
Nekrást, nefetovat, nemlátit holky. Řídím 
se zásadami, které jsem slíbil mamce, 
říká inspirativní mladík Miloš Koželuh (28)

Co říkáte na vaši letošní nominaci na ocenění 
Bílá vrána?
Jsem za ni velice šťastný. Velmi mile mě to 
překvapilo.

Víte, co toto ocenění znamená a jaký je smysl 
Bílé vrány? Jaký smysl spatřujete vy? 
Myslím, že vím. Cílem je ukázat lidem, kteří si 
neprošli dětským domovem, že i lidé z tohoto 
prostředí mohou žít normální a spořádaný 
život. Je velmi dobře, že toto ocenění existuje. 
Sám jsem se setkal s předsudky, že ze mě nic 
nebude, protože jsem z „děcáku“.

Proč myslíte jste si nominaci zasloužil?  
Asi to bude tím, že funguji normálně, bez 
větších potíží.

Znamená pro vás něco vítězství v Bílé vráně?   
Ano, určitě znamená. Za ocenění jsem velice 
rád. Je pro mě další motivací udržet se na 
životní cestě, na kterou jsem se vydal.

MILOŠŮV PŘÍBĚH

Jaký je váš příběh a život – popíšete ho krátce?  
Dětství jsem měl průměrné, řekl bych. Občas 
byly v rodině finanční problémy a hádky rodičů.

Vítěz kategorie Mladý dospělý Miloš Koželuh vyrostl v Dětském domově Senožaty

17

BÍLÁ VRÁNA | Rozhovor



Později jsme ale přišli podvodem o náš byt, 
a pak to začalo. Už bez táty jsme se plácali 
v podnájmu, ale mamka nezvládala vše sama 
platit z invalidního důchodu. Jednoho dne mě 
dovedla k sestře na přespání a zmizela. To mi 
bylo 11 let. 

Vše se změnilo, když mě od sestry ode-
bral OSPOD a já musel jít na dva měsíce do 
diagnostického ústavu, aby zjistili, kam mě 
zařadit. Poté jsem byl umístěn do dětského 
domova v Senožatech. Zhruba po půl roce mi 
během devíti dnů zemřeli oba rodiče a mě tak 
došlo, že tam zůstanu až do dospělosti, proto-
že sourozenci se o mě starat nezvládali. 

V domově jsem se začal věnovat hudbě, fot-
balu a tanci. Můj zlom přišel na střední škole. 
Asi jsem neměl nejlepší pubertu. Nebavilo mě 
učit se a ve 3. ročníku jsem musel z maturit-
ního oboru přejít na tříletý obor jen s výučním 
listem. Ten jsem úspěšně absolvoval. I když 
jsem se vyučil elektrikářem, nikdy jsem se 
tímto oborem živit nechtěl. Chtěl jsem si dále 
udělat nástavbu a dodělat maturitu, ale ne-
bylo pro mě ve třídě místo. Tak jsem zkoušel 
obor prodavač, kam jsem se ale nedostal. 
Na začátku 3. ročníku, to mi bylo 22 let, jsem 
opustil dětský domov, našel jsem si garson-
ku a šel pracovat jako barman. Po roce bar 
zavřeli, garsonku jsem opustil a šel na chvíli 
bydlet k sestře. Nastoupil jsem do firmy, kde 
jsem dodnes. V této firmě jsem potkal tehdejší 
přítelkyni, se kterou jsme si našli společné 
bydlení. Nakonec ale náš vztah mojí nezralostí 
skončil. V bytě jsem zůstal a naučil jsem se 
být díky tomu více soběstačný, a to se vším 
všudy. To asi krátce k mému příběhu.

Co pro vás bylo nejtěžší při příchodu 
do dětského domova?
Při příchodu do domova pro mě bylo nejtěžší 
srovnat se s tím, co se děje. Najednou jsem 
nebyl doma, ale úplně v jiném, novém pro-
středí. Byla zde spousta lidí a já jsem nikoho 
neznal. A navíc jsem netušil, zda tam budu 
týden, měsíc, rok, nebo až do dospělosti. 

A co bylo nejnáročnější při odchodu?
Asi odchod samotný. Nebál jsem se, že něco 
nezvládnu, ale spíše toho, že člověk opouští 
prostředí, kde to měl rád. Ano, je pravda, že 
už jsem se těšil na samostatnost, ale prožil 
jsem tam jednoduše dost let a mám na to 
hodně krásných vzpomínek.

POMOHLY PENÍZE Z DOMOVA

Kdo vám nejvíce pomohl při odchodu?
Nejvíce mi určitě pomohlo to, že jsem od 
domova dostal peníze na odchod. Ty posloužily 
jako záloha na byt. Moje nejlepší kamarádka 
mi také hodně pomohla, a to najít si práci. Po 
odchodu jsem měl tedy bydlení a práci ihned. 
To mi moc pomohlo…

Co vnímáte jako váš největší životní pád? 
Největší životní pád byl v období, kdy jsem cel-
kem propadl alkoholu. Hodně jsem pil a dělal 
kvůli tomu i jiné věci… Netrvalo to sice nějak 
dlouho, ale dost nerad na to vzpomínám. Je 
pravda, že na pivo si zajdu i dnes, ale už to 
není takové zběsilé jako dříve, a hlavně se od 
té doby vyhýbám tvrdému alkoholu.

A naopak největší životní úspěch?
Můj asi největší úspěch je, že jsem dokázal 
napsat, „narapovat“ a nechat si natočit video-
klip, kterým jsem uctil památku svých rodičů.

Co děláte za profesi?
Už pátým rokem dělám ve firmě, která se 
zabývá výrobou plastových desek. Pracuji na 
pozici vedoucí směny.

Jaké jsou vaše koníčky? 
Mé koníčky jsou především hudba, ať už ji jen 
poslouchám, nebo sám skládám. Také rád 
běhám. A samozřejmě si taky rád zahraji na 
playstationu a trávím čas s přáteli.

Jaké jsou vaše životní plány?
Můj nej… životní plán je najít si už konečně 
pevný, fungující vztah a založit rodinu. To je asi 
to nejvíc, čeho si přeji dosáhnout.
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BEZ PRÁCE TO NEJDE

Co byste poradil mladým lidem, kteří se chystají 
na odchod z DD? Na co si dávat pozor? 
Čím se řídit?
Poradil bych všem, aby si co nejdříve našli 
bydlení a hlavně práci. Bez toho to nejde. 
Také včas plaťte své poplatky, závazky a nic 
zbytečně neodkládejte. A také, buďte vždy sví. 
Neznám to sice z vlastní zkušenosti, ale vím 
a vnímám kolem sebe, že se často stává, že 
aby někdo zapadl do party, nechá se přemluvit 
například ke zkoušení drog a jiným hloupos-
tem. To rozhodně není dobrá cesta a často se 
z ní jen velmi těžko dostává ven.

Máte nějaký osvědčený recept, co vám v životě 
funguje? Třeba z období odchodu z DD a pak 
také nyní po letech?  
Řídím se určitými pravidly a zásadami. 

Například vše včas splácet, platit, chodit do 
práce a v té se snažit vydržet. Myslím si, že 
časté střídání prací by nebylo nic pro mě. 
Jinak sám nemám nějak hodně zásad. Držím 
se ale těch, které jsem slíbil jako dítě mam-
ce: nikdy nic neukrást, nebrat drogy a nikdy 
nepraštit žádnou holku. Tyto tři zásady mi 
pomáhají jít tou správnou životní cestou.

Když jsou mladí v úzkých, co byste jim poradil 
dělat? Na koho se obrátit? 
Poradil bych jim to samé, co dělám sám. 
Mám okolo sebe pár přátel, o kterých vím, že 
jim mohu věřit. Mám je odzkoušené a přesně 
tomu a tomu se s každým problémem svěřuji. 
Myslím si totiž, že se má o všem mluvit, ne 
to nechat dusit v sobě. I když je kolikrát dost 
nepříjemné svěřit se s něčím. 

Z ocenění Bílá vrána měl Miloš velkou radost
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Není ostuda spadnout, důležité je zvednout se, 
motivuje při svém poslání ředitelka DD Staňkov a předsedkyně 
Federace dětských domovů ČR Jana Koubová

Co říkáte na vaše letošní vítězství v kategorii 
Poklad v srdci? 
Ocenění jsem vůbec nečekala, byla jsem pře-
kvapená a zároveň dojatá při vyhlášení. Velmi 
si ho vážím.

Co myslíte, čím jste si jej zasloužila? 
To by asi měli posoudit ti, kteří mě navrhli 
a vybrali. Doufám, že je to ocenění mojí čin-
nosti jak v dětském domově, tak ve Federaci 
dětských domovů ČR (FICE).

V čem je podle vás smysl ocenění Bílá vrána, 
které yourchance uděluje již osmý rok?           
Toto ocenění má obecně velký smysl. Často se 
totiž veřejnost setkává s negativními informa-
cemi o našich zařízeních, a hlavně 
o dětech, které v domovech žijí. Takto vejde 
do popředí, že děláme dobré věci ve prospěch 
dětí, že je dokážeme připravit na samostatný 
život po odchodu z dětského domova. Důležité 
je ocenění i pro samotné mladé lidi, kterým se 
podaří postavit se na vlastní nohy. 
A samozřejmě je důležité i pro zaměstnava-
tele našich odcházejících dětí, kteří jim nad 
rámec svých povinností pomáhají a snaží se 
jim také pomoci na samostatné cestě životem. 
Zkrátka uvádět ve známost příklady dobré 
praxe.

Přiblížíte nám vaši práci? Jak dlouho ji děláte 
a co pro vás znamená? Myslím jak v dětském 
domově Staňkov, tak i jako předsedkyně FICE…
Působím v DD Staňkov od roku 1988. Nejdříve 
jako teta a od konce roku 1989 jako ředitel-
ka. Členkou FICE jsem od roku 1990, v jeho 
výboru 12 let a předsedkyní federace jsem 
devátým rokem. Svoje působení v DD i ve 
Federaci nevnímám jako práci, ale jako po-
slání. Je to činnost na 24 hodin denně po celý 

rok. Vnímám dětský domov jako velkou rodi-
nu, mám radost z každého úspěchu našich 
dětí, i těch, kteří již z domova odešli a přijdou 
se pochlubit se svými dětmi. A samozřejmě 
mě mrzí, pokud se něco nepovede. Ale každý 
problém se dá vyřešit a beru to jako výzvu.

Co je podle vás nejtěžší na výchově dětí 
v domovech a pěstounské péči? 
Poskytovat komplexní péči dětem, které 
přichází do dětského domova i do pěstounské 
péče s různými traumaty, s různým stupněm 
zanedbání, plné nedůvěry a smutku. Člověk 
mnohdy neví, kde začít, co napravit dřív. 
Překonat období bouřlivé puberty. A hlavně 
nahradit lásku nejbližších.

A co je podle vás nejtěžší v období osamostatňo-
vání se mlaďochů a vstupu do života dospěláků?
Nejtěžší je sundat „klapky“ z očí odcházejí-
cím z dětských domovů, protože jejich touha 
po samostatném životě je mnohdy spojená 
s naivní důvěrou v naprosto nesmyslné rady 
vrstevníků. Mnohdy neradi slyší naše rady 
a doporučení, a pak řeší zbytečné problémy.

Jaká je ta ústřední role, úloha, popřípadě cíl 
Federace dětských domovů?
Jedná se zejména o vzdělání pracovníků v dět-
ských domovech formou odborných seminářů 
a workshopů, spolupráce s MŠMT a Asociací 
krajů, možnost spolupodílet se na legislativě 
formou podávání různých námětů a návrhů. 
Také ale pořádání Nejmilejších koncertů 
a Sportovních her pro talentované a nadané 
děti v dětských domovech.

Co pro mladé v dětských domovech a náhradní 
rodinné péči ve Federaci aktuálně řešíte?  
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
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řešíme přípravu dětí na budoucí život se za-
měřením na vzdělávání a finanční gramotnost. 
Důležitý je také výzkumný projekt Persist, který 
zjišťuje uplatnění našich bývalých dětí na trhu 
práce. Na výsledky výzkumu se velmi těšíme, 
budou určitě východiskem pro další aktivity 
v rámci přípravy dětí na samostatný život.

Máte nějakou obecnou radu, kterou dětem 
do života při odchodu dáváte?
Není ostuda spadnout, důležité je zvednout se. 
A také: „U nás máš vždy dveře otevřené.“

Jaké vnímáte mezi těmito dvěma institucemi 
(dětský domov vs. náhradní rodinná péče) 
rozdíly ve výchově a přípravě mladých lidí 
na samostatný život?
Z našeho pohledu nehledám rozdíl, samo-
zřejmě pěstounská péče je mnohem indivi-
duálnější než péče v dětském domově. Proto 
se i snažíme o snížení počtu dětí v rodinných 
skupinách z osmi na čtyři. Je to však běh na 
dlouhou trať.

Co je podle vás důležité na zaměstnávání těchto 
mladých lidí?
Práce by měla být pro každého člověka dů-
ležitá. Někteří mlaďoši potřebují ze začátku 
výraznou pomoc, ne všechny děti v DD získají 
zkušenosti např. během brigád. Proto je velice 
důležitá pomoc zaměstnavatelů při prvních 
pracovních zkušenostech.

Co byste vzkázala dalším kolegům, tetám a 
strejdům, kteří to s dětmi občas nemají jedno-
duché, a přitom jim jde o to, aby se měly v životě 
co nejlépe? 
Vážím si všech tet a strejdů, kteří věnují svůj 
profesní i volný čas dětem v dětských 
domovech. Jsem si vědoma, že je to nesmírně 
náročná profese. Každé úspěšné dítě v životě 
za to stojí. A určitě by si všichni pracovníci 
zasloužili více společenského ocenění.

A vzkaz na závěr: Vše dobré, co dětem dáte, 
pošlou dál.

Vítězka kategorie Poklad v srdci Jana Koubová při přebírání ceny
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Zahoďte předsudky a dejte šanci, 
vzkazuje zaměstnavatelům Štefan Varga
Co říkáte na letošní vítězství v kategorii 
Zaměstnavatel v ocenění Bílá vrána? 
Toto ocenění pro nás bylo velikým překvape-
ním. Do dnešního dne netušíme, který 
z našich zaměstnanců nás přihlásil.

Přiblížíte nám stručně, čím se vaše firma 
zabývá? 
Naše společnost vyrábí automobilové díly pro 
přední světové výrobce osobních a náklad-
ních automobilů (Toyota, skupina Stelantis, 
SCANIA).

Jak došlo k tomu, že jste se rozhodli 
zaměstnat dítě (děti) z dětského domova? 
Co bylo tím spouštěčem? 
Naše rozhodnutí se všeobecně neřídí tím, od-
kud kdo vzešel nebo chcete-li předsudky. Pro 
nás je důležité, zda má uchazeč chuť pracovat 
a o vše ostatní se postaráme my. Máme pro-
pracované tréninkové centrum, kde nového 
zaměstnance připravíme na danou pracovní 
pozici v naší společnosti.

Vnímáte rozdíl mezi zaměstnanými z dětských 
domovů a ostatními zaměstnanci? 
Ať už pozitivní, nebo negativní…
Nevnímáme žádný rozdíl. Jak jsem již uvedl, 
do dnešního dne ani netušíme, 
který z našich zaměstnanců nás 
na toto ocenění navrhl. Myslím, 
že toto je dostatečné potvrzení 
naší práce s lidmi bez předsudků.

Dal byste díky prvním zkušenos-
tem příležitost i dalším mladým 
lidem bez zázemí vlastní rodiny 
uplatnit se na trhu práce? 
Jednoznačně ano. 

Co je podle vás důležité na zaměst-
návání těchto mladých lidí?

Jejich zaměstnávání je nesmírně důležité. Je 
potřeba si uvědomit, že vstupují do dospělého 
života a práce, tím pádem mají nově finanční 
příjem, a to je jedna z nejdůležitějších věcí při 
osamostatnění se.

Jaké jsou vaše další plány v tomto počínání? 
Naše plány se v tomto ohledu nemění. 
I nadále chceme k zaměstnancům přistupovat 
individuálně bez předsudků a pomáhat, jak 
jen lze.

Co vás osobně nejvíce v životě ovlivnilo 
a nasměrovalo dál?
Ovlivňuje mě silná vůle vyvracet předsudky 
a vlastní vize, čeho chci v průběhu života do-
sáhnout. Kdo odkud vzešel, jaké má vzdělání, 
jak se obléká… to jsou irelevantní informace 
při přijímání zaměstnanců. Jsem si jistý, že 
každý, kdo opravdu touží a chce dosáhnout 
jakéhokoliv cíle, jej dosáhne. 

Co byste vzkázal a poradil budoucím zaměstna-
vatelům lidí přicházejících z institucí náhradní 
rodinné péče? 
Zahoďte předsudky a dejte jim šanci.

Za vítěze kategorie Zaměstnavatel převzal cenu Štefan Varga
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