybrat školu, Možnosti bydlení a další. 

youtuber Vidrail o penězích na youTube

1. stupeň zŠ

rohlík x kobliha
láhev vody x láhev džusu

broskev x jablko
notebook x mobil
koloběžka x kolo

hra na PC x stolní hra
dovolená v ČR x dovolená u moře

2. stupeň zŠ

Projekt | yourchance



TEST
Utvoř dvojice z následujících slov a definic
1) úvěr
2) inkaso
3) ručitel
4) vklad

A. Osoba, která se zavazuje zaplatit bance dluh na 
místo dlužníka v případě, že dlužník neplatí řádně 
a včas.

B. Peněžní prostředky, které banka poskytne dluž-
níkovi a které je dlužník povinen bance vrátit dle 
podmínek smlouvy.

C. Peněžní prostředky složené na bankovní účet.

D. Částka odepsaná z bankovního účtu bankou, 
např. na pravidelnou úhradu plateb za mobilní 
telefon.

ZÁBAVNÁ I VÝUKOVÁ VIDEA 
Platí ty výše a třeba například vícedílný pořad 
Krotitelé dluhů na ČT. 

Renata Majvaldová, yourchance

StŘeDnÍ ŠKoly



začni správně! 
Určitě náš projekt znáte… Pro ty, kteří 
ne: Začni správně je projekt, který už přes deset let pomáhá mladým 
lidem postavit se na vlastní nohy po odchodu z dětského domova nebo 
z pěstounské péče. 

Aktuálně působíme ve všech 14 krajích České re-
publiky, do projektu je zapojeno přes 700 mladých 
lidí, 20 členů interního týmu a dvě stovky dobrovol-
níků. Koordinátoři Začni správně působí ve všech 
regionech ČR, kde pomáhají dětským domovům 
a 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 mi-
minko. Realizátorem projektu je yourchance. 

Součástí Začni správně je i dobrovolnický men-
toringový program, jenž propojuje mladé lidi od-
cházející z DD nebo pěstounské péče s dospěláky, 
takzvanými mentory, kteří jim pomáhají najít cestu

životem. Mlaďoši zapojení do mentoringového pro-
gramu mohou se svým mentorem probírat otáz-
ky spojené se vzděláním, profesí, vztahy… Prostě 
s každodenním životem. Aktuálně je do mentoringo-
vého programu zapojeno přes dvě stovky mentorů. 

Dnes vám přinášíme dvojrozhovor mentorky Ireny 
s její mentee Natálkou. Pozor! Pokud se chystáš 
na odchod z dětského domova a po přečtení rozho-
voru zjistíš, že máš zájem pracovat na svém osob-
ním rozvoji s mentorem, napiš nám to! Kontaktuj 
nás na zacnispravne@yourchance.cz (pokud jsi 
z Čech) nebo na zsmorava@yourchance.cz (pokud 
žiješ na Moravě). Rádi a brzy se ti ozveme zpátky. 

Tým Začni správně a yourchance o. p. s.
Dvojrozhovor připravila Renata Majvaldová

mentorka Irena: natka má sílu bojovat
Co vás k mentoringu přivedlo?
K mentoringu mě přivedla jednoduchá myšlenka: 
Mé dcery už jsou velké. Mají své koníčky, kamarády, 
kluky. A tak mě napadlo, že bych svůj volný čas moh-
la věnovat někomu, kdo to potřebuje.

O čem podle vás mentoring je?
Mentoring je o tom, že přes komunikaci navedete 
člověka k tomu, aby se rozhodl v dané situaci. Co 
a jak má udělat? Co potřebuje? Nasměrujete men-
tee k tomu, co musí udělat nejdříve, co potom, je 
třeba ho navést na postupné věci, které vedou k cíli. 

Jak dlouho máte svoji mentee Naty? A kolikátá je to 
Vaše mentee? 

S Naty jsme se potkaly na konci roku 2019. Za dva dny 
po našem setkání odjela za rodiči do Anglie. Poté jsme 
se znovu setkaly v září 2020, kdy už měla malou Leylu. 
Naty je moje druhá mentee.

Jaký by začátek vašeho mentorského vztahu? 
Myslím, že jsme si s Naty padly do oka už při prvním 
setkání. Tehdy jsme se potkaly v dětském domově. 
Sympatická, křehká dívka s velkými kukadly. Po ná-
vratu z Anglie se vyjádřila, že si přeje abych byla dále 
její mentor. Měla jsem velkou radost a od září spolu 
komunikujeme častěji a řešíme vše, co je potřeba. 

Jak byste popsala vaši mentorskou spolupráci?
Naše spolupráce se stále vyvíjí. Naty ví, že pokud je 
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něco potřeba, může se na mě kdykoliv obrátit. Vždy 
se na Naty těším. Naposledy jsme řešily vyřízení ro-
dičovského příspěvku. Velkou část zvládla Natálka 
sama a chyběla už jen malá drobnost, kterou jsme 
společně dotáhly. Ještě musíme vyřešit některé 
věci tak, aby bylo vše v pořádku. Dále jsem Natálce 
dala kontakt na dětského lékaře pro dcerku Leylu. 
Samotnou návštěvu u lékaře, očkování a další po-
třebné už si vyřídila sama. U Natálky vidím velkou 
snahu, kterou velmi oceňuji. Stačí poradit, nasmě-
rovat a vše potřebné si už řeší sama.

Jaké formy komunikace s Naty máte? 
Nejčastěji přes Messenger nebo si voláme.

A jak se frekvence kontaktu a formy změnily 
v době pandemie Covid-19? 
Natálka bydlí střídavě v Ostravě a v Krnově a o to 
je scházení složitější. V době pandemie je trošku 
náročnější skloubit, kdy se potkáme tak, abychom 
stihly hlavně úřední hodiny na úřadu práce, na zdra-
votní pojišťovně a podobně.

Má současný stav (vlastně již téměř ročního trvání) 
nějaký dopad na vaše fungování?
Myslím si, že náš vztah se stále vyvíjí a buduje. 
Natálka se zná s mými dcerami… Plánujeme, že za-

jdeme společně do zoo nebo že si u nás doma udělá-
me dámskou jízdu.

Co jste se během té doby, co se s Naty potkáváte, 
naučila o sobě? Objevila jste něco nového?
Velmi si vážím všeho, co v životě mám. Mrzí mě, že 
nemáme všichni stejné možnosti. Při vyřizování ro-
dičovského příspěvku s Natálkou jsem si uvědomila, 
jak je složité, když člověk nerozumí obyčejným vě-
cem a tím se může snadno dostat do nepříjemných 
až složitých životních situací. Pracovníci úřadů totiž 
komunikují rozdílně a často ne srozumitelně a jas-
ně. Chápu, že je jejich práce složitá a náročná, vše je 
ale o přístupu. A někdy i banalita může vést k rych-
lému a úspěšnému řešení situace. 

V čem se lišila realita mentoringu od představy, 
kterou jste měla ještě předtím, než jste 
do mentorského vztahu vstoupila?
Moc jsem se na svého mentee těšila a byla jsem plná 
očekávání. Mohu porovnat mezi dvěma mentees: 
Naty a Romanem. Naty stačí nasměrovat a řeší si 
vše, co potřebuje téměř sama. Pomoc potřebuje, ale 
situace nezneužívá. Cítím, že je ráda a vděčná, když 
se věci podaří. Na rozdíl od Romana, který čekal, že 
se „věci udělají samy“. Jinými slovy, že za něj budu 
řešit situace bez jeho pomoci, zájmu a přispění. 

Natka s Irenou aneb když je třeba pomoci s velkým nákupem pro miminko
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Když srovnáte Naty, která stála na začátku 
mentorského vztahu a Naty, která je tady 
dneska. Jaký největší posun vidíte? 
Na začátku jsem viděla ustrašenou holku, která 
neví, co a jak. Nyní vidím mladou slečnu, mámu, 
která má obrovskou sílu bojovat a spoustu věcí chce 
zvládnout sama. O malou dcerku se stará moc dob-
ře. Nejčastěji jí říkám: „Naty, spolu to zvládneme… 
Jen nesmíme honit sto zajíců po jednom poli, pro-
tože pak nechytíme žádného.“ Vždy jí také říkám: 
„Klubko musíme rozplétat postupně, zaměříme se 
na jednu věc a pak se snažíme řešit další.“ Naty spo-
lupracuje, je moc šikovná. 

Když vidíte, jak mentorský vztah funguje, 
jak se Natálka vyvíjí, postupně proměňuje…, 
co byste jako mentorka řekla ostatním mladým 
lidem? Proč by do mentoringu měli vstoupit, proč by 
měli chtít spolupracovat s mentorem 
a co jim to může dát? 
Myslím si, že člověk, který se rozhodne pro mento-
ra, má v sobě jistou dávku zodpovědnosti. Tuší, že je 
v nějaké situaci, kterou sám nezvládne a uvědomuje 
si, že mu mentor může pomoci. Pro mě to znamená 
to, že si člověk umí říct o pomoc, podporu a je tedy 
svým způsobem zodpovědný. Osobně se domnívám, 
že mentoři jsou lidé primárně nastaveni na to, že 

chtějí pomáhat. Pokud si s něčím nevím rady, proč 
tedy nevyužít toho, že je tu někde někdo připraven 
pomoci? Mentor může dát mentee podporu, důvěru, 
odpověď a motivaci k tomu, aby se nevzdával v situ-
acích, kdy už si myslí, že je nezvládne. 

Co konkrétně vám Naty dává? Je něco takového?
Naty je sluníčko, bojovník. Uvědomuje si, kde je a kde 
chce být. Z mého pohledu je „mládě“, které ještě přes-
ně neví, co život je, co se v něm musí a co se má. Naty 
mi dává pocit, že mohu svůj volný čas využít smyslu-
plně a potřebně. Že svým volným časem neplýtvám…

A je něco, co vám mentoring naopak vzal?
Nic takového není. Mentoring mě naplňuje.

V čem je podle vás hlavní přínos mentoringového 
programu projektu Začni správně, v čem je pro 
mladé dospělé z dětských domovů důležitý a proč má 
význam a smysl?
Za dobu mentorování nabývám pocit, že mladí lidé 
nejsou zcela informovaní o tom, co se musí z po-
hledu zdravotních pojišťoven, úřadů práce a jiných 
institucí řešit. Je jen malý krůček k tomu, aby se tito 
mladí dostali svojí neznalostí do problémů a napří-
klad exekucí. Mrzí mě nedostatek jejich informací. 
Pokud se mladí lidé nemají s kým poradit, pramení 
z toho nepříjemnosti. Proto si myslím, že je mento-
ring velmi důležitý. Někdy i banální „pokec“ může 
vést k uvědomění si důležitosti zásadních věcí a také 
toho, jak je důležité dodržovat společenská pravidla.

Máte nějakou osobní zkušenost, kterou jste 
v průběhu mentorské spolupráce udělala, 
která by mohla vést k nějakému doporučení 
pro všechny další začínající mentory?
Rozhodně doporučuji spolupracovat maximálně 
půl na půl. Za nikoho nedělejte nic ve 100 procent. 
Trvejte na tom, že se mentee musí na svém posunu 
podílet sám, že jedna rada může být nad zlato a že 
důvěra je velmi důležitá. 

Máte pro čtenáře Zámečku shrnutí na závěr?
Za tuto zkušenost jsem moc ráda a ještě více jsem 
potěšena, když se věci daří posouvat a dotahovat do 
zdárných konců. To mi činí potěšení a pocit, že to 
není marné snažení.Společně s malou Leylou

Začni správně | yourchance
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mentee naty: Irena je něco jako rodina
Co vás přivedlo k mentorskému programu projektu 
Začni správně a proč jste se rozhodla do něj vstoupit?
K mentoringu mě přivedla Marcela Belicová z pro-
jektu Začni správně, která mě seznámila s Irenou 
Filipskou. Potřebovala jsem pomoci v době odchodu 
z dětského domova. Věděla jsem, že to sama ne-
zvládnu. Neměla jsem vůbec představu, jak to tam 
venku „chodí“. Přivítala jsem tu možnost mít v ně-
kom podporu a na někoho spoleh. 

Jak a proč jste se potkala s Marcelou Belicovou? 
S paní Belicovou mě seznámila paní ředitelka z dět-
ského domova. Chtěla jsem vědět, co je Začni správ-
ně za projekt. Už v něm byl i můj bratr a ten již tehdy 
z domova odešel. Řekla jsem si, že to chci vyzkoušet.

Jaký byl důvod vašeho umístění do domova?
Do dětského domova v Lichnově jsem šla v patnácti 
letech. Měli jsme velké rodinné problémy, já jsem 
nechodila do školy a měla spousty neomluvených 
hodin. Víc o tom říkat nechci.

Když jste se potkala s Irenou, svojí mentorkou, 
jak jste ji vnímala jako člověka?
Prvotně jsem měla trochu pochybnosti, ale ty se 
hned rozplynuly. Je hezké, že ji znám. Mám ji ráda. 
Irena mi hned sedla a rozuměly jsme si. 

Jak proběhla první schůzka s mentorkou Irenou?
Seznámily jsme se, řekla mi, že má dvě děti – holky. 
Já tehdy studovala obor cukrářka. Bylo to přirozené… 

Jak dlouho se svou mentorkou pracujete? Co vám 
Irena do života přináší?
Svoji mentorku mám necelé dva roky. Díky Ireně mám 
nové zkušenosti. Radí mi, v čem zrovna potřebuji. Ze 
začátku například s tím, jak hospodařit s penězi, jak si 
ušetřit, co a jak platit. Vlastně mi přináší štěstí. 

A je něco, co dáváte Ireně jako člověku vy?
Myslím, že ano. Jsem Romka, a tak se Irena mohla 
setkat s tím, jak Romové žijí a jací jsou. 

V čem vám mentoring pomáhá?
V začátcích to bylo hodně o tom osamostatnění se. 
Šlo o základní věci jako bydlení, jak vyjít s peněz... Teď 
je Irenina pomoc a podpora spojená s péčí o dceru. 
Pomohla mi vyřídit mateřskou, pojištění a další věci 
okolo s úřady. Více jsme se tímto poznaly. Třeba se 
zdravotním pojištěním jsem si nadělala problémy. 
Nevěděla jsem, že se nějaké platí. Měla jsem tam 

velký dluh a ten se teď snažím splácet z mateřské. 

Jak spolu komunikujete?
Občas si zavoláme a teď hlavně přes Messenger. 
Občas zajdeme i ven s malou. Teď v koroně je to hor-
ší, spíše si jen píšeme a voláme. 

Co se u vás změnilo tím, že jste se stala mámou? 
Je to úžasný pocit. Vím, že se musím o někoho posta-
rat a myslet na ni. Je jí teprve osm měsíců, tak je ta 
péče dost intenzivní. Malá mě změnila. Nemyslím jen 
na sebe, nekupuji věci jen pro sebe, ale je to hlavně 
o ní. Pokud něco potřebuje, tak to má.  

Jak se teď cítíte sama za sebe, jako dospělá žena?
Od doby, kdy jsem žila v DD je to veliký rozdíl. Tam 
dělali všechno za mě, platili za mě, vše hradili… Teď 
je to jen o mně a na mně, jak to udělám a zajistím. Je 
to velká zodpovědnost. Realita je úplně něco jiného. 

Jste spokojená? 
Ale jo, jsem. Já i dcera máme to, co potřebujeme. 

Co teď aktuálně řešíte s mentorkou Irenou?
Tak třeba se domlouváme na nákupu, sem tam mi 
ještě pomůže vyřídit věci, které neznám… Nebo jen 
tak pokecáme.   

Co byste vzkázala ostatním mladým lidem, kteří se 
rozhodují, zda do mentoringu vstoupit?
Běžte do toho. Když jsem vyšla z děcáku, měla jsem 
našetřeno a dostala jsem nějaké peníze i jako odchod-
né. Pak už jsem to nutné neměla z čeho platit. A byly 
tu problémy. Mentor nebo mentorka vám právě s tímto 
může pomoct. Probere s vámi nutné výdaje dospělého 
života, poradí, na co je třeba peníze mít a když už se do 
nějakých finančních problémů dostanete, nasměruje 
vás, jak z toho ven… Všem to doporučuji. 

Poradila byste jim, jak s mentorem fungovat?
Chovejte se tak, abyste mentory nezklamali. Když se 
na něčem dohodnete, tak to platí. Snažte se to spl-
nit a dodržet. Nedělejte blbosti. Tak, jak se budete 
chovat k mentorovi, tak se on bude chovat k vám. 
Moc bych si přála, aby měl někdo s mentorem tako-
vý vztah, jako já s Irenkou.  

Co je pro vás na mentoringu nejlepší?
Irena pro mě není jen mentor. Je pro mě něco jako 
rodina. Je to kamarádka, beru ji se vším. Teď jsme 
se dohodly, že k ní s malou o víkendu zajedeme. Moc 
se těším! Máme spolu hezký vztah.  
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KLIDNě ByCH K VÁM ŠLA, NAPSALA 
STROPNICKÉMU A KREJČÍKOVI DÍVKA 
Z DěTSKÉHO DOMOVA 
(iDnes.cz, 9. 4. 2021)

Tak schválně – zvedněte ruku, pokud v domově 
sledujete televizní Výměnu manželek. Úplně si 
umím představit ten les zdvižených rukou. Je 
to občas doják, co? Upřímně, já omylem viděl 
pár dílů (třeba když jsem byl línej přepnout tel-
ku) a úplně mi to stačilo. Ke sledování tohoto 
pořadu jsem se nepřinutil ani tehdy, když jeho 
hlavními hvězdami byl Matěj Stropnický se 
svým partnerem Danielem Krejčíkem a část 
dílu se odehrával na jejich zámku. Propagace 
nebo následné hodnocení mi však díky, nebo 
spíš kvůli internetu neuniklo. 

Všiml jsem si tak svým způsobem dojemné-
ho příběhu, který souvisí s dětským domovem. 
Devítiletá Emma reagovala na Danova slova 
o potomcích. „Říkal jsi, že bys chtěl mít děti, ale 
že to nejde. Já bych k vám klidně šla, protože 
ses mi moc líbil,“ poslala mu mailem vzkaz, 
který mladík zveřejnil na svém Instagramu se 
slibem, že do DD zavolá. Oba prý spojuje mimo 
jiné láska k ptákům, respektive k papouškům. 
To vskutku zahřeje. 

Možná se tak z opuštěné dívenky časem 

stane opravdová princezna ze zámku. Snad 
se tahle malá divačka pochlubí čtenářům 
Zámečku, jak příběh pokračuje.
foto: Petr Kozlík 

UČITELKA ZE STRAKONIC BOJUJE ZA 
ŽÁKA, KTERÝ SE DOSTAL DO DěTSKÉHO 
DOMOVA PO MATČINě AUTONEHODě 
(česká televize, 22. 3. 2021)

Publicistický pořad 168 hodin v březnu nabídl 
mimo jiné reportáž z Jihočeského kraje. Byla 
o chlapci, jehož maminka skončila po nehodě  
v nemocnici a už téměř rok leží v kómatu. 
Šance na uzdravení je minimální. Desetiletý 
hoch zůstal na světě sám a pobýval v dětském 
centru ve Strakonicích, ve stejném městě cho-
dil i do školy. Nedávno se však chlapec musel 
přestěhovat do dětského domova v Písku, kde 
měl nastoupit do nové školy. Odtržení se ale 
nelíbilo jeho strakonické učitelce Janě Rohové, 
která se kvůli změně bála o chlapcův psychic-
ký stav a snažila se mu pomoci. Její snaha 
měla nevídanou odezvu. Po medializaci příbě-
hu se začali ozývat lidé, kteří mají zájem si klu-
ka adoptovat. Dle novinářů už koncem března 
bylo jisté, že chlapec v DD nezůstane. To je 
dobrá zpráva, byť je naprosto jasné, že dě-

o čem Se pÍŠe a mluvÍ v méDIÍcH?
O čem informují média napříč republikou v souvislosti s dětskými domovy? Tematický 
výběr redaktora Deníku Franty Bergera, který vyrostl v DD Litovel a Olomouc. 
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cák by se o něj řádně postaral a chlapec by si 
v něm dříve či později zvykl. 

Mě osobně těší, že alespoň někdo najde no-
vou rodinu a společně s ní snad i životní štěstí. 
Na druhou stranu, bohužel o jednoho čtenáře 
Zámečku méně. Kdyby náš čtvrtletník znal, 
určitě by se mu z Písku nechtělo. 
foto: screenshot webu ČT

TOMÁŠ VALENTA: 
DÍKy DěTSKÉMU DOMOVU CHÁPU 
LIDI V NOUZI 
(proženy.cz, 25. 3. 2021)

Věděli jste, že existuje nábytková banka? Pokud 
ne, tak teď už to víte. Sídlí v Praze 4 a jejím ve-
doucím je devětadvacetiletý Tomáš Valenta, 
který vyrůstal v dětském domově. 

„Měli jsme třeba klientku, která měla děti 
v ústavní péči, a aby je mohla získat zpět, mu-
sela pro ně mít zázemí. A my jí pomohli vyba-
vit byt. Postelemi pro děti, pracovními stoly, 
vším,“ popsal redaktorce Lucii Müllerové smy-
sl nábytkové banky, která už pomohla stovkám 
lidí v nouzi. Samozřejmě i těm, kteří opustili 
dětský domov či výchovný ústav. Případným 
zájemcům doporučuji hodit oko na web 
nabytkovka.cz, kde jsou podrobnosti. 

Zástupci webu Proženy.cz tohoto sympaťá-
ka zvolili mužem měsíce. A Zámeček ho za-
řadil mezi své „hvězdy“, jak jste si už možná 
přečetli na straně 6. 
foto: Eva Malúšová 

ODLOUČENÍ NESOU DěTI V DOMOVě TěŽCE. 
JEDEN CHLAPEC SKONČIL V LÉČEBNě 
(Deník.cz, 10. 4. 2021)

Přežít ve zdraví koronavirové období nemu-
sí být snadné, a to ani v případě, že se člověk 
tímhle čínským prevítem nenakazí. Na zdravotní 
stav i psychiku negativně působí mimo jiné zá-
kaz vycházení či omezené setkávání s přáteli. 
Například chlapec z DD Kašperské Hory podle 
Deníku situaci neunesl a skončil v psychiatrické 
léčebně. 

Vaše zprávy z domovů potvrzují i tragické přípa-
dy, kdy někdo covidu podlehl. Je to děs, ale s blí-
žícím se létem stoupá naděje. Počty nakažených 
i hospitalizovaných v první polovině dubna klesají. 
Světem se sice šíří různé mutace viru, ale jednou 
to přece musí skončit, no ne? Není od věci podí-
vat se na covidový rok i pozitivníma očima. Dětské 
domovy nejsou lhostejné veřejnosti ani médiím, 
kdekdo pomáhá nebo alespoň informuje o situaci 
uvnitř zařízení. Tolik zpráv v novinách, reportáží
v televizi či rádiu a článků na internetu v souvis-
losti s dětskými domovy by bez pandemie neexis-
tovalo. Děti si zase uvědomily, jak důležité je chodit 
do školy. Nejen kvůli učení, ale hlavně díky změně 
prostředí a setkávání s kamarády. Už se nemůžou 
dočkat, až opět usednou do lavic. Do Zámečku teď 
chodí tolik zpráv, že by klidně mohl vycházet každý 
měsíc. Všechno zlé je tedy k něčemu dobré. 

Přeju vám všem pevné nervy i zdraví 
a přeju si, abyste při čtení těchto řádků už 
znali přesné termíny kompletního rozvolnění 
nouzových opatření. 
foto: Milan Kilián 

97

REDAKCE | Média



zahrajte si s InG, neproděláte
ING Česká republika se již dlouhodobě zapojuje do mezinárodní iniciativy 
Global Money week, jejímž cílem je podpořit finanční gramotnost mladých 
již od útlého věku. Protože si letos kvůli covidu nemohou děti prohlédnout 
zázemí mezinárodní banky ani se osobně účastnit zajímavých přednášek 
o finanční gramotnosti, přenesla ING všechny své aktivity do online světa. 
Zjistit, jak funguje svět peněz, mají nyní možnost všechny děti s pomocí 
interaktivní online hry Se lvem do světa peněz a série videí, kterou banka 
připravila spolu s herci z ostravského divadla Mír.

Se lvem do světa peněz
Online hra Se lvem do světa peněz je dostupná přímo na webu banky:

www.ing.cz/svetpenez/kviz 

Hra je určená dětem ve věku 8 až 15 let.
Základní herní plán na bázi soutěžního kvízu obsahuje obrázky, animace a voiceovery
namluvené známým hercem Ladislavem Hamplem. Před vyplněním jednotlivých kvízových
otázek mají soutěžící dispozici krátkou animaci, která jim stručně a srozumitelně vysvětlí napří-
klad rozdíl mezi zbytnými a nezbytnými výdaji anebo význam spoření. Na konci hry získají děti 
certifikát. 

ING | NADACE TEREZy MAXOVÉ DěTEM
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chraň své peníze
V této době, kdy herci ostravského divadla Mír nemohou hrát pro živé publikum, natočili sérii 
videí pro děti s tematikou finanční gramotnosti. Společně s bankou ING se podíleli také na 
scénáři. Krátká videa se dvěma teenagerkami, andělem a čertem svou cílovou skupinu vtipně 
zasvětí do témat ochrany PIN kódu a ztráty platební karty, phishingu a automatického předplat-
ného, půjček, úroků, poplatků, spoření a také investic.

Petra Zapletalová
Nadace Terezy Maxové dětem

Díky hercům divadla Mír se nejen dozvíte zají-
mavé věci o „finanční gramotnosti“, ale taky se 
dobře pobavíte.

www.ing.cz/svetpenez 

NADACE TEREZy MAXOVÉ DěTEM | ING



rádi byste studovali na gymnáziu 
open Gate? podpoříme vás!
Zájemcům o studium pomáháme „otvírat bránu“ a nabízíme: 

1. Konzultace 
Nabízíme konzultaci s koordinátorkou pro-
jektu, která vám blíže představí možnosti 
získání stipendia a zodpoví dotazy související 
se studiem. V případě potřeby vám můžeme 
zprostředkovat také návštěvu Poradenského 
centra školy, kde se můžete poradit o tom, 
zda by pro vás bylo studium na gymnáziu 
vhodnou volbou.

2. Komentované prohlídky areálu gymnázia 
Open Gate
V rámci individuální prohlídky vám předsta-
víme gymnázium, koleje, knihovnu i zázemí 

pro volnočasové aktivity. Můžete si tak udělat 
konkrétní představu o tom, jak život v areálu 
školy Open Gate vypadá. 

3. Doučování a příprava na přijímací zkoušky
Ve spolupráci se Školou Populo můžeme 
dětem a mladým lidem žijícím v dětském 
domově zprostředkovat bezplatné doučování. 
Doučování je stanovené každému uchazeči 
„na míru“ a  jeho součástí jsou i „přijímačky 
nanečisto“. Setkání s lektorem probíhá 
pravidelně každý týden a to on-line formou. 
Přihlásit se je možné v průběhu celého 
školního roku. Čím dříve tím lépe!
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pŘIJeDeme za vámI! 
Nabízíme prezentaci gymnázia Open Gate 
a stipendií přímo ve vašem dětském domově. 
Rádi za vámi přijedeme a představíme vám 
program zaměřený na téma vzdělávání. 
Součástí programu budou příběhy, diskuse, 
hry, kvízy a drobné odměny. Účastníci setkání 
se dozvědí také informace o možnosti získání 
stipendia na gymnáziu Open Gate.

Doba trvání prezentace: 90 minut
Obrátit se můžete na koordinátorku projektu 
Open Gate:
Petra Štětková 
tel: 702 211 488
e-mail: stetkova@kellnerfoundation.cz 

Petra Štětková
Foto: Karel Cudlín

Open Gate je soukromé gymnázium, na kterém mohou díky podpoře             
Nadace The Kellner Family Foundation studovat také talentované děti

 z dětských domovů. Pokud mají dostatek píle a pevné vůle, mohou udělat mezinárodní 
maturitu, dostat se na zahraniční univezity a získat skvělé předpoklady pro další život.

THE KELLNER FAMILy FOUNDATION | Vzdělání





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

Jen JeDno
KolečKo 

CIBULE & KEBULE | Komiks



HOROSKOPY
jdi ven a podívej se do trávy kolem sebe. 
První kytka, kterou uvidíš, ti dá důležité 
znamení! Pokud bude mít barvu žlutou, 
přijedou k vám brzy kolotoče. Pokud bí-
lou, zítra zakopneš a spadneš na nos. Po-
kud bude červená, dostaneš super znám-
ky ve škole a pokud bude modrá, najdeš 
konečně tu ztracenou zimní čepici.

Blíženče,
pokud se zítra ráno probudíš na 
pravém boku, budete mít brzy na 
oběd tvé oblíbené jídlo, mňamky 
hamky. Pokud se ale probudíš na 
levném boku, čeká tě týden gastro-
nomického pekla. Připrav se na tuňá-
kový pudink, brokolicovou zmrzlinu 
a brambůrky z kuřecí kůže. 

Býku,

pokud zítra ráno vykročíš ze dveří 
pravou nohou, v příštích dnech po-
tkáš velkou lásku, do které se be-
znadějně zamiluješ. Pokud vykročíš 
levou nohou, získáš nový nadupaný 
PlayStation. Těžká volba… Schválně, 
co si vybereš? 

Rybo,
najdi pořádně velký klacek a hoď ho, co 
nejdál dokážeš. Pokud po dopadu bude 
klacek ukazovat na sever a na jih, vyka-
ká se na tebe datel. Pokud na východ a 
na západ, brzy tě navštíví bohatý strýček 
a odkáže ti neuvěřitelné bohatství, které 
do konce života nestihneš utratit!

Vodnáři,

podívej se do konce tohoto týdne 
na film Titanic a potom hned na 
Armagedon. Pokud se ani u jed-
noho z filmů nerozbrečíš, zname-
ná to, že tě nikdy v životě nepotká 
nešťastná láska.  

Lve,
pokud k vám zítra přijedou pope-
láři, znamená to, že brzy najdeš 
na chodníku úplně nového ajfona. 
Nebo ufona? No, uvidíš sám…

Raku,

celý týden si nečisti zuby a pak sedmé-
ho dne ráno dlouze líbej svého miláč-
ka. Pokud neomdlí a nesekne sebou 
o zem, znamená to, jsi v životě našel 
nekonečně tolerantního partnera, 
kterého ti budou všichni závidět.

Kozorohu,
dobře si prohlédni oblečení člově-
ka, kterého zítra potkáš venku jako 
prvního. Pokud bude mít modré 
kalhoty, je to nebeské znamení, že 
se celý příští týden nemusíš česat 
a stříhat nehty!

 Štíre,

podle konstelace Saturnu a Uranu 
zítra ráno uklouzneš na mokrém 
listí a spadneš na hlavu. Díky tomu 
se ti konečně rozsvítí a budeš mít ve 
všem jasno.

Střelče,
dneska večer, až půjdeš spát, se 
podívej na nebe. Pokud uvidíš na 
obloze aspoň deset hvězd, zna-
mená to, že se paní učitelka splete 
a omylem ti napíše z písemky jed-
ničku místo trojky.

Berane,

spočítej všechny stromy, které po-
tkáš cestou do školy. Pokud bude 
výsledné číslo liché, nestane se 
vůbec nic. Ale pokud ti vyjde sudé 
číslo, unesou tě Marťani na Mars a 
tam z tebe udělají svého prezidenta.

Váho,
pokud budeš mít jakýkoliv den 
v dubnu nebo v květnu narozeniny, 
je to znamení, že v příštím Zámeč-
ku najdeš horoskop pro Pannu.

Panno,

Z vesmírné observatoře zdraví Helmut104



Milá Zámečata,

znáte to, jak se říká, že už je vidět 
světlo na konci tunelu? Znamená 
to, že po špatném období přijde 
dobré. Že tmu rozkrojil paprsek 
světla. Že máme naději na lepší 
dny… To světlo může být někdy 
příliš slabé nebo velmi daleko. 
Ale to nevadí. Důležité je, že exi-
stuje a že víme, jakým směrem 
se za ním máme vydat.

Věřím, že světlo na konci tu-
nelu září stále silněji v případě 
otravné koronavirové epidemie. 
Více než rok jsme nemohli dělat 
spoustu hezkých věcí a naopak 
jsme museli dělat to, co nechce-
me. Jako třeba testy, kdy nám 
strkají dřevěné tyče nosem až 
do mozku, nebo nošení respi-
rátorů, které mi na puse dělají 
jakousi svědivou vyrážku…

To všechno snad už brzy skon-
čí. A svět se vrátí do pořádku – k 
normálu. Ještě před tím, než se 
to stane, jsme pro vás připra-
vili další speciální „covidový“ 
Zámeček, který vám pomůže za-
bít nudu. 

Doufám, že si ho užijete. A po-
kud tyto řádky čtete až na závěr, 
po přečtení celého Zámečku, 
tak třeba se rozhodnete někte-
ré články přečíst ještě jednou. 
Určitě stojí za to!

Posíláme básničku
pro Tondu i Aničku
Jen co začne jaro,
prodám staré sáně,
koupím nové fáro
a pojedu k Daně.
Vyjedem na kopeček
úplně až nahoru,
vytáhneme Zámeček,
budeme ho číst spolu.
Až nás to přestane bavit,lehneme si do trávy,
začnu Danu všude hladit,
hlavně žádné obavy:
Budu něžný jako vánek,
budu sladký jako punč,
dopřejem si radovánek,
všechno špatné bude fuč.

Helmut

ondřej Helmut polák

Letos vydáme pět čísel Zámečku,
další vy jde ještě před prázdninami!

Napište nám, 
jak jste si v domovech užili jaro 

a na co se nejvíce těšíte o prázdninách.

A nezapomeňte, že články 
ze Zámečku dáváme i na web:

WWW.ZAMECEK.NET

Uzávěrka příštího čísla:
středa 9. června 2021

Závěrem


