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OMIKRON
NÁS NEZASTAVÍ!
Reportáž z lyžáku Dobrých víl na st. 86-89

114 STRAN
čtení a soutěží

nejen do karantény



Milá Zámečata, 

 když jsem viděl nový Zámeček 
ještě v počítači před tím, 
než spatřil světlo světa, 
uvědomil jsem si, jak 
výjimečný tentokrát je. 

Nejen že vychází dříve kvůli 
omikronovým karanténám, u nichž pevně 
věříme, že se vám vyhýbají, ale také vás 
tentokrát obzvlášť potěší svým obsahem. 
Měli jsme v redakci velkou radost, kolik 
článků, příběhů a fotek jste nám opět zaslali. 

Sám jsem se opakovaně začetl do vašich 
příběhů v rámci úžasné výzvy BRA3, díky které 
se v Zámečku sešlo tolik „séger a bráchů“, 
že nic podobného si snad ani sám Zámeček 
nepamatuje. A tak s vámi svůj příběh budu 
sdílet tentokrát i já. Mám pět sourozenců. 
Denisu, Lenku, Klaudii, Roberta a Nikolase, 
ale ani jeden z nich se mnou v domově nikdy 
nevyrůstal. Dlouho jsem nechápal, proč oni 
s rodiči a prarodiči vyrůstat v Brně na Cejlu 
můžou a já ne. Dodnes asi nevím, co přesně se 
tehdy dělo, ale jsem rád, že ostatní sourozenci 
mohli vyrůstat společně s celou rodinou. 
Teda až na mě. Sám jsem do rodiny moc jezdit 
nechtěl, ale vždy mi při návštěvě „doma“ 
v Brně připomínali, jak moc jim chybím. 
Čím jsem byl starší, rád jsem postupně své 
sourozence poznával, ale dodnes se vlastně 
moc neznáme a nekomunikujeme spolu. Tak 
třeba se to v novém roce 2022 aspoň trochu 
změní. 

Než vyjde jarní Zámeček, věříme, že budete 
mít stále co na čtení. Zezadu navíc opět 
najdete příběh, který pro vás tentokrát 
připravil Flík a věřte mi, že stojí za to si ho 
přečíst. Ale víc už vám prozrazovat nebudu. 

(S)mějte se!
 Za Frantu, Natku, Ivču, Helmuta a Flíka

Lukáš Kotlár, šéfredaktor

Virtuálně v elektrárně: 
Provedli nás Temelínem
Jednoho dne nám přišla nabídka od Skupiny 
ČEZ na on-line prohlídku jaderné elektrár-
ny dle vlastního výběru. Minulý rok jsme 
absolvovali on-line prohlídku Dukovan a pro 
letošní rok jsme si vybrali prohlídku Jaderné 
elektrárny Temelín. 

Prohlídka byla skvěle zpracovaná a dětem 
se nejvíce líbilo, jakým rozpustilým způsobem 
nás moderátoři z moderního interaktivního 
TV studia elektrárnou provedli. Děti se 
zapojovaly a odpovídaly na otázky, které jim 
moderátoři pokládali. Dozvěděly se, jak velké 
jsou chladící věže, které jsou pro jaderné 
elektrárny tak nápadné. Jaderná elektrárna 
Dukovany má chladící věže vysoké 125 metrů 
a Temelín je má ještě vyšší, a to 154,8 metru. 

A nakonec zazněla soutěžní otázka 
o ceny: Jakou výškou se můžou chlubit chladí-
cí věže v Temelíně? V našem DD jako první 
odpověděl Šimon, který se už těší na cenu. 
Děkujeme Skupině ČEZ za možnost prohlídku 
absolvovat a moderátorům z jaderné elek-
trárny Temelín za super on-line prohlídku. 

teta Eva, DD Loreta Fulnek

Soutěž s ČEZ pokračuje!
Popište nám nebo nakreslete, jak za 
10 let změní život ve vašem domo-
vě nové technologie a jak bude DD 
„úsporný“. Čekají na vás hezké ceny!

První skvělé výtvory, které už jste 
nám poslali, najdete uvnitř čísla.

ÚVODEM 
Slovo šéfredaktora



Setkání dětské 
redakce Zámečku

8.-10. dubna 2022

Open Gate / Babice

Zájemcům pošleme podrobné informace
Napište si o ně na e-mail: redakce@zamecek.net

NA CO SE MůžEš TěšIT?
•	 Poznáš tým, který připravuje Zámeček, a pokud budeš chtít, staneš se jeho součástí.
•	 Setkáš se s mnoha zajímavými lidmi, kteří tě naučí spoustu vychytávek nejen o tom, jak 

dobře psát.
•	 Seznámíš se s kamarády z dalších domovů, kteří taky do Zámečku přispívají.
•	 Prožiješ tři dny plné zážitků v Open Gate. Prošmejdíš všechna zakoutí gymnázia od tříd, 

kolejí, divadla, knihovny a hřišť až po skvělý bazén.

KDO SE MůžE AKCE ZÚČASTNIT?
•	 Každý, kdo má chuť zapojit se do činnosti dětské redakce. Při naplnění kapacity mají před-

nost ti, kteří už do Zámečku přispívají, a taky mladší děti (druhý stupeň základní školy). Ale 
pokud už chodíš na střední nebo jsi do Zámečku ještě nic nenapsal/a a máš chuť se zapojit, 
neváhej a přihlas se taky.

CO jE jEšTě DOBRé VěDěT?
•	 Za každý domov se mohou zúčastnit maximálně dvě děti.
•	 Akce probíhá bez vychovatelů, o děti se stará tým pedagogů z Duhy Zámeček a Open Gate.
•	 Domovy zajišťují jen dopravu (přímo na místo, případně do Prahy na hlavní nádraží nebo      

k vlaku do Olomouce, dále se o děti postarají organizátoři.)
•	 Akce je zdarma,  financujeme ji z grantu MŠMT ČR a zejména díky podpoře The Kellner 

Family Foundation.

chceš Se Stát 

SOučáStí dětSké 

redakce Zámečku?
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Vánoce v DD

Den mezi Klokany

Od Štědrého dne do vydání 
tohoto Zámečku uplynulo více 

než šest týdnů – pojďme si ještě 
jednou připomenout, jak jste vá-
noční svátky prožili v domovech 

po celé republice.

Projekt ROZHLED společnosti 
Nadání a dovednosti splnil sen 

dvěma milovníkům fotbalu. 
Hřiště i útroby stadionu jim 

osobně ukázal ředitel pražských 
„Klokanů“ Darek Jakubowicz 
z FK Bohemians Praha 1905. 

Kdybyste přes všechnu prevenci, 
roušky a opatrnost skončili v ka-
ranténě a přečetli celý Zámeček, 
máme pro vás několik soutěží. 
Některé jen tak pro zábavu, jiné 
o super ceny. Hledejte, v Zámeč-

ku je soutěží hned několik.

Omikron nás nezastaví Bra3

Soutěže

8-29

76-78 uvnitř

67-48 30-41

Původní vir Covid-19 opět 
zmutoval a po Deltě dostal název 
Omikron, což je řecký výraz pro 
„malé o“. My ale nejsme žádná 

béčka, takže zvýšíme příjem vita-
minového céčka a nějaké óčko 

nám může být ukradené. 

Co se škádlívá, to se rádo mívá. 
O sourozencích to platí dvojná-

sob. V některých domovech mají 
rodinné skupinky poněkud jiný 
význam než obvykle. Jak se žije 

dvojčatům nebo osmičlenné par-
tě sourozenců v jednom zařízení? 

Adventní soutěž společnosti 
yourchance zná svého vítěze. 
Respektive vítězku. Nejhezčí 

vzkaz dětskému domovu napsala 
17letá Jarmila Lukáčová z Lito-
vle, kam také míří odměna. A co 
že v textu středoškolačky stálo?

Nejhezčí vzkaz

27

Ochutnávka
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Roman Hrůza (RHA Agency)
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Radim Koreš (DD Písek)
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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
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hvěZdy Zámečku
NAšE 

HVěZDy!

Jaroslav Čech (dříve DD Korkyně)
Už v dětství se chtěl učit anglicky, kvůli množství zájemců byl ale přeřa-
zen na němčinu. Svůj sen si jaroslav Čech (31) splnil až po přijetí na elitní 
gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy. Po maturitě zamířil studovat 
do Velké Británie, nyní vyučuje angličtinu na jazykové škole v Dobříši. 
O životní proměně drsného skejťáka z DD Korkyně v oblíbeného učitele, 
s nímž se žáci nenudí, si přečtěte rozhovor na str. 91-93.

Andrea Kočová (DD Dolní Počernice)
Co se stalo s Nutellou? Andrejka nám poslala další skvělý příběh 
a roste z ní zdatná zpravodajka Zámečku v Open Gate. Doplňte detek-
tivní příběh a pomozte Andree zahnat chuť na domácí palačinky. Za 
odměnu se s vámi podělí o svůj recept a redakce Zámečku k němu 
přidá velkou sklenici Nutelly. Více v rubrice Open Gate na str. 94-95.

Mariana Nováková (DD Uherský Ostroh)
Mariana studuje první ročník obor kuchař-číšník a v domově je sed-
mým rokem. Navíc je opravdový srdcař a proto jsme se ji rozhodli za-
řadit mezi hvězdy Zámečku. Nejen, že rozdává v domově radost peče-
ním pro děti i dospěláky nebo zpívá a hraje s děckama na kytaru, ale 
během všech prázdnin a některých víkendů jezdí pomáhat nemocné 
babičce domů. Chodí ji nakupovat a pečuje o ni, jak jen to jde. JMy za to 
dáváme palec nahoru a babičce přejeme pevné zdraví!

Petr Brilla (dříve DDš Orlová a další „pasťáky“)
Drogy, krádeže, záškoláctví. A taky útěky z pasťáku či pobyt ve vazbě. 
Petr Brilla měl dobrodružnější mládí než mnozí hrdinové z jeho oblíbe-
ných knih. S tím je ale konec. Dnes osmatřicetiletý spolumajitel stavební 
společnosti takzvaně seká latinu, pečuje o syna a na krušná léta, do 
níž patří i Zámeček a akce Správné pětky, už jen vzpomíná. Rozhovor 
s napraveným raubířem připravil Flík. (čtěte zezadu)

6



Dhl, DěKuJEME!
Společně s tetou jsem namalo-
vala obrázek, jak k nám DHL vozí 
časopis Zámeček. Vždy se těším, až 
si ho přečtu a prohlédnu fotografie, 
na kterých jsme my z DD Dubá-
Deštná, ale i ostatní zážitky z jiných 
domovů. Když k nám jezdí DHL, 
jsem ve škole, ale teta mi poradila. 

Sabrina (9)

Charlotka (9), DD Brno-jílová Pavel Zajíc (15), DD Cheb a Horní Slavkov

Alexandra, DD Příbor Koláž od Vanesy a Radka z DD Hodonín

Mirek (9), DD Loreta Fulnek
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Jak jste 
si užili 

vánoce?



S Ježíškem přiletěli jednorožci

U nás v domově se rozrůstají jednorožci. Za vánoční dárečky
děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří dělají radost 
dětem z dětského domova. 

teta šárka Kubíková 
DD Dubá-Deštná

Ježíšek nakupoval v Přerově, rodina potěšila mobilem a penězi

Moje druhé velmi dobré 
Vánoce byly v DDŠ Bystřice 
pod Hostýnem. Asi týden 
před Vánocemi jsme byli 
s vychovateli v Galerii Přerov 
a tam jsme si kupovali dárky. 
Já jsem si koupil tričko, led-
vinku a prádlo. 

Poslední večer před odjez-
dem k rodině to všechno 
vypuklo. Měli jsme na skupi-
ně slavnostní večeři – řízek 

a bramborový sálat. Moc mi 
to chutnalo, bylo to mňam! 
Potom jsme si dali přípitek 
a šli si rozdat dárky. Já jsem 
dostal boty Reebok a ty věci, 
co jsem si koupil. Potom jsme 
jedli cukroví a povídali jsme 
si. 

Další den ráno jsme jeli domů 
na dovolenku. Na Štědrý den 
doma jsem ještě dostal mo-
bil, kšiltovku, hygienu, peníze 

od strejdy a babičky. Bylo 
to moc hezké! Byly to moje 
druhé nejkrásnější Vánoce 
v životě a už dnes se těším na 
další, tak aby byly! 

Ríša 
DDš Bystřice p. H.  

DD Dubá-
Deštná

DDš Bystřice 
pod Hostýnem

9



Snědli jsme i zlaté prasátko
jmenuji se Anička, je mi 13 let a chodím do 6. třídy. V domově jsem slavila již druhé 
Vánoce. Letos nás u stolu sedělo celkem 10. Dvě tety a my, kteří jsme neměli kam 
odjet. jeden kamarád byl v karanténě a nemohl s námi večeřet. Bylo nám ho všem líto.

Dopoledne jsme strávili s naší kamarádkou 
MUDr. Chaloupkovou. Ta nám každému při-
nesla malý osobní dárek a hrála si s malými 
dětmi. V poledne jsme začali připravovat slav-
nostní tabuli, kterou jsem prostírala s tetou 
a pomáhala nám i kamarádka Vanesa. Ta má 
14 let a chodí do osmé třídy. Dodrželi jsme 
i vánoční tradice – u stolu jeden talíř navíc, od 
stolu se nevstává, rozkrojené jablko.

V poledne jsme začali vařit – tradiční salát a pro 
někoho filé, pro někoho kuřecí řízek. Po veče-
ři jsme si zazpívali všichni koledy a šli jsme ke 
stromečku. Z dárků jsme měli všichni radost.

Nakonec jsme viděli zlaté prasátko (to přinesla 
teta upečené z perníku, ale bylo opravdu zlaté! 

Anička (13), Vanesa (14)
DD Hodonín

DD Hodonín

Vánoce | HODONÍN



Omikronové vánoce
Každý rok pořádáme u nás ve výchovném ústavu v janštejně velkou vánoční 
besídku. Ale jelikož už tu máme 2. rokem covid a s ním přicházejí různé mutace, 
museli jsme besídku pojmout trochu jinak.

Vychovatelé pro nás připravi-
li místnost, kde byl připraven 
vánoční stromeček s dáreč-
ky a velkým občerstvením. 
Všichni jsme se tam sešli 
a rozdali si dárky. Všechny 
nás to potěšilo, protože ne 
všichni z nás mají rodiče, od 
kterých dostanou dárky.

Po rozdání dárků na nás 
čekaly odměny ze soutěže 

za nejlépe uklizený pokoj. 
Následoval zpěv několika vá-
nočních koled, a v tom někoho 
napadlo, že bychom si mohly 
trochu zatancovat Just Dance 
– je to takové video, podle kte-
rého se tancuje. I když něko-
mu tancování nejde, zapojily 
se všechny holky a tancovaly 
jak o život. Užily jsme si při 
tom spoustu legrace.

Takže i když tu máme covid, 
nás v Janštejně nic nezastaví. 
Vždy najdeme způsob, jak si to 
tu společně užijeme.
 

Kristýna Bláhová (17)
VÚ janštejn

VÚ Janštejn
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my se polepšíme, slíbili čertům. 
Ježíšek obdaroval i zlobivce
To jsou ale šikovné ručičky dětí, tak pěkně mě vykrojily z perníkového těsta, 
a jak krásně po upečení voním! Nazdobený jsem opravdu honosně, proto jsem si 
vysloužil čestné místo na vánočním stromečku, ze kterého jsem sledoval všechna 
dobrodružství našich dětí. A teď vám o nich budu vyprávět.

Vánoční kulička, která je mojí sousedkou na 
vedlejší větvičce, šeptala něco o mikuláš-
ské nadílce. Děti byly již od rána nedočkavé, 
pobíhaly po herně sem a tam, div nás ze stro-
mečku samým nadšením neshodily. Celý den 
se vychovatelů ptaly, kdy už Mikuláš se svojí 
bandou dorazí, a dočkaly se! Jásot 
z blížící se nadílky vystřídal strach z čertů, 
kteří Mikuláše doprovázeli. Pár zlobivců se 
schovávalo za sukně hodných tet vychovatelek 
a slibovalo, že se určitě polepší. I já jsem měl 
strach, jestli někoho neodnesou v pytli do 
pekla, ale vše dopadlo dobře! Andělé zachrá-
nili celou situaci, čerty zahnali ven a pak už 
byl čas na slibovanou nadílku. Každý dostal 
balíček se sladkostmi a ovocem jako odměnu 
za pěkné básničky a písničky pro Mikuláše.

PERNÍKOVÁ SPOLEČNOST
Dalšího rána děti uznaly, že je na stromečku 
přeci jenom málo perníčků, a rozhodly se, že 
budou péct cukroví. Samozřejmě jsem měl 
velkou radost, další kamarád či kamarádka 
do party se nám hodí. V kuchyni to vonělo jako 
v ráji, a kdybyste viděli tu nádheru, jakou 
se jim podařilo vytvořit! Včelí úlky, linecké, 
pařížské rohlíčky, kokosové kuličky, perníčky 
a já už vlastně dál nevím, bylo toho oprav-
du hodně. Největší radost jsem měl z paní 
perníčkové, kterou vedle mě děti vystavily, 
abych prý nebyl sám. Není to od nich milé? Na 
tvářích vychovatelů a dětí se jevila spokoje-
nost z dobře odvedené práce, a ještě celý den 
si pod nosem pobrukovali pochvalné melodie 
o dokonalé chuti cukroví.

Vánoce | jAROMěŘ



Jak se blížily Vánoce, proměňovala se naše 
herna na zimní pohádkový svět. Světýlka 
hrála všemi barvami, po celé místnosti visely 
vánoční řetězy a domem se nesly vánoční 
koledy. Čekání na Ježíška jsme měli zpříjem-
něné vánoční besídkou. Já i paní perníčková 
jsme byli nadšení ze scének a písniček, které 
si děti nachystaly. Dokonce byly tak šikovné, 
že u zpívání znakovaly pro neslyšící!

Konečně je to tady, dnes přijde Ježíšek a snad 
donese i nějaké dárečky. Samým nadšením 
se mi točí perníčkové knoflíčky. A co teprve 
ta radost dětí! Od rána natěšeně běhají po 
celém domově, zpívají vánoční koledy, sledují 
pohádky a odpočítávají minuty. Ale jak se říká: 
„Bez práce nejsou koláče!“, děti tedy pomáha-
ly s chlebíčky a jednohubkami, aby měly něco 
dobrého k zakousnutí v tak sváteční den. 
K obědu si vychutnaly čočkovou polévku 
a krupicovou kaši a hurá na procházku do lesa 
hledat Ježíška. 

SPLNěNÁ PŘÁNÍ
Poté byl čas se slavnostně ustrojit, vyzkoušet 
pár vánočních tradic (naštěstí mě letící střevíc 
netrefil, ale bylo to o kousek, uff) a usednout 
k štědrovečerní večeři. Bylo to dojemné, 

všichni seděli u jednoho velkého stolu jako 
rodina. Až mi z toho ukápla cukrová slza. Ale 
není čas se tolik dojímat, už slyším zvoneček, 
byl tady Ježíšek! Kouknu se pod sebe dolů 
a vedle perníkového koníka Šemíka vidím až 
u spodku stromečku plno nádherně zabale-
ných dárečků. Hedvábná červená stužka na 
dárcích ihned přilákala oči šťastných dětí, a ta 
radost při jejich rozbalování! 

Za všechny děti chci poděkovat nadaci Daruj 
hračku a také nadaci Milý Ježíšku, díky kte-
rým jsem mohl na vlastní perníkové oči vidět 
tu čistou dětskou radost ze splněného přání.

Letošní Vánoce se opravdu vydařily a já už se 
těším na ty další. Kdo ví, třeba budu perníkový 
medvídek nebo snad rohlíček? Nejraději bych 
byl pro další sezónu asi srdíčkem, ale víte co? 
Já to nechám na fantazii našich skvělých dětí 
a jejich vychovatelů.

A. Semeráková
DD jaroměř

DD jaroměř
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kost v krku? hrozící nebezpečí odvrátil řízek
Naše Vánoce na Holejích byly takovéhle. jeli jsme na hory do Beskyd. Bože, ty 
Beskydy byly boží, jak jsme si to užili. Sáňkovali jsme, papali cukroví, hráli hry 
a tak. jídlo jsme si sami nechystali, měli jsme tam šikovný číšníky, jídlo vynikající. 
K večeři jsme měli řízek, protože představa, že tříleté dítě sní kost, by nám fakt 
zhoršila vánoční náladu.

Všichni měli radost z vánočních dárků, proto moc děkujeme Ježíškovi. Můj nejlepší zážitek byl 
to, že jsme byli v uvozovkách s rodinou. Moc všem děkuji.
A jak možná tušíte, tak spíš než psaní textu doslova píšu básničky atd. Tak tady vám dám bás-
ničku na rok 2022:

Doufám, že vás to rozesmálo… 
Tak pá v dalším vydání Zámečku!

Emil B. (16)
DD Budišov-Holeje

děkuji tetám a Ježíškovi!
Vánoce byly hezké, byla jsem s janičkou 
a Toníčkem a měli jsme filé a bramborový 
salát.

Dostala jsem kavárnu, dětský make-up, dvě voňav-
ky, elektrický kartáček, šampony, gumičky do vlasů, 
čepici a boby s volantem.
Vánoce byly hezké a zase se budu těšit na příští rok.
Děkuji tetám a Ježíškovi!

Natálka Soukupová (13)
DD Kašperské Hory

Vstup do tohohle roku byl krásný.
Sen, který plním, byl jasný.

Víte, jaký je ten sen?
Víc se starat o sebe jen.

A jak víme, Omikron je tady,
ale Češi si s tím ví rady.

Mně třeba přijde, že to je jen nemoc,
i když na zdraví uškodí moc.

Však jsme silný národ
a nemáme ke covidové prohře důvod.

Covid je jen tečka černá,
však i tak jsem šťastná.

Děkujeme lidem z roku 2021 moc,
vám budeme vždycky vstříc 

a půjdeme vám pomoct.
Nic, já musím jít a básničku skončit

a do postele vzhůru skočit.

SDD Budišov
-Holeje

DD Kašperské 
Hory

14

Vánoce | KAšPERSKé HORy / BUDIšOV



v šatech jsem si počkala na teplákovku
Vánoce v našem domově proběhly v karanténě. Ráno jsme vstali a snídali jsme 
vánočku a kakao. Po snídani jsme si vyčistili zuby a šli jsme se dívat na pohádky. 

Během vánočních prázdnin jsme udělali hodně 
cukroví a tak jsme ho mohli u pohádek pojídat. 
Poté jsme se připravovali, aby nám to slušelo. 
Holky se líčily a oblíkaly si pěkné šaty. Čekali 
jsme na štědrovečerní večeři. 

Nachystali jsme si cukroví, brambůrky, 
chlebíčky, Kofolu, ale oběd pro nás uvařily 
tety kuchařky. Pak jsme se dočkali vysněného 
bramborového salátu se smaženou rybou, ve-
čeřeli jsme společně s tetami. 

Po večeři jsme se sešli u vánočního stro-
mečku a rozbalovali dárky. Radost z dárků 
měli úplně všichni. Já jsem měla největší ra-
dost z pravé teplákovky Adidas. 

Můj nejhezčí zážitek z Vánoc byl ten, že jsme 
se sešli u stromečku, viděli spousty dárečků, 
byla příjemná vánoční atmosféra a všechny 
děti byly moc šťastné. 

Stefanie Faková, DD Radkov-Dubová

Ježíška JSme vyhlíželi na Zahradě
Ráno jsme se dívali na pohádky. Potom jsme se 
převlékli do oblečení a umyli jsme si zuby. Po 
nějakých hodinách jsem si dal polévku. Po obědě 
jsme šli ven na zahradu a hrál jsem si s dětmi, byli 
jsme tam pár hodin. Potom jsme měli večeři, měli 
jsme řízek a bramborový salát. Potom jsme si 
rozbalovali dárky.
Ladík (16)

radOSt měli děti 
i Ptáčci
Na Vánoce jsme si povídali o Ježíškovi a proč se 
slaví Vánoce. Největší radost z dárků jsem měl já, 
protože jsem dostal autíčko na ovládání a polštář 
a tašku. No, to byl můj nejhezčí zážitek, to rozba-
lování dárků. Jídlo nám nachystala teta kuchařka 
Leonka a s tetou Pavlínkou a Lídou jsme smažili 
řízky a měli jsme i bramborový salát.
Jooo a taky se mi líbilo, jak jsme krmili ptáčky.

Sebík (6)

dOmOvem ZavOněl kOňak
Během jakýchkoliv prázdnin si každý 
z nás dětí rád pospí. Já jsem se vzbudila 
poměrně dřív než ostatní. Bylo pár dní 
před Silvestrem a tak jsme s tetou šly 
vařit dětský vaječný koňak. Z mléka, vanil-
kového pudinku, cukru a rumového aroma 
jsme uvařily voňavý nápoj. Kromě vůně 
vanilky jsme si i zakýchaly, protože se nám 
nechtěně podařilo vysypat pepř. Po vaječ-
ném koňaku se do večera jen zaprášilo.   

Sabina s tetou, DD Volyně

DD Mikulov

DD Radkov-Dubová
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čerti si na nás počíhali pod zemí i v domově 
V podzimních dnech jsme si užívali plno výletů i aktivit, a to i navzdory covidu, 
který je tu stále s námi. Navštívili jsme společně naši matičku Prahu, kterou 
nás provedla profesionální průvodkyně a ukázala nám nejznámější místa jako 
například Prašnou bránu, Karlův most nebo Pražský orloj. 

Kromě Prahy jsme navštívili i Mirákulum 
v Milovicích, kde jsme si užili plno zábavy 
a atrakcí. Udělali jsme si výšlap na horu 
Říp, kde jsme si prohlédli rotundu sv. Jiří. 
Navštívili jsme čokoládovnu v Košátkách, 

vyrazili se podívat do Želíz na Čertovy hlavy 
nebo také navštívili Zoopark v Olovnici.

I dny Mikuláše jsme oslavili, jak se jen 
patří. V sobotu 4. 12. jsme jeli do Příbrami 



do Anenského dolu, kde na nás 
čekal čert s Mikulášem. Dále si děti 
mohly prohlédnout štolu, kde se 
dříve těžilo stříbro. Tato akce byla 
pořádaná Středočeským krajem. Na 
začátku akce nás přivítal pan radní 
ze Středočeského kraje, pan majitel 
Anenského dolu a pan radní 
z Příbrami. Mikuláš s čertem však 
přišli i k nám do domova, kde dětem 
rozdali balíčky s dobrotami. 

Adventní čas byl i u nás časem 
příprav na Vánoce – pekli jsme cuk-
roví, zdobili stromeček a těšili se na 
Ježíška. Děti si přály různé dárečky, 
které díky dobrým lidem, nadacím 
a různým organizacím dostaly. Tímto 

chceme poděkovat všem, kteří jakkoliv 
přispěli a vykouzlili dětem na tvářích 
pod stromečkem úsměvy. Děkujeme!!!

Martina Soukupová
DD Kralupy 

Markéta (10)

DD Kralupy 
nad Vltavou
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Ježíškova vnoučata plnila přání

anděl se zastal hříšníků
5. prosinec je den, kdy chodil do DD Mikuláš, 
čert a anděl. Předloni ani loni k nám nemohl 
přijít vzhledem ke karanténě. Děti z 2. rodinné 
skupiny se rozhodly, že o tuto kratochvíli se 
nenechají připravit. Celý den se připravovaly 

a večer vyšly s knihou hříchů. Všechny děti 
slibovaly, že budou hodné. „To jsem zvědavej, 
jak budou hodné,“ říkal čert a anděl oponoval: 
„Budou hodné, čerte, budou.“

vedoucí vychovatelka Romana Imramovská

JežíškOva vnOučata Plnila Přání   Děti z 1. a 2. rodinné skupiny DD Ledce se společně s tetami 
zapojily do projektu ježíškova vnoučata. Vybrali jsme si paní Ludmilu a splnili její přání. Popřáli jsme 
jí i všem ostatním hezké Vánoce a šťastný Nový rok 2022.

vychovatelka Hana Krupičková

Vánoce | LEDCE



dd ledce: Sváteční radost
V DD jsme si užily krásné vánoční svátky. Pod stromečkem jsme našly spoustu 
nádherných dárků, z kterých jsme měly velkou radost. ještě jednou srdečně 
DěKUjEME všem dárcům za podporu.

Děti z DD Ledce DD Ledce



Scénář k besídce nahradila úsměvná improvizace
Pro většinu z nás nejsou předčasné Vánoce v domově nic neobvyklého. Děti se těší 
především na ježíška a ten zbytek na hromady jídla, cukroví a tradiční večeři. Ale 
pro mě byly loňské Vánoce speciální. jako každý rok si některé děti, společně 
s tetami, připravily několik představení, které jsem měla moderovat. Ujala jsem se 
toho tak nějak…po svém. 

Teta mi vytiskla scénář, se kterým se ani ne-
musela obtěžovat. Přečetla jsem si ho pouze 
jednou a poté se rozhodla pro improvizaci. 
Tréma, společně s místností plnou lidí, mi 
způsobovala obavy. Upjatě jsem přivítala obe-
censtvo. Měla jsem nacvičený krásný zahajo-
vací monolog, který mi zrovna v tu chvíli vypadl 
z hlavy. Takže jsem neřekla ani polovinu svého 
proslovu a byla ráda, když děti soustředily veš-
kerou pozornost ke svému představení.

Postupně se moje napětí uvolňovalo a im-
provizace působila lépe. Moje moderování ne-
bylo zdaleka dokonalé, ale ani ne špatné. Jsem 
ráda, že jsem si mohla vyzkoušet opět něco 
nového, překonat svoje strachy a posunout se 
opět o krok dál. 

Po řadě vystoupení přišla na řadu sváteční ve-
čeře. Když jsme všichni nasytili své hladové krky, 
stromeček plný dárků se pomalu začal vyprazd-
ňovat. S kupou dárků v náručí jsme se všichni ro-
zešli na své skupinky a nastalo druhé kolo.
Na tyhle Vánoce budu vzpomínat s úsměvem.

Petra javorková, DD Příbor

POD STROMEČEK SE VEšlO hODNě DÁRKů
Poprvé jsem Vánoce oslavovala v dětském domo-
vě v Příboře. Bylo to super. Před samotnými svát-
ky jsme pekli všichni společně cukroví. Někteří 
pekli cukroví ve velké kuchyni a někteří na rodin-
ných skupinách. Každý měl vybraný druh cukroví. 
My jsme pekli na skupince plněné ořechy, a mu-
sím se pochlubit, že všem se cukroví povedlo. 

Ještě než byla štědrovečerní večeře, tak někte-
ré děti měly menší představení. Někteří zpívali, 
tančili, jiní recitovali básničky se zimní tematikou. 
Společně i s vychovateli a s ředitelem dětského 
domova jsme si zazpívali vánoční koledy. Moc se 
mi to líbilo. 

Na večeři jsme měli všichni řízky, brambo-
rový salát, hodně cukroví, Coca-Colu, Mirindu 
a jiné nealkoholické nápoje. A pak to přišlo…pod 
velkým stromečkem měly všechny děti dárečky. 
Bylo to moc super. Já jsem dostala board, líčidla, 
řasenku, pudr a spoustu dalších dárků, které 
jsem si přála. Board jsem si nakreslila a vyplnilo 
se mi přání. Měla jsem moc pěkné Vánoce.   

Gábina Mazačová (13), DD Příbor

Vánoce | PŘÍBOR



čtyři vánoční příběhy z uherského Ostrohu

JEžÍšKA JSME VÍTAlI KySElIcOu
Vánoce byly překrásné. Ráno jsme se domlu-
vili, kdo co bude dělat, všichni jsme si společ-
ně pomáhali. Já jsem s tetou vařil kyselicu. 
Když vyšla první hvězda, tak jsme usedli 
k večeři a pak už čekali na Ježíška. 
Nejkrásnější dárek z Vánoc od Ježíška byl 
fotbalový míč. Když jsem ho uviděl, hned jsem 
si chtěl jít zakopat.

Michael

KNIžNÍ DÁREK Z KOPřIVNIcE
Dárek, ze kterého jsem měl největší radost, 
je kniha, která se jmenuje Železniční motoro-
vé vozy z Tatry Kopřivnice. Knihu jsem si moc 
přál a jsem rád, že ji mám. Kniha je 
o motorových vozech, které byly v malém 
počtu vyrobeny touto firmou. Děkuji Ježíškovi, 
že mi knihu donesl pod stromeček!

Michal Vávra

NEJlEPšÍ JE BýT DOMA
Můj nejhezčí dárek v domově byla bezdrátová 
sluchátka a flash disk 64 GB. Přál jsem si je 
a splnilo se mi to. Byl jsem doma, to byl také 

velký dárek. Být s rodinou je prostě nejlepší. 
Doma jsem dostal boty a oblečení. Měl jsem 
z toho radost. Děkuji za nadělení dárků.

Radek 

hlADOVělI JSME ZByTEČNě
Vánoce v DD se mi moc líbily, všude pohoda. 
Ráno jsme si rozdělili práci, já jsem řekl, že 
chci dělat salát. Pak jsme se pustili do práce. 
Já jsem si myslel, že to je lehké, ale bylo to 
jinak. Na pomoc jsem musel zavolat kama-
ráda. Obědvat jsme nechtěli, doufal jsem, že 
uvidím zlaté prasátko, a ono nic. Ke svačině 
jsme se nacpali cukrovím a sledovali pohád-
ky. Večeře byla tradiční – ryba a bramborový 
salát. A pak jsme všichni netrpělivě vyhlíželi 
příchod Ježíška
Můj nejhezčí dárek byly knihy. Když jsem je 
rozbalil, byl jsem rád, že budu mít zas co číst. 
Knihy mám rád.

šimon

DD Uherský Ostroh

UHERSKÝ OSTROH | Vánoce



VySTRAšENéhO ADRIANA uKlIDNIl SÁM ČERT, MATěJ MuSEl VyTřÍT PODlAhu

5. prosinec se nesl v duchu očekávání příchodu 
čertů. S přicházející tmou se stupňovalo napětí 
a strach, hlavně těch menších dětí, ale i ně-
které větší děti měly z čertů obavu. Po vstupu 
čertů, anděla a Mikuláše do pokoje se rozpla-
kal nejmladší Adrian, po chvíli sebral odvahu 
a nechal se pochovat od čerta. 

Děti si s čertem popovídaly, řekly básničku 
a za to dostaly bohatou nadílku. Matěj si ne-

mohl vzpomenout na žádnou básničku, tak aby 
si zasloužil balíček, musel slíbit, že večer vy-
tře chodbu a kuchyň. Bohužel se mezi dětmi 
našly i takové, které dostaly adventní kalendář 
a k tomu pytlík uhlí a brambor. Po odchodu 
čertů si děti oddychly, mladší slibovaly, že už 
budou hodné. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží.

Teta Irenka a děti z DD Tuchlov

štědrý večer nastal dřív, došlo i na vzpomínky
„Po roce Vánoce Vánoce přicházejí, zpívejme 
přátelé...“ zpívá se ve známé české vánoční 
písni. U nás na DD naštěstí nikdo nemusel bě-
hat s minimaxem a hasit vánoční stromeček 
zapálený od svíček. Děti se na Vánoce těšily 

tak jako každý rok. Pečivo už bylo přichystané 
a řízky na večeři také. 

Štědrovečerní večeře u nás proběhla už 
14. prosince, a to proto, že část dětí poté odjížděla 
k rodinám na vánoční dovolenku. Během veče-

ře jsme si ještě stihli popovídat 
o tom, co se nám v uplynulém 
roce líbilo a kde jsme všude byli 
a co jsme zažili. Potom už se děti 
vrhly nedočkavě pod stromeček. 

Měly z dárků velkou radost. 
Mezi dárky nechyběla třeba 
akustická kytara, auta na dál-
kové ovládání. Pro dívky kos-
metika a podobně. Děkujeme 
všem, díky kterým naše děti 
měly radost v očích.

Děti a kolektiv DD Tuchlov

DD Tuchlov

22



děti z tuchlova děkují svým Ježíškům
S odstupem času chceme ještě jednou podě-
kovat všem ježíškům, kteří zajistili krásné 
Vánoce v Tuchlově. 
Srdečně děkujeme  Dejme dětem šanci, 
Radost dětem, Spolu dětem, MilýJežíšku.
eu, VOLO wishlist - Tomikup, OS Vespojení, 

Michalovi Hanáčkovi, Kateřině Wich, Denise 
Bragagnolo - Wich, panu Janu Šmídovi, panu 
Václavu Vohankovi a dalším, kteří nechtěli být 
jmenováni. Přejeme vám všem usměvavý rok 
2022!

Děti a kolektiv DD Tuchlov

kouzlo vánoc rozpumpovalo 
opuštěná a nemocná srdce
Vánoce patří mezi nejkrásnější období v roce a čekání na Štědrý den je 
pro děti někdy až nekonečné. Aby jim tento čas čekání ubíhal příjem-
ně, ponořili jsme se do adventního tvoření, při kterém jsme vyrobili 
nejen ozdoby na stromeček, drobné vánoční dekorace, ale i originální 
přáníčka a dárečky pro seniory do DD Bystřany, dlouhodobě nemocné 
na oddělení LDN a pacienty interního oddělení teplické nemocnice. 

Při tvorbě přáníček se děti velmi snažily a byly opravdu kreativní. 
Věříme, že dětská přáníčka i originální dárečky pomohou překonat 
pocit osamění seniorů, který je pro ně nejintenzivnější právě před 
Vánoci. Jsme velmi rádi, že děti můžeme i tímto přivést k tomu, že 
pocit štěstí zažijí nejen, když něco dostanou, ale mnohem větší štěstí 
pocítí, když něco darují. V tomto případě svůj čas a pozornost osamě-
lým starým lidem.

Děti a teta jana, DD Tuchlov
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dárky od dětí dětem do dd
K vánočním svátkům neodmyslitelně patří obdarovávání a větší sounáležitost mezi 
lidmi. Předvánoční atmosféra přinesla i hezkou iniciativu mezi dětskými domovy 
napříč ČR. šlo o již druhý ročník Dárečkované s projektem Začni správně. 

Dárečkovaná 2021 byl druhý ročník 
posílání si vánočních dárků mezi 
dětskými domovy. Zapojit se mohl 
každý dětský domov nebo rodinná 
skupina z celé České republiky. Děti 
z jednoho dětského domova vyráběly 
dárky pro další dětský domov. Z při-
hlášených domovů bylo vylosováno, 
kdo komu dárek posílá.  

Důležité bylo, aby dárek do dětského 
domova dorazil do Vánoc. Dárek 

nebylo třeba kupovat, mohly ho vyrobit děti 
z domova.  

Vše dopadlo na jedničku a dárky se do 
domovů dostaly v čas. Děti byly nadšené a vše 
fungovalo, jak má. 

Renata Majvaldová

Děti z DD Ústí-Střekov při přípravě dárku

Nortíci z DD Ústí - Severní Terasa

Vánoce | yourchance
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OZVěNy DÁREČKOVANé
„Možnost udělat malou radost někomu v jiném dětském domově, obdarovávat se 
a tím se mezi sebou propojit je moc hezká myšlenka. Zapojíme se letos celý dětský 
domov,“ říká k vánoční akci pro dětské domovy vychovatelka Eliška z DD Litoměřice.

Co dále zaznělo z DD k Dárečkované? 
•	 „Máme pro vás dárek vyrobený z radosti     

a pro radost.“ 
•	 „Jde o dobrý pocit, udělat někomu radost.“ 
•	 „Cílem je udělat radost, překvapit.“ 
•	 „Je to dobrý nápad, spojuje to děti i dospělé!“ 
•	 „Smyslem je zpříjemnit Vánoce dětem         

i z jiných domovů.“ 
•	 „Těšíme se na navázání nových kontaktů 

z dětských domovů, vyrobením dárků mů-
žeme udělat radost dětem.“ 

Projekt Začni správně společnosti yourchance 
pomáhá již téměř 12 let mladým lidem z dětského 
domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu 
osamostatnili a byli schopni žít plnohodnotný život. 
Funguje jako vzdělávací a konzultační projekt 
v oblasti práce, bydlení, financí, osobního rozvoje, 
terapeutické podpory, podpory talentů a stipendistů 
a je realizován po celé České republice. 

Z DD Rovečné přišla do Střekova tahle krabice Víme, co bylo uvnitř!

Nortíci z Ústí přidali k dárku i přání
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900 přáníček: Splněno!
Projekt: „STAŇTE SE jEžÍšKEM DěTEM Z DD“ se vydařil. Do projektu se zapojilo 
41 domovů a splnilo se 900 přáníček dětem v rámci celé ČR.

Přicházejí nám krásné fotky a PF přání, které 
zviditelňujeme na našich stránkách 
www.vespojenios.cz, aby se dárci mohli sami 
potěšit z radostí dětí.

Přejeme všem hodně zdaru a radosti v celém 
roce.

jana Buriánková
předsedkyně spolkuVESPOjENÍ

Poděkování pro dárce od kluků a holek z DD Pardubice

DD Radkov-Dubová DD Tuchlov DD Volyně

Vánoce | VESPOjENÍ
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kdo je vítězem adventní soutěže

O neJheZčí vánOční vZkaZ dětSkému dOmOvu? 
jarmila Lukáčová (17), Dětský domov Litovel 

Pro vítězku máme připraveny dárky a pozornosti, které doručíme do Litovle.
yourchance

A tady je nejhezčí vzkaz dětskému domovu 

Rok 2021 byl těžk ý pro všechny. Především bych však chtěla poděkovat tetám a strej-
dům, kteří tu s námi byli po čas karantény i distanční výuk y. Trochu náročnější to měli 
s menšími dětmi. Připojit je na online hodiny a poté s nimi vypracovat domácí úkoly… 
a že jich bylo! S většími dětmi to bylo o trochu snadnější, samy se již dokázaly připojit 
na online hodiny. 

Když děti nerozuměly probírané látce, tak se tety u vysvětlování občas zapotily… 
I přesto to zvládly! U nás středoškoláků to bylo trochu jiné. Byli jsme již samostatnější, 
ale také jsme byli lehce kontrolováni, zda se opravdu připojujeme na online hodiny 
a plníme zadané úkoly. Za to vděčíme strejdům. Ale také, že nás ochotně brali na pro-
cházk y a mohli jsme mít nějak ý ten pohyb. I přes ty náročnější chvíle s námi překonali 
distanční výuku a vydrželi až do jejího konce. A přes to vše zůstala tetám a strejdům 
pozitivní energie a chuť do života. 

Děkuji, že tu pro nás jste a přeji Vám VESELÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
a mnoho sil do dalších, určitě pozitivních let. 

Jarmila Lukáčová, DD Litovel
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kluci a holky ze Správné pětky si užili vánoce 
na horách a zpestřili svátky seniorům
štědrý den a vánoční svátky společně na horách – jinak si to už ani neumí 
představit. Kluci a holky z dětských domovů Čeladná, Fulnek, Příbor a Liptál 
prožili ve volnočasovém areálu Myšinec v Oderských vrších dny plné zábavy 
a vánočních tradic – od pečení cukroví a zdobení stromečku přes štědrodenní 
půst ukončený večeří až po rozdávání dárků. Na svatého štěpána se vypravili do 
nedalekých Kyjovic, aby koledami, cukrovím i dárečky potěšili seniory, kteří žijí 
v Domově Na Zámku.

Seniorům děti zpívaly venku před jejich domo-
vem v desetistupňovém mrazu a na setkání 
„přes okna“ pak ještě dlouho vzpomínaly. 
„Byl to pro mě asi ještě hezčí zážitek, než když 
jsem si rozbalovala dárky. Babičky a dědeč-
kové sice seděli kvůli covidu za oknem, takže 
jsme si s nimi nemohli popovídat, ale viděla 
jsem, jak je naše návštěva potěšila. Všichni se 
usmívali a tleskali, někteří se k našemu zpívá-
ní i přidali,“ vzpomíná na vánoční představení 
před domovem seniorů dvanáctiletá Nikola 
z dětského domova v Liptálu. Podobně to 
viděli i klienti domova, kde podobné návštěvy 
nejsou moc obvyklé. „Když jsem se po svát-
cích vrátila do práce a ptala se kolegů 
i uživatelů, jaké bylo nedělní vystoupení, 
všichni odpovídali podobnými slovy: Super, 
perfektní a krásné. Chtěli bychom vám proto 
ještě jednou moc poděkovat,“ zhodnotila svá-

teční návštěvu aktivizační pracovnice Domova 
Na Zámku Martina Kudělová.

Vystoupení pro seniory bylo vyvrcholením 
vánočního pobytu. Předcházelo mu společné 
pečení cukroví, zdobení celého areálu 
a hlavně rozdávání dárků, na které přispěli 
drobní dárci i hlavní sponzor vánoční nadíl-
ky – ostravská Outlet Arena Moravia, která 
dětem věnovala několik krásných dárků, 
například značkové kopačky, fotbalové míče 
nebo krásnou teplákovku. Pomohli i další 
partneři – například obec Čeladná, která 
přispěla finančně, nebo firma Krůta Svinov, 
která věnovala jako každoročně krocana. Byl 
tak velký, že vystačil na štědrovečerní večeři 
i následný oběd. V prvním případě se podával 
pečený, ve druhém v podobě smažených řízků. 
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Před návratem do dětských domovů si ještě 
děti užily zábavu v Aquaparku Kravaře díky 
bezplatnému vstupu, který zajistila sta-
rostka Kravař Monika Brzesková. „Mají to 
tam moc krásné! Ale nemohl jsem si to užít 
úplně naplno, protože ve velkých bazénech je 
hloubka. Tak jsem si dal závazek, že se příští 
rok musím konečně naučit pořádně plavat,“ 
vzpomíná na kravařské dobrodružství devíti-
letý Mirek z DD Loreta Fulnek.

Vánoční akci zorganizovali díky přispění 
mnoha dárců dobrovolníci z Duhy Zámeček. 
„Finance na zajištění Duhových Vánoc 
i dalších aktivit pro děti z domovů jsou pro 
nás důležité, ale bez pomoci dobrovolníků, 
kteří se místo domácího vánočního úklidu 
a svátečních návštěv věnovali opuštěným dě-
tem, bychom to nezvládli. Chtěla bych jim moc 
poděkovat, díky nim jsme mohli pro „naše“ 
kluky a holky z děcáků připravit další neza-
pomenutelné Vánoce,“ řekla předsedkyně 
spolku Ivana Sobolová, která se svou rodinou 
připravuje celoroční aktivity i vánoční akce pro 
děti z DD už více než čtvrt století.  

Flík

Společné pečení cukroví...

...a společná radost z dárků

SPRÁVNÁ PěTKA | Vánoce

Na svatého štěpána jsme zazpívali koledy 
před Domovem Na Zámku v Kyjovicích 
seniorům, kteří nás sledovali oknem...



Bra3
Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří,

jsme spolu odjakživa, jsme prostě bratři,

jeden pro druhého žijem. 

Jsme jako židle a stůl, ty spolu bývaj,

parťáci Bodie a Doyle, když časy zlý maj, 

vždycky si záda kryjem.

Víme o sobě svý,

jsme spolu v dobrým i zlým.

Nemáme to za pár, ale za tři 

- JÁ, TY, MY, jsme ti, co k sobě patří.

Nemáme to za pár, ale za tři 

- JÁ, TY, MY, jsme bratři.

Jsme jako hrom a blesky, ty chodí spolu,

někdy to jde hezky, někdy to jde dolů 

– i to se stává.

Jsme jako stromy a les, chcem spolu 
zůstat, 

co k sobě jednou patří, to zase srůstá 

– odolává.

C, C/h, F

Ami, G, F

C, C/h, Ami, Ami/G, F, C, F, G 



Pět v děcáku, tři u PěStOunů. OSud náS rOZdělil
Barbora (já)
Je mi 14 let, mám ráda psy a dějepis. 
Bratr Adam 
Rád chodí ven, rád jezdí na koloběžce a hraje 
si s jinými dětmi. Je mu 6 let. 
Sestra Anička 
Má ráda panenky a taky chodí do mateřské 
školky. Je jí 6 let a společně s Adamem jsou 
dvojčata.  
Bratr Dominik 
Jsou mu 3 roky, má rád auta a rád si chodí 
hrát s dětmi. 
Sestra Pavla 
Je jí 11 let, má ráda koně a ráda tančí.
Sestra Milada (pěstounská péče)
Jsou jí 2 roky, ale bohužel trpí Downovým 
syndromem.
Bratr šimon (pěstounská péče) 
Je mu 1 rok a má rád auta.
Sestra Tereza (pěstounská péče) 
Je jí 7 let a má ráda pohádky. 

Barbora Bosáková, DD Radkov-Dubová

TVRDOhlAVÁ, NÁlADOVÁ A lENOch: MÁME SE RÁDI!
Mám dalších 6 sourozenců, ale budu psát jen 
o sobě a 2 sourozencích. Jmenuji se Karolína 
a je mi 13 let, moje sestra se jmenuje Natálie 
a je jí 12let a můj bratr se jmenuje Jakub a je 
mu 14 let. Jsme společně v Dětském domově 
Mikulov.

Já umím tančit, proto chodím na taneční 
kroužek, ale stydím se tancovat před publi-
kem. Moje sestra ráda maluje a taky chodí na 

taneční kroužek, ale ne se mnou. Můj bratr 
hrával florbal, ale teď už ho nehraje, přestalo 
ho to bavit.

Musím mít poslední slovo a jsem tvrdohla-
vá. Moje sestra je náladová. A Kuba je chytrý, 
docela dost líný a rád sportuje. Navzájem se 
umíme podpořit, máme se rádi, pomáháme si. 
Spojuje nás sourozenecké pouto. 

Karolína (13), DD Mikulov

Bratři a SeStry
Písnička Bra3 od našich kamarádů z kapely O5 a Radeček 
a redakční výzva spustila lavinu vašich příspěvků o tom, že 
sourozenci jsou to nejcennější, co v životě máte.
Děkujeme za fotky a texty, které jste nám poslali, jejich 
autoři se můžou těšit na hezké odměny. A my se těšíme, že 
se nám do redakce se svými příběhy ozvou další bráchové 
a ségry.
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SPOJuJE NÁS SPORT I SluchOVé POSTIžENÍ

Jmenuji se Samanta. 
Jsem v dětském domo-
vě pro neslyší děti 
v Českých 
Budějovicích. Společně 
se mnou je tady moje 
sestra Adriana. Obě 
máme sluchové posti-
žení, proto jsme tady. 

Adriana ráda maluje do 
soutěží, ráda sportu-
je, těší se na léto na 
skateboard. Já ráda sportuji, nejradši mám 
basketbal. S Adrianou chodíme do jedné třídy, 
společně chodíme na samostatné vycházky, 
někdy si vybereme film a koukáme spolu 
na televizi, občas si povídáme, nebo vaříme, 
jezdíme na různé výlety. 

Tady v dětském domově jsme už dlouho, kaž-
dá jsme jiná, a proto máme každá své vlastní 
kamarádky. Jediné, co nás opravdu spojuje, je 
společné sportování nebo vaření. 

Samanta, DD České Budějovice

S BRATREM MEZI KAMARÁDy
Jmenuji se Kája. Jsem v dětském domově, 
protože to doma nebylo dobré. Jsem tu asi 
2,5 roku společně s bratrem Lukáškem. 

Po příchodu do dětského domova se mi hned 
vše líbilo, děti jsem znala ze školy. Mám se 
dobře, dobře tady vaří, jsem ráda, že tu jsem. 
Máme tu zdravotní sestřičku, hodné učitele, 
vychovatelky hodně pomáhají, zlepšila jsem 
se ve škole. 

Líbí se mi letní pobyty s vychovateli, byla 
jsem na Mrhale, v Železné rudě, Radosticích, 
v Písku, v Bechyni. Líbí se mi všechno. Mám 
tady kamarádku Samantu. Jednou bych mož-
ná chtěla být kadeřnicí. 

Kája, DD České Budějovice Kája s kamarádkou Samantou
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SESTERSKé VÁNOcE V DOMOVě

Jmenujeme se Míša, Mirečka a Verunka. 
Jsme tři sestry a bydlíme spolu v jednom 
pokoji v dětském domově pro neslyšící děti 
v Českých Budějovicích. Mirečka má sluchové 
postižení a já i Verunka jsme rády, že jsme 
s Mirečkou a můžeme si s ní povídat, umíme 
už trochu český znakový jazyk a Mirečka 
s námi tak více hovoří. 

Vánoce u nás v domově byly dobré. Jedly jsme 
rybí polévku a potom salát, rybu a pily Kofolu. 
Po večeři se rozbalovaly dárky, pod stromeč-
kem jich bylo hodně. Já jsem měla největší 
radost z kosmetiky a líčení. Verunka měla 
největší radost z nových hodinek, ale musí se 
ještě naučit pořádně poznat, kolik je hodin. 
Taky měla radost z Lego Friends, které hned 
poskládala. 

V domově jsme 
strávily celé vánoč-
ní svátky a během 
nich jsme bobovali, 
bruslili na náměstí, 
byli jsme se psem 
Rexem na vycházce, jeli jsme vlakem na kopec 
bobovat a koulovat se. Kromě toho jsme se 
povalovaly u televize, koukaly na pohádky 
a ujídaly ovoce, brambůrky a cukroví. Hrály 
jsme člověče nezlob se a prší o bonbóny, to 
bylo super! 

Vánoce v dětském domově máme rády, letos 
se nám nejvíce líbilo rozbalování dárků 
a vycházka se psem Rexem. 

Míša, Verunka, Mirečka, DD České Budějovice
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SPRÁVNÍ SOuROZENcI: 
JEDEN DRuhéhO chRÁNÍME

Jsme Renča, Milan 
a Naďa, všichni tři 
jsme společně na 
jedné skupině. V 

dětském domově jsme již druhým rokem a 
už jsme si na život v něm zvykli, ale vždy se 
nejvíce těšíme na dovolenky domů k rodičům 
a babičce. Máme se moc rádi a jeden druhé-
mu nenecháme zkřivit vlas. Tety o nás říkají, 
že jsme správní sourozenci. 

Já jsem Renča, nejstarší ze sourozenců, je 
mi 11 let, mám ráda plavání a sociální sítě. 
Chodím ráda ven i do školy, ve které mne nej-
více baví čtení. Ve škole máme společně 
s mým bráškou skvělou paní učitelku, kterou 
máme oba moc rádi. Mám ráda hezké věci 
a ráda se hezky oblékám, teta o mně říká, že 
mám skvělý vkus. Už nevím, co více o sobě 

říct... Snad jen to, že miluji strašidelné filmy, 
na které se díváme doma společně s mým 
bráškou Milanem, ale pak se strašně bojím.

Já jsem Milan, je mi 9 let. O mně tety říkají, 
že jsem divoký, ale hodný. Mám rád fotbal a 
míčové sporty. Tety si mne chválí, protože se 
jim snažím hodně pomáhat a práce mi nevadí. 
Nemám rád, když se někomu ubližuje, a nejví-
ce si chráním svou rodinu, hlavně své sestry. 

A já jsem nejmladší Naděnka, je mi 6 let. 
Chodím do přípravné třídy a hodně mě to tam 
baví, miluji panenky a plyšáky. Ráda jezdím na 
kole a kolečkových bruslích. A všude, kam se 
dá, doprovázím svou starší sestru Renátku, 
kterou mám hodně ráda. Tety o mně říkají, že 
jsem upovídaná a hodná.

Renča, Milan a Naďa, DD Fulnek
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JSME JEDNA VElKÁ RODINA 
A MÁME SE RÁDI
V dětském domově v Příboře je nás osm 
sourozenců. 

Nejmladší je Robinek, kterému jsou čtyři 
roky. Je to malý čert a čertovské pohádky jsou 
také jeho nejoblíbenější. Potom je Igorek, ten 
má šest let. Nejradši si s tetou kreslí a vyrábí 
nejrůznější výrobky. Taky umí bezvadně lítat 
s dronem. 

Naše nejmladší sestřička Anabelka má devět 
let. Občas se sice vzteká, ale vždy to napraví 
krásným obrázkem nebo pomáháním 
v kuchyni. Nesmíme zapomenout také na naši 
Amálku, ta má skoro deset let. Nejradši ze 
všeho tancuje a zpívá. Moc jí to jde.

Nejmladší trojici sester uzavírá jedenáctiletá 
Adélka. Ve volném čase trénuje na svou flét-

nu, výborně tančí 
a zpívá. Občas si 
s klukama zahraje 
i fotbal! Ze star-
ších sester nesmí 
chybět Alexandra, které všichni říkáme Sašo. 
Výborně nejen tancuje, ale také bruslí a jezdí 
na pennyboardu.

Nejstarší na domově z holek je Adriana, která 
také umí výborně tancovat. Dohlíží na všechny 
své sourozence. A na všechny sourozence 
dohlíží náš nejstarší brácha – Alexandr. Ten 
nejradši rapuje a jde mu také beatbox. 

Jsme na sebe hrdí, nikdo vám to ale nepoví, 
protože jsme tvrdí!

sestry a bratři
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dvOJčata: 
mám Ji ráda! 
mám Ji ráda!

klidná i otravná
Mariana je má mlad-
ší dvojvaječná sest-

ra. Baví ji pečení a malování. Má sestra je straš-
ně hodná a klidná duše, ale je i otravná. Máme 
spolu prožitých spoustu krásných i nehezkých 
chvil, ale vždy jsme to spolu zvládly. Každá jsme 
úplně jiná. Mám ji strašně moc ráda. 

Kamila, DD Uherský Ostroh (17)

Společně překonáme všechno
Moje sestra Kamilka je strašně chytrý a upřím-
ný člověk, s ničím se nepáře a vždy si se vším 
poradí. Strašně ráda sportuje a tancuje, to na ní 
obdivuji. Prošly jsme si v životě hodně překážka-
mi, ale vždy jsme se vzájemně podržely a zvládly 
to. Mám ji strašně moc ráda. 

Mariana, DD Uherský Ostroh (17)

VE SKuPINě SOuROZENců PřEVlÁDAJÍ DěVČATA
Naše rodinná skupina, která se skládá z šesti 
členů a zároveň sourozenců. 
Nejstarším členem naší skupinky je 
Anastasie. Je to mladá slečna, nepopulární. 
Jejím největším vzorem je Michael Jackson, 
díky kterému má blíže k hudbě. Agáta je dru-
há nejstarší slečna v rodinné skupině. Agáta 
je velmi nápomocné děvče, ale má i své chvil-

ky. Ráda cvičí, jejím koníčkem je gymnastika. 
Další v pořadí je Dominika. Miluje koně, proto 
u ní nalezneme spoustu věcí s těmito motivy. 
Ráda sportuje, chodí do atletiky. 

Lukáš je jediným chlapcem v naší rodinné 
skupině. Lukáš je velmi zvídavý, sportovně za-
ložený – hraje fotbal. Jeho největším vzorem 
je  Cristiano Ronaldo, chce být jako on. Mezi 

nejmladší sourozence patří 
Viktorie, tento rok nastoupila 
do 1. třídy. Ráda se učí, zpívá 
a tancuje. Avšak i tento člen 
rodiny občas vystrkuje růžky. 

Nejmladším členem naší 
rodiny je Tereza. Tereza je 
milovnicí sýru. Ráda si hra-
je s hračkami a s plyšáky. 
Navštěvuje kroužek „Děti na 
startu“ spolu se svojí starší 
sestrou Viktorií.

sestry a bratři z DD Uh. Ostroh
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ZBOžňuJEME VlAKy, MÁME SPOlEČNé ZÁJMy

můj brácha radek chodí 
do 7. třídy. Oba máme rádi 
vlaky, nejen nejnovější, ale i ty 
staré. Navštěvujeme mode-
lářský kroužek, kde vyrábí-
me z plastu letadla. Brácha 
zbožňuje železniční budovy, 
nástupiště a taky jízdní řády, 
moc ho to baví. Spolu sesta-
vujeme a hrajeme si s papí-
rovými vlaky v měřítku 1:100. 
Taky navštěvujeme kroužek 
fotbalu, který nás baví. 

můj bratr michal chodí 
do 8. třídy. Dohromady 
zbožňujeme vlaky, 
lepíme z papíru mode-
ly. Chodíme do mo-
delářského kroužku. 
Bratr Michal má rád 
Slovenskou strelu 
vyrobenou v kopřivnické 
Tatře. Také navštěvu-
jeme kroužek florbalu, 
který mě i bratra baví. 
Máme rádi železnici.

JAKO MÁMA S DcERKOu

mladší sestra mě brzy 
přeroste
V dětském domově mám 
také mladší sestru, jmenuje 
se Monika. Je jí teprve 12 
let, chodí do 6. třídy. Má tam 
spoustu kamarádů, se který-
mi komunikuje i přes sociální 
sítě, ale máme nad ní velký 
dohled. Mám ji moc ráda, 
občas se ze srandy bijeme, 
smějeme se tomu, hrajeme 
spolu hry, je to opravdu úžas-
ná sestra. Vidí, když mi něco 
je, přijde za mnou a ptá se, co 

se děje. Často jí říkám, že nic, 
ale vždy to ze mě dostane. 

Je také strašně stateč-
ná holka, váží si věcí, které 
dostane, váží si i té nejmenší 
drobnosti. Vždy mi pomá-
há, vážím si toho, taky jí to 
všechno nějakým způsobem 
vracím. Někdy bývá drzá, ale 
to už tak v životě chodí. Jsem 
za ní hrozně moc ráda, ne-
vím, co bych dělala, kdybych ji 
neměla. Za chvíli mě doroste, 
je skoro větší jak já.

Diana (17), DD Uherský Ostroh

Starší sestra nahrazuje 
mamku
Moje sestra se jmenuje 
Diana. Je jí 17 let a chodí 
do školy v Uherském 
Brodu. Mám ji ráda 
i když se hádáme. Za ty 
hádky můžu většinou 
já, její mladší sestra. 
Diana je silná a odvážná. 
Pomáhá mi s úkoly a po-

může mi, když nejsem ve své 
kůži. Dia když pomáhá, tak se 
jí to vrací zlem. Je laskavá, 
mírumilovná, upřímná. 
A její vlasy jsou jako bavlna. 
Nesnáší, když jí někdo cizí 
sahá na vlasy, ale ode mě 
to nevadí, protože jsem její 
sestra. 
Stará se o mě jako kdybych 
byla její dcera. Nechci, aby 
něco dopadlo špatně. Jsem 
ráda, že mám svoji sestru. 
Cítím se s ní dobře, zastupuje 
za mamku, když nejsme spo-
lu. Je mi líto, jak to dopadlo, 
a jsem ráda, když zůstanu se 
svou sestrou v DD. Nezáleží 
na tom, jak kdo vypadá, ale 
na tom, co budete k sobě cítit. 
Je to dobrá sestra.
Monika (12), DD Uherský Ostroh

Radek a Michal Vávrovi,  DD Uherský Ostroh
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lucKA A MARIE: VžDy SE DOhODNEME

Ahojte, jmenu-
jeme se Lucka a 
Maruška, jsme 
sestřičky a bydlíme 

už skoro 3 roky v dětském domově v Litovli. 
Lucka je o rok starší než Maruška a společně 
chodíme do 3. třídy. Marušku baví kreslení a 
chodí i do výtvarného kroužku a moc ji baví 
škola a fotbal. Maruška je občas trochu zlobi-
vá, ale moc šikovná 
a chytrá. Lucku baví se starat o zvířátka 
v kroužku a ráda dělá zábavné pokusy 
s čímkoliv, co jí přijde pod ruku. Lucka je moc 
hodná, milá, krásná a nahlas se směje. A co 
máme jako sestry společné? I přes to, že se 
občas pereme, tak se pak vždycky dohodne-
me. Obě máme rády přírodu a chameleony. 
Hlavní je to, že se máme strašně rády a jsme 
super sestry!

Lucka a Maruška, DD Litovel

NIKOlA A MIREK: 
SDÍlÍME huMOR I TRÁPENÍ

Ahoj, 
zdravím vás všechny od sourozenců 
Zídkových. 

Jsem Nikola, brzy budu mít 17 let 
a můj brácha Mirek oslaví příští měsíc 
18. narozeniny. 

Na DD jsme již pět let. Mirek je moc 
pracovitý a srandovní, ale také paličatý. 
Musím vám prozradit, že za pár měsíců 
se stane tatínkem. 

Já jsem tvrdohlavý Beran, ale dokážu 
druhému pomoct. Mám ráda své kama-
rády, ale hlavně mého bráchu. 

To co máme společné, je humor 
a všechna ta trápení, kterými jsme si 
v životě prošli.

Nikola, DD Litovel
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FIlIP POMÁhÁ, MARušKA ROZKAZuJE, 
ONDRA ZlOBÍ
Jsme tři sourozenci Filip, Maruška a Ondra. 
Filip je nejstarší, má 13 let, potom je Maruška 
– ta má čerstvě 11 let – a nejmladší benjamí-
nek je Ondra – ten má 8 let. Na DD jsme už 

šest a půl roku 
a líbí se nám tady. 
Vzájemně si pomá-
háme nebo také 
hodně pomáháme 
tetám např. s úklidem, vařením. 

Největším „pomocníkem“ z nás tří je Filip, 
dokonce asistuje i paní uklízečce při úklidu. 
Velmi rád se také dívá z okna a počítá auta na 
parkovišti. 

Maruška zase pěkně dokáže „podirigovat“ 
oba bráchy, v tom je velká přebornice. Ale 
když teta „diriguje“ ji ohledně úklidu, to už se 
jí nelíbí. Maruška je ale také velmi pohybově 
nadaná a baví ji tanec. 

A nejmladší Ondra je pěkný „čertík“, který 
by chtěl mít tetu jen pro sebe. Ondra si rád 
skládá lego a dlouho u skládání lega vydrží 
a také rád sportuje, chodí do kroužku 
Gladiátor. To jsme my, tři sourozenci, kteří se 
umí pěkně porvat, ale také za sebou stát, když 
se nám nedaří…

bráchové a sestra z DD Litovel

BRATřI DANIElOVI: 
uKEcANý MIlOVNÍK TRAKTORů 
NÁS NENEchÁ VySPAT
michael: 
Šimon je můj starší bratr. Baví ho čtení 
a sport fotbal. Vypadá jako hodný kluk, ale je to pěkné 
kvítko. Adam je můj mladší bratr. Jsou mu teprve tři roky. 
Má rád traktory a rád vaří v dětské kuchyňce. Má v oblibě 
nás brzo budit, hlavně o víkendu. Mám je oba moc rád.
šimon:
Zálibou mého bráchy Michaela je hraní fotbalu, plavání 
a bruslení. Je to samostatný kluk, ale má pár dobrých 
kamarádů. Mám ho moc rád. Adamovi jsou tři roky, jeho 
zálibou jsou traktory, hra s dětskou kuchyňkou nebo 
rád zametá se svou dětskou úklidovou sadou. Je hodně 
ukecaný.

bráchové z DD Uherský Ostroh
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NEJlEPšÍ KAMARÁDKA ODEšlA, 
OPOROu JSOu MI SOuROZENcI
jmenuji se Tina 
a jsem z DD Zruč 
nad Sázavou. Naši 
celou IV. rodinnou 
skupinu tvoříme 
my Kováčovi. 

Já a mí sourozenci. Dominik, je malý, chodí do 
školky. Rád si hraje s autama. Michael chodí 

do 4. třídy. Rád sportuje, hraje fotbal za Jiskru 
Zruč a házenou. Šarlota chodí do 5. třídy. Má 
ráda hudbu a tanec. Vanesa je nejstarší z nás. 
Chodí do ZŠ praktické, 4. třídy. 

V domově jsem již pátým rokem. Když jsem 
přišla, neuměla jsem mluvit. Díky dvěma po-
bytům na foniatrii, které mi domov vyřídil, 
již mluvím. Jsem osmiletá, ukecaná, veselá 
a kamarádská holka. Ráda sportuji (chodím 

na atletiku), mám ráda malování. 
Na domově jsem měla fajn ka-

marádku Kiki, ta se ale letos vrátila 
do rodiny. Ráda na ni vzpomínám.  
Často jsme si hrály – oblékaly jsme 
si sukně nebo šaty, vzaly kabelku, 
blok a propisku a hrály si na soci-
álku. Teta nám říkala kabelkářky. 
Když jsem byla doma na zimních 
prázdninách, tak jsme se s Kiki se-
tkaly, bydlí totiž ve stejném městě.

Za tu dobu, co jsem v dětském 
domově, nám přibyli čtyři souro-
zenci. Ráda bych byla s nima.

Tina Kováčová (8)
DD Zruč nad Sázavou

SVé DVOJČE JSEM OBJEVIlA 
V KÁMOšcE
Jmenuji se Vanesa Kováčová, je mi 12 let a jsem 
z Dětského domova Zruč nad Sázavou. V domově 
jsem již pátým rokem. V domově jsem si těžko 
zvykala. Byla jsem smutná, tichá a samotářka. 

Později se vše změnilo, našla jsem si kamarád-
ku. Je z 1. rodinné skupiny. Jmenuje se Maruška. 
Je mi s ní dobře. Je hodná, kamarádská, vše 
řekne na rovinu a ráda pomůže. Vzájemně se 
doplňujeme. Chodíme spolu na volné vycházky, 
vždy něco zažijeme. 

Od Ježíška jsme si přály dostat stejné oblečení. 
To se nám splnilo. Nyní jsme jako dvojčata. Přála 
bych si, aby naše kamarádství vydrželo.

Vanesa Kováčová (12),  DD Zruč nad Sázavou



SOuROZENEcKÁ PARTA: 
MÁME JEDEN DRuhéhO A ZÁMEČEK

Chtěl bych vás seznámit se svými prima 
sourozenci, se kterými v současné době 
bydlíme v dětském domově ve Zruči nad 
Sázavou. Nejmladší z nás je Nelinka. Nelinka 
je naše sluníčko. Někdy andílek, jindy pořádný 
čertík. Je zvídavá, neustále vyhledává naši 
společnost, bojí se, aby jí z okolního dění něco 
neuniklo. V současné době chodí do přípravné 
třídy ZŠ a moc se jí tam líbí.

Další mladší ségra je Terka. Terka jsou 
s Nelinkou povahově jako přes kopírák. Jsou 
to moc velké kamarádky, rády si spolu hrají. 
Terka je hodně sportovně nadaná. Na co sáh-
ne, to se jí daří – tenis, stolní tenis, tanec, 
i fotbal umí líp než někteří 
naši kluci.

No a další ségra je Natálka. 
Natálka je spíše uzavřenější. 
Když nás má dost, tak se 
před námi schová na svůj 
pokoj, kde si poslouchá svoji 
oblíbenou muziku. O víken-
dech ráda pomáhá tetám 
a stará se o nás. Baví ji 
práce v kuchyni, umí uvařit 
jednoduché jídlo a má to moc 
dobré.

Můj mladší brácha je 
David. Jestli vám přijde pově-
domý, tak psal do posledního 
čísla Zámečku. David je velký 
fotbalista. Každou volnou 
chvíli tráví na hřišti 
a o víkendech jezdí na turna-
je. Ve fotbale je hodně dobrý. 
Další jeho zálibou je počítač, 
na který si sám našetřil.

Nejstarší z nás jsem 
já – Ivan. V současné době 
končím poslední ročník ZŠ, 
takže mě čeká v příštím roce 
spousta změn. Nejvíc by mě 
bavilo vyučit se opravářem 

zemědělských stro-
jů nebo automecha-
nikem. Tak uvidím, 
jak vše dopadne.

V našem DD spolu všichni bydlíme na jedné 
skupině, takže zkrátka jako doma. Myslím, že 
jsme prima parta, dobří kamarádi. A i když se 
občas objeví mráčky a vjedeme si do vlasů, 
tak jsme vzápětí stejně rádi, že se máme, 
že máme jeden druhého. A všichni společně 
máme rádi Zámeček a už se těšíme na další 
číslo.

Ivan Linka, DD Zruč nad Sázavou
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ČISTÁ ENERgIE ZÍTřKA
Úkol: Nakreslete nebo popište, jak by mohl fungovat váš DD například za 10 let, aby byl co 
„nejšetrnější k přírodě“. Možná by mohl mít na střeše „sluneční panely“, možná by se před ním 
mohl nabíjet elektromobil a možná vymyslíte ještě něco mnohem originálnějšího, co si dnes 
inženýři vůbec nedokážou představit.

Ceny: Každému, kdo se do soutěže zapojí, pošleme hezkou odměnu. Ti nejlepší se můžou těšit 
na super vychytávky, například powerbanky, sluchátka, sportovní trička a další dárky, které má 
ČEZ pro podobné soutěže připravené.

Své výtvory posílejte na e-mail: redakce@zamecek.net nejpozději do konce února 2022.

Dnes zveřejňujeme první skvělé obrázky, úvahy i básničky, které jste nám poslali.

SOutěž!



ElEKTřINA, SENZOR, ČIP, ZA 10 lET BuDE lÍP!

Náš krásný domov je dobře stavěný
Lidi jsou z krásné fasády překvapení. 
Ale za deset let, jak to bude vypadat, 
budu se tak ráda ze všeho radovat.

Tak já vám to ráda povím
sama o Holejích něco vím.
Začneme tedy, nebo ne?
Bez mé fantazie to nepůjde.

Vevnitř náš barák bude ovládat elektrika,
takže malé děti nebudou na to makat.
Elektrické dveře, které jen uvidí pohyb,
otevřou se a náhle přijdou lidi.

Pokoje budou na elektrický kód,
za to naše Holeje dostanou bod.
Myslím to tak,
že já budu rád.

Děti si budou upravovat polohu postele,
Wi-Fi se bude rozšiřovat nadále.
Děti, když by chtěly domů,
stačí čip a zvolaj juchů!

Klubovna bude vypadat
jako módní byt Donalda Trumpa,
budeme se ze všeho radovat
a z krásné ledničky budem všechno papat.

Řekneme si, co chceme za jídlo,
předtím ale použijeme vodu a mýdlo.
Tak krátce jsem vám popsal Holeje,
schválně za deset let se na Holejích sejdeme.

Ema B., 16 let
SDD Budišov-Holeje

KuBA (10), DD KRAluPy: NÁš DOMOV SE SOlÁRNÍMI PANEly
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DD HOLEjE ZA 10 LET: 
PO BUDOVě BUDEME jEZDIT, ODPADKy ZHLTNE ČERNÁ DÍRA
1. Černá díra na odpadky.
2. Koleje mezi rodinnými skupinkami, kuchy-
ní, šatnou, kotelnou a východem a vchodem 
do domova.

3. Výtah mezi RS I a RS IV.
4. Rodinky I, II a III, kuchyň, šatny, kotelna, 
východ i vchod mají u kolejí zastávky.

Denis z RS II

SDD Budišov-Holeje SDD Budišov-Holeje

ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA



DD chEB A hORNÍ SlAVKOV V ROcE 2032

OmeZíme SPrchOvání i Praní
Když dojíme jídlo, talíř dáváme do myčky a do 
myčky dáváme přírodní kapsle. Když nedojíme 
jídlo, tak to dáváme zvířatům. Třídíme odpad. 
Když jdeme ráno do školy, tak nemůžeme 
zapomenout zhasnout světla. A nabíječky 
vytáhneme ze zásuvky a smotáme do košíku. 
Každé odpoledne ke svačině máme ovoce. 

Sprchujeme se co nejmíň, abychom šetřili 
vodou, šetříme i v praní prádla, vždy naplníme 
pračky úplně, snažíme se špinit prádlo co 
nejméně.

Náš dětský domov se snaží co nejšetrněji 
přistupovat k přírodě, nejen proto, že ležíme 
ve Slavkovském lese, ale i proto, že to je naší 
prioritou.

Diana Uhrová (15) 

S nádOBím Si POradí 
PřírOdní kaPSle
U nás v dětském domově se snažíme málo 
špinit prádlo, abychom nemuseli tolik prát. 
U nás v dětském domově třídíme odpad do 
plastu, papíru a skla. Jídlo, 
které nesníme, vyhodíme do 
zbytků. 

Ve dne nerozsvěcujeme 
světlo, a když se koupeme, 
myjeme se malým proudem 
a při nanášení šampónu vodu 
vypínáme. Nádobí myjeme 
v myčce, do které dáváme 
přírodní kapsle.

Viktorie O. (11)

chraňme vOdu
Dětský domov v roce 2032, si myslím, bude 
vypadat tak, že by se mělo šetřit vodou, pro-
tože je hrozně málo vody. Také když odejdeme 
z pokoje, musíme za sebou zhasínat světlo. 
Snažit se nešpinit moc prádla, abychom ne-
museli zapínat pračku. Taky bychom si neměli 
často dávat do nabíječky telefon, abychom 
šetřili elektřinu. Ve sprše bychom neměli 
být půl dne, ale jen se opláchnout, namydlit, 
opláchnout a vylézt.

Alexandr O. (14)

Úleva PrO PřírOdu
Když se jdeme koupat, tak tam jsem jen chvil-
ku, protože šetříme vodu. Snažíme se nešpinit 
prádlo, abychom nemuseli prát. Když dojíme, 
tak dáme nádobí do myčky a tam dáváme 
přírodní kapsle. Když si nabijeme mobil, tak 
vytáhneme nabíječku ze zásuvky. Když jdeme 
z pokoje, tak zhasneme. Každý den třídíme 
odpad. Měl by to dělat každý, aby příroda 
a svět mohly žít normálně.

Daniel H. (14)

Ester (7), DD Cheb a Horní Slavkov
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SVěT SPASÍ ElEKTROMOBIly, SOlÁRNÍ PANEly I OPRAVNy hRAČEK
životní prostředí je v poslední době velmi aktuální téma u nás i ve světě. Evropské 
státy přichází s nápady, jak v budoucnu efektivně zastavit další znečišťování 
planety. Konec uhelných elektráren, spalovacích motorů a papírová brčka místo 
plastových jsou razantní řešení, avšak i jednotlivci mohou pomoci s bojem proti 
znečišťování naší matičky země. 

ODPADy
V našem domově třídíme plast, papír i hliník, 
avšak jeden z největších problémů je množství 
odpadu, které vyprodukujeme. Dobrou cestou 
k lepšímu ekologickému dopadu našeho dět-
ského domova na životní prostředí by mohla 
být nějaká zajímavá alternativa plastových 
sáčků na svačiny. Dobrou úvahou by mohly být 
papírové sáčky. Nejlepšími by však byly takové 
sáčky, které nebudou jednorázové. Úkol na-
učit děti nevyhazovat sáčky od svačiny by byl 
náročný, ale ne nezvladatelný.

Početnou skupinu plastů, které končí v odpa-
du, jsou také rozbité hračky. Někdy je zdroj 
tohoto odpadu dítě, které hračku rozbije, jindy 
zase fakt, že žádná plastová hračka nevydrží 
navždy. Možná by mohla existovat namísto 
dalších továren na hračky spíše nějaká oprav-
na, která by byla schopna tyto hračky opravit 
a tím snížit množství vyhozeného plastu. 

Další velkou kapitolou mezi odpady jsou 
zbytky jídla. Děti jsou vybíravé a spoustu jídel 
z nějakého důvodu nejí. Občas mají naopak 
velké oči, jídla si berou více, než dokáží sníst, 
a to poté zbytečně končí v koši. V našem 
domově se nachází kyblík na zbytky, které se 
poté odváží zvířatům, i tak bychom si ale měli 
uvědomit, že je lepší si brát jen tolik jídla, kolik 
opravdu sníme. Plýtvání jídlem je celosvěto-
vý problém, který by se také neměl brát na 
lehkou váhu.

ENERGIE
Elektrických zařízení stále přibývá a spotře-
ba elektrické energie roste. Se spotřebou 
elektřiny roste i její výroba, která většinou 
neprospívá přírodě. Náš dětský domov by 

v budoucnu mohl hospodařit sám se svojí 
vlastní energií. Tu by získával ze solárních pa-
nelů umístěných na střeše domova. Tyto panely 
by byly speciální svou vyšší výkoností a měly by 
schopnost vyrábět elektřinu i v zimních
obdobích, kdy slunce svítí velmi málo. Jen by 
někdo musel takové panely vymyslet.
 V letním období by i běžné panely na střeše 
našeho domova našly své opodstatnění. Náš 
domov se totiž nachází na jihu Moravy, kde 
máme v letních měsících slunečního svitu více 
než dost, a tak by tato představa nemusela 
být nereálná. Elektřina získaná ze solárních 
panelů by zřejmě nestačila na spotřeby celého 
domova, její využití by se ovšem našlo.

V současné době používáme k dopravě deví-
timístné auto s naftovým motorem. Evropská 
unie má v plánu zakázat prodej automobilů 
se spalovacími motory, a tak i náš domov by 
mohl jít s dobou napřed. Hned vedle par-
kovacího místa pro naše domovské auto by 
vyrostla nabíjecí stanice, kterou by napájely 
zmíněné solární panely. Namísto našeho die-
selového auta by teď stálo nové, plně elektric-
ké. Takové auto má spousty výhod i nevýhod. 
Elektrická auta jsou ekologická díky nulovým 
emisím, jejich ceny jsou ale zatím vysoké. 
Špatnou vlastností elektrických automobilů je 
i jejich dlouhé dobíjení a zatím relativně nízké 
dojezdy. 

Věda a technika jde však stále kupředu, a tak 
je velká pravděpodobnost, že se tyto úvahy 
jednou stanou realitou. Konec konců, internet 
lidé z jeho počátků také kritizovali a dnes není 
člověka, který by ho nepoužíval.

Filip (17), DD Hodonín

ČISTÁ ENERGIE ZÍTŘKA



DD Dubá-Deštná

jan P., DDš Bystřice pod Hostýnem
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kašperky 
omikron 
nezastavil
U nás v dětském domově si 
při pandemii COVIDu 19 
děláme život hezký tím, že 
chodíme do přírody, jezdíme 
na kole, bobujeme, hrajeme 
fotbal, hrajeme deskové hry, 
jezdíme na DD cup do Prahy 
a děláme spoustu dalších 
věcí.

Bastien Čonka (9)
DD Kašperské Hory

DD Kašperské 
Hory
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náS neZaStaví!
Jak v domovech zvládáte začátek 

třetího roku pandemie?



že čerti neexistují? 
Pekelný sklep 
přesvědčil o opaku 
V neděli 5. prosince jsme již tradičně 
vyrazili za čerty na Kašperské Hory. 
Všichni jsme se velmi těšili, zejména 
na mikulášskou výslužku. Odvážnější 
z nás tvrdili, že se nebojí, protože čerti 
nejsou, jsou to pouze lidi v maskách.

Když jsme dorazili, uvítala 
nás ponurá, pekelná atmo-
sféra - vše bylo dokonale 
připraveno ve sklepě dět-
ského domova, od báječných 
kostýmů a masek čertů, 
anděla a Mikuláše přes detai-
ly obrovských pavouků a stra-
šidelnou dekoraci s pekelnou 
knihou i váhou pro hříšníky 
až po strašidelné osvětlení 
způsobené mihotáním světla 
ze spousty svíček a loučí. 
A nechyběl ani pekelný zápach!

Není divu, že i v tom největ-
ším odvážlivci byla malá du-
šička, když po nekonečných 

schodech 
sestupoval 
do stra-
šidelného 
pekla. 
Nakonec 
si všichni 
oddychli, peklo a čerti si 
nikoho nenechali; dokonce 
ti nejodvážnější se s čerty 
mohli i vyfotit. Jen některé 
děti nakonec změnily názor - 
tohle byli opravdoví čerti!!!

Tímto bych chtěla poděko-
vat (i za ostatní děti) všem 
strašidlům a postavičkám, 
které pro nás takový báječ-

ný zážitek připravily. Shodli 
jsme se na tom, že to byl náš 
nejlepší Mikuláš.

Adélka Gunitšová (17)
DD Kašperské Hory 

DD Kašperské 
Hory
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Po nadílce z pekla jsme spatřili virtuální 
realitu i pravý ohňostroj
V našem dětském domově se toho před Vánocemi událo hodně i v této covidové 
době. jako první jsme pekli cukroví, tedy perníčky a linecké cukroví, kdy se zapojily 
jak starší, tak i nejmenší děti. Tuto akci jsme podnikli za pomoci tet a skvěle jsme 
se zabavili. Cukroví jsme měli hodně moc, že jsme to pomalu nemohli ani sníst.

Druhá naše aktivita byl samotný Mikuláš. 
Mikuláše, anděla a čerta dělaly starší děti – 
Adam, Sára a Filip. Docela jim to slušelo. Byli 
hodně šikovní a malé děti měly z toho velkou 
radost. Největší samozřejmě z nadílky.
Třetí aktivita byl chovatelský kroužek, ten-
tokráte s pejskem. Každých 14 dnů k nám 
dojíždí paní z ekocentra s nějakým novým 
zvířátkem. Tím pádem bychom chtěli moc 
poděkovat chovatelskému kroužku a těšíme 
se na další setkávání v roce 2022.
Jako naše další aktivita byly VR brýle, které 
nám půjčila a přivezla do domova paní 
Bokšová, učitelka SIŠ v rámci projektu školy. 
VR brýle vyzkoušela i naše vychovatelka, 
kterou to ohromně bavilo.

Další aktivitou byla návštěva knihovny, kde 
jsme vyráběli andělíčky a malovali kamín-
ky. Večer jsme si prohlédli krásně osvícené 
náměstí s dřevěným betlémem.

Na Štědrý den jsem byl doma, takže nemůžu 

popsat, jak to bylo tento den v domově. Ale na 
Nový rok jsme se byli podívat na náměstí na 
ohňostroj. Některé děti ho viděly na vlastní oči 
poprvé.

Radek (15), DD Hodonín

Zprávy z domovů | HODONÍN



víš, co je to čuňa nebo grcat?
Kdo chce patřit ke slušné společnosti, mluví slušně a spisovně. To jsme se učili 
v hodinách češtiny. A víme, co znamená, když na Moravě řeknete čuňa, grcat nebo 
šalina.

Jak mluvit na veřejnosti? Spisovně a slušně. 
Zásady takového projevu si zkoušíme při hodi-
nách českého jazyka s naším panem učitelem 
Mihalikem. Formou hry nám vytvořil situace, 
do kterých se v životě dostáváme nebo do-
staneme, a my jsme museli dbát na správnou 
formu. Pan učitel nám nejdřív vysvětlil rozdíly, 
potom pustil dvě tiskové konference – spor-
tovní o Slavii a politickou o jednání vlády.

Pak jsme si na vlastní kůži zkusili podobnou 
tiskovou konferenci udělat. Mě to bavilo hodně 
a holky taky. Zasmáli jsme se u toho a taky se 
naučili mluvit spisovně a poznat rozdíl mezi 
tím, co je slušná a co neslušná forma. Taky 
jsem si zažil, jaké to je mluvit před více lidmi. 
A není to vůbec lehké, musel jsem si rozmy-
slet, co k tématu řeknu a taky jak to řeknu, 
abych pak mluvil dobře.

ČUŇA GRCÁ V šALINě
V další hodině jsme se dozvěděli, že třeba na 
Moravě pojmenovávají stejné věci úplně divně. 
Tak třeba tramvaji říkají v Brně šalina, nebo 
ústa a pusa je pro ně čuňa. Když u nich někdo 
grcá, znamená to, že zvrací, a tak dál. Těch 
slov mají fakt moc. Schválně, kdo uhodne, co 
je dědina? To je lehký.

Jindy nás pan učitel zase nutí používat hlavu. 
To nám dá vylosovat si téma a my si na něj 
máme udělat názor nebo se vzájemně pře-
svědčovat o tom, jak to vidíme.

Se spolužačkou Helčou jsme měli téma 
samota. Někdy je fajn být sám, ale zážitky 
a radost zažijeme s kamarády. Terka měla 
téma láska. Ta může být rodičovská, souro-
zenecká nebo mezi klukem a holkou, vždycky 
je to ale něco, kde se k sobě dva chovají hezky 
a neubližují si. Ale přišli jsme taky na to, že to 
nemusí být mezi dvěma lidmi, ale třeba 
i láska k přírodě. Jiný holky si vylosovaly téma 
potraty a zjistily, že hodně přísně na ně koukají 
v Polsku, tak se shodly, že lepší je to 
u nás v Česku.

Marek Vitásek, Marcel Mihalik
VÚ a DDš Místo

VÚ a DDš Místo
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domovské Prostřeno změnilo vaření 
na soutěžní víceboj
Podzimní chvíle jsme si v našem DD zpříjemňovali soutěží. Inspirovala nás naše 
sousedka z vedlejšího vchodu, která se této televizní soutěže zúčastnila. Sledovali 
jsme její týden v televizi a dost jsme při tom byli chytří a kritičtí, proto se teta 
rozhodla nechat nás tuto zkušenost prožít na vlastní kůži.

Soutěž „Prostřeno“, která je velmi známá 
z televize, proběhla i u nás na bytě. Dost jsme 
se při ní zapotili i nasmáli, ale hlavně pou-
čili a zkusili něco nového. Žijeme v Horním 
Slavkově v bytě, který je v běžném panelovém 
domě s běžnými nájemníky, již 11 let. Sami si 
nakupujeme i vaříme (hlavně tety). My někdy 
pomáháme, a proto jsme si mysleli, že to 
zvládneme levou zadní. Každý si myslel, že je 
jasný vítěz, ale vymýšlení menu byl začátek 
pekla, které nás čekalo. 

NEDOSTATEK ZBOžÍ I PENěZ
Představy o čtyřchodovém menu jsme měli 
jasné a napsané cobydup. To peklo začalo hned 
při nákupu potravin, kdy jsme byli překvapeni 
z cen potravin (měli jsme určitý limit peněz). 
Naše    nezkušenost, lenost a nákupy last 
minute nám dali zabrat, představy jasných 
potravin a skutečnost zásob v našem obchůd-

ku se lišily dost zásadně. Že některé zboží není 
v každém obchodě na skladě automaticky, nás 
šokovalo. Také vychytávka – napsat si seznam 
potravin, které budu na čtyřchodové menu 
potřebovat –, kterou si ne každý z nás napsal, 
se v obchodě ukázala být výhodou, škrabalové 
si to ztížili luštěním vlastního písma. Ti, co byli 
líní si seznam napsat, se dost naběhali, ještě že 
obchod je jen 50 metrů daleko, ale druhé patro 
je druhé patro. 

Pohybu jsme každý měli ten osudný den plno 
– nákup, vaření a úklid kuchyně po čtyřcho-
dovém menu pro 8 lidí je skoro disciplína 
na olympiádu. A často používaný výkřik „už 
nikdy“ je důkazem. Zkušeností jsme nabrali 
dosti: ohledně zmrzlých potravin, jak vyšlehat 
šlehačku, množství hřebíčku v rajské, a hlav-
ně mluvení a vyjadřování do kamery byla dost 
obtížná disciplína.

Zprávy z domovů | CHEB A HORNÍ SLAVKOV



Hodnocení i natáčení probíhalo stejně jako 
v televizi, jen jsme si to oživili a každý se pře-
vtělil do nějaké vymyšlené, vtipně namaskova-
né postavy, což bylo velmi zábavné hlavně 
u Ladi a Laca, kteří tvořili manželský pár.

Po celou dobu hodování probíhali vtipné, vy-
myšlené (někdy i okoukané z pořadu) rozhovo-
ry a kritiky na jídlo. Prohlídka pokojů daného 
soutěžícího byla zajímavá. Takže zábavu po 
maratonu vaření už nikdo nevymýšlel, bylo jí 
dost během stolování.

MANžELé S KOšEM PLNÝCH DOBROT
Soutěž probíhala po dobu šesti týdnů, větši-
nou se vařilo v sobotu, výjimečně i v neděli. 
Body jsme také dostávali od tety za úklid ku-
chyně. Než jsme viděli sestříhaný díl našeho 
„Prostřena“, úplně jsme zapomněli, kdo jak 
hodnotil. Bylo to tajné a vítěze znal jen střihač 
našich nahraných videí. 

Na celý sestřih jsme se dívali ve vánoční den, 
který si tradičně děláme pár dní před Vánoci, 
abychom byli všichni. My už vítěze víme 
a vy ho vidíte na fotce – je to manželský pár. 
Odměna? Nová zástěra a dárkový koš plný 
dobrot, o který se vítězové podělili i s námi 
ostatními.

Kdy budeme znovu soutěžit ve vaření, je ve 
hvězdách. Zatím jen častěji pomáháme  nebo 
něco jednoduššího vaříme či připravujeme, 
aby si tety od té těžké olympijské disciplíny 
někdy odpočinuly.

Láďa, Laco, Adéla, Lukáš, jan, Vendy
DD Cheb a Horní Slavkov

byt 3AB v Horním Slavkově

karanténa mě odstřihla od rodiny a zábavy
Poslední dva týdny jsme s klukama v karanténě. Už nás to začíná štvát. Už se nemůžem 
s klukama ani dohodnout, je to prostě o nervy! 

Strašně moc mi chybí rodina, už jsem je dva týdny neviděl a myslím, že je neuvidím další 
tři. já osobně si myslím, že u nás bude zase někdo pozitivní. Moc se bojím, jak ty testy 
dopadnou. já jsem prostě smířený s tím, že bude zase někdo pozitivní. 

Chybí mi pohyb, teď se vůbec nehýbu, jenom sedím nebo ležím. Rád bych si zahrál fotbal, 
ale ne FIFU – toho už mám plný zuby!!! Nějaká FIFA na playstationu kopanou v tělocvičně 
nevynahradí. 

V karanténě jsme se s klukama hodně dívali na filmy, byli na PC, hráli šipky a taky jsme se 
učili. Dělali jsme taky hranolky, palačinky, ale hlavně jsme se prudili navzájem.

Pokud vše bude ok a nikdo nebude pozitivní, tak pojedu v pátek domů, půjdu s kámoše-
ma hrát fotbal nebo prostě něco. Už se strašně moc těším. Přeji si, abych byl i na Vánoce 
doma.

David, DDš Bystřice pod Hostýnem

DD Cheb a 
Horní Slavkov

CHEB A HORNÍ SLAVKOV | Zprávy z domovů
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mardom, Witas, mihalikovec. 
vysazené stromy nesou naše jména  
jabloně, hrušně, třešně, višeň, ořech i angrešt. Tyhle stromy i keře budou plodit 
na pozemku našeho zařízení VÚ, DDš, Sš, šj v Místě u Chomutova. Sázeli jsme je 
s dospělými, než začalo sněžit a mrznout.

Projekt se jmenoval „Zasaď si svůj strom“. 
Stromů se sešlo tolik, kolik jam vykopali učni 
z oboru Zahradnická výroba během odborné-
ho výcviku s paní učitelkou Hanou Hassovou, 
celkem 25. Sázeli učitelé, vychovatelé i vedení 
našeho zařízení.

Vysazovali jsme ve skupinkách a každá svůj 
strom pojmenovala. Buď šlo o názvy složené 
z počátečních písmen jmen těch, kdo strom 
sázeli, nebo o názvy odvozené od dospělé-
ho. „Angrešt jsme pojmenovali Mihalikovec, 

višeň Mihalikovice, protože angrešt je rodu 
mužského a višeň ženského a my si říkáme 
Mihalikovci po našem třídním,“ pochlubil se 
Lukáš G.

Strom má i paní zástupkyně Marcela 
Kunartová, která ho sázela s Dominikem C. 
Jméno mu dali Mardom. Bratři Vitáskové 
svou Jabloň Topaz zas přejmenovali na Jabloň 
Witas.

Cílem podle naší paní ředitelky Věry 
Smolíkové bylo a je vést nás děti k odpověd-

nosti. „Protože o stromy, které 
jste s dospělými zasadili, 
musíte pravidelně pečovat, 
zejména v letní sezóně zalé-
vat, během sklizně se posta-
rat o úrodu a na podzim pak 
prostřihávat větve,“ vysvětlila 
nám.

Bude asi fajn taky vidět, jak 
stromy rostou, i když už ne-
budeme v zařízení, ale někdy 
v budoucnu třeba půjdeme na 
výlet na nedalekou zříceninu 
hradu Hasištejn. Stromy totiž 
rostou na svahu při cestě na 
tuhle památku.

Pavel Vitásek, Marcel Mihalik
VÚ a DDš Místo

VÚ a DDš Místo



S hledáním pokladu pomohly nápovědy
i čarovný elixír
28. prosince se uskutečnila akce „Silvestrovský hon za pokladem“. Děti se vydaly 
po vyznačené trase plné zábavných úkolů, aby našly ukrytý poklad.

Děti tak přenášely na lžících 
„ještěrčí vajíčka“, skládaly 
z písmen svoje jména, odpo-
vídaly na záludné pohádkové 
kvízy, vyluštily křížovku 
s pohádkovými postavami, 
rozcvičily se na zahřátí, 
vytvořily vláček – Polární 
expres, zdolaly zlého draka 
sněhovými koulemi, házely 
míčky do tlamy příšery, 
předváděly chůzi a zvuky 
všech možných zvířátek 
a zahrály si famfrpálový 
slalom na čarodějných košťa-
tech Nimbus 2021. 

Během dobrodružné cesty 
děti také sbíraly dobře scho-
vané čarovné ingredience, 
z kterých v závěru umíchaly 
dle receptu elixír na zvětšení 

očí pro hledání pokladu. Elixír 
a nápověda z malovaných 
kamínků je pak už zavedly 
přímo k sladkému pokladu, 
z kterého měly děti velikou 
radost.

sociální pracovnice 
jaroslava Vaculová, DD Ledce
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hurá na běžky! nevšední podívaná bavila turisty
Děti se na výlet na Komáří hůrku těšily. Po příjezdu na místo nás čekaly ne úplně 
ideální sněhové podmínky pro běžkování. Sníh byl dost promrzlý a skvěle to po 
něm klouzalo. 

Základní instruktáž byla velice vtipná, už samotné 
zapínání lyží byl pro některé téměř nemožný úkol. 
Děti se začaly postupně vzdalovat od našeho tré-
ninkového spotu v různých nepřirozených polohách 
po kluzkém sněhu. Tu a tam občas vyrazila dopředu 
nějaká ta opuštěná lyže. Následně pak bylo těžké 
náš tým znovu poskládat a znovu postavit na lyže. 
Nakonec se nám to ale podařilo a mohli jsme dál 
pokračovat v zábavné lyžařské instruktáži. Nácvik 
základních úkonů pro ovládání běžeckých lyží byl 
jeden obrovský cirkus. Samotní aktéři se tomu 
smáli, ale našli se mezi nimi jedinci, kteří bezmoc-
ně v leže začali bít pěstičkou do sněhu. 

Naší další společnou metou byl přesun na lyžích 
z bodu A do bodu B, naše běžkařské družstvo 
okamžitě pobavilo kolemjdoucí turisty, kteří se 
na chvíli zastavili, aby si společně s námi vychut-
nali naší neobvyklou techniku na lyžích a zároveň 
obdivovali odhodlanost našich statečných běžkařů. 
Nakonec nás čekal krátký závod se společným 
startem, z kterého děti záhy vyrobily nádhernou 
zimní grotesku. Nutno však podotknout, že naše 
děti při samotném závodu opravdu zabojovaly. 
Nastal čas odjezdu. Společně jsme se rozloučili 
s krásným západem slunce a příjemným pocitem, 
který nám Krušné hory darovaly za odměnu.

Strejda Radek a děti, DD Tuchlov

měsíce plánování vyvrcholily narozeninovou párty
Dětské narozeniny jsou vý-
znamnou událostí v životě každé 
rodiny. I na našem domově tomu 
není jinak. Ať už dítě slaví naro-
zeniny první nebo desáté, vždy by 
mělo jít o den, který bude pro něj 
něčím originálním a nezapome-
nutelným. 
Klárka se na oslavu svých 
narozenin už dlouho těšila a již 
několik měsíců před významným 
dnem počítala dny v kalendáři. 

Dlouho dopředu plánovala, 
v jakém stylu dětská párty 
proběhne, co všechno podnikne, 
jaké hry budou nejvíc cool a která 
příchuť dortu bude ta nej. 
Velkou radost udělal Klárce 
stříbrný šperk v podobě řetízku 
s přívěskem. To byla ale radost! 
Narozeninová oslava s tetou 
i s kamarády byla originální 
a nezapomenutelná...

Děti a teta jana, DD Tuchlov



tvořivé dílny nás učily vyrábět adventní věnce, péct 
cukroví a aranžovat 
Aranžérem, dekoratérem, kuchařem, cukrářem, řemeslníkem, zahradníkem. Čím 
budu? Naši učitelé nás postavili před tuhle otázku při projektovém vyučování a my 
si tyhle práce mohli osahat.

Jedno prosincové ráno nás 
pan učitel Hartman rozdělil 
do skupin a každá skupina 
prošla kolečkem tvořivých 
dílen. Protože je před Vánoci, 
v dílně jsme s ním vyráběli 
ozdoby a stromky ze dřeva. 
V kuchyňce jsme pekli a zdo-
bili cukroví.

S paní Hassovou, která učí 
zahradníky, jsme aranžovali. 
Pracovali jsme s větvičkami
a tvořili vánoční věnce 
a svícny. V další dílně u paní 
Polákové jsme vystřihovali 
vánoční výzdobu a dekorovali 
vánoční stromy po škole. 

Kdo chtěl, namaloval, čím 
by chtěl být. Kamarád Viktor 
by chtěl svou cukrárnu a být 
cukrářem.

Co se mi na tom líbilo 
nejvíc? Že jsem si vyrobil 
stromek a ten jsem si mohl 
nechat. Práce v dílně 
s panem Hartmanem mě 
moc baví.

Denis Dunka, Marcel Mihalik
VÚ a DDš Místo

VÚ a DDš Místo
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Za péči o zub i dáseň, 
poděkuje naše báseň
Máme nejhodnějšího pana 
zubaře a jeho sestřičku. Proto 
jim chceme věnovat básničku. 
Děkujeme, že se staráte 
o naše zoubky!

Čistím zoubky řízy, řízy, 
ať jsou bílé jako břízy.
Čistím každý zoubek, 
ať je silný jako doubek.
Jeden zub a druhý zub, 
ať mám čistý celý chrup.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,
horní a pak dolní řadu.
Ať jsou bílé jako sníh, 
ať má každý radost z nich!

Děti z DD Dubá-Deštná 

čtyři zážitky z dd dubá-deštná
DD Dubá-

Deštná

Na dortech si pochutnali nejen oslavenci 

Někdo má narozeniny, my 
máme přání jediný. Štěstí 
zdraví, štěstí zdraví, hlavně 
to zdraví! 

Daneček a Sofinka jsou zase 
o rok starší a to se musí 
pořádně oslavit. Dorty byly 
výborné. Takže ještě jednou 
přejeme Danečkovi a Sofince 
všechno nejlepší k naroze-
ninám. 

Děti a vychovatelé 
z DD Dubá-Deštná

Zprávy z domovů | DUBÁ-DEšTNÁ



Domácí úkol snědli kamarádi. Pětka nehrozí

Domácí úkol do školy, který dostal náš 
Nikolas, byla výzva! Uvařit sám pro celou ro-
dinku večeři a natočit video pro paní učitelku. 
„Spaghetti by Nikolas“ (v překladu „špagety 
od Nikolase – pozn. red.) se povedly a všichni 

jsme si mooooc pochutnali. A kdo ví, třeba 
bude z Nikolase kuchař. A doufáme, že bude 
jednička jak hrom.

vychovatelka šárka Kubíková 

Za rokem 2021 
udělal tečku 
společný výlet

Než se nám děti rozjely na 
vánoční prázdniny domů, 
rozhodli jsme se pro 
poslední společný výlet 
loňského roku. 

Vyrazili jsme na vyhlíd-
ku Kalvárie a na hrad 
Helfenburk u Úštěka. 

Pak už jsme se těšili na 
Vánoce a na další rok plný 
výletů a dobrodružství.  

Vychovatelka 
šárka Kubíková

DD Dubá-
Deštná



dětské malůvky děkují za intervenční 
službu a paliativní péči
Předvánoční atmosféra motivovala děti k ještě větším aktivitám, a to z velké části 
k malování. Děti svými obrázky chtěly udělat radost převážně těm, kteří nejsou 
tolik v povědomí veřejnosti. Svou tvorbou a znázorněním kresby ocenily práci 
těchto lidí a poukázaly tím také svůj obdiv ke konkrétní práci.

MIMOŘÁDNÝ SPIS
První obrázky namaloval Milan a jeho 
díla byla věnována odborným garan-
tům Psychosociální intervenční služby 
PhDr. Lukáši Humplovi a Mgr. Vendule 
Kolářové. Přítomen byl také jeden 
z interventů, krajských koordinátorů, 
peer lektor Tomáš Hes. Obrázky byly 
předány 5. prosince v Brně v Národním 
centru ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů.

Proč si vybral zrovna Psychosociální 
intervenční službu? A co to vlastně ta 
intervenční služba je? Milan na svých 
obrázcích velmi hezky znázorňuje, 
jak je tato služba důležitá, potřebná 
a smysluplná. Systém psychosociální inter-
venční služby, zkr. SPIS, je služba, která je po-

skytována všem lidem, kteří se ocitnou v mi-
mořádné situaci. Kupříkladu dopravní neštěstí, 

ztráta blízkého člověka nebo se může 
jednat o nadlimitní zátěž z aktuálně 
prožité události. Jsou to situace, které 
jsou nepředvídatelné, zátěžové, psy-
chicky náročné a můžou potkat kaž-
dého člověka.

Nebýt na zvládání tak těžké život-
ní situace sám je velice důležité, 
a proto jsou k dispozici školení inter-
venti. Tato služba významně přispívá 
k úspěšnému zvládnutí události a je 
prevencí následných zdravotních ob-
tíží, především psychického charak-
teru. Milan obrázek maloval s velkým 
nadšením a musím uznat, že se mu 
dílo velmi povedlo. No posuďte sami!

Zprávy z domovů | DOLNÍ POČERNICE
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SRDEČNÍ ZÁLEžITOST
Tento druhý obrázek, je-
hož autorem je Markéta, byl 
namalován pro paliativní 
tým působící v IKEM Praha. 
Setkání proběhlo v IKEM letos 
4. ledna bez předchozí domlu-
vy. O to větší bylo překvapení 
celého týmu, dojetí bylo na 
všech znát. Markéta se zá-
jmem a nadšením předávala 
obrázek, popisovala záměr 
svého díla a moc hezky poví-
dala o své tvorbě.

Obrázek byl předán lékařce 
a odbornici v paliativní medi-
cíně MUDr. Jitce Polišenské, 
psycholožce Mgr. Heleně 
Petrové, zdravotně sociální 
pracovnici PhDr. Ivetě Krčové 
MBA a vrchní sestře Kliniky 
kardiovaskulární chirurgie 
Mgr. Stanislavě Fatorové. Na 
setkání bohužel chyběla paní 

kaplanka, která se z důvodu 
nemoci nemohla zúčastnit.

Markétu malování vel-
mi baví a nebojí se ani mal-
by témat, které by třeba pro 
někoho z nás nemuselo být 
příjemné. Markéta dokázala 
detailně popsat, co obrázkem 
ve smyslu paliace znázorňuje.

Tento krásný obrázek bude 
zdobit některou z místností 
IKEM, ale zatím se členové 
týmu nemohli shodnout, kde 
to bude. Slíbili ale, že Markétu 
budou informovat o jeho no-
vém místě. Markéta byla ze 
setkání dojatá a moc se jí po-
vídání líbilo. Její obrázek bude 
jistě ozdobou nemocnice.

jolana jurásková
DD Dolní Počernice
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na vychovatele s břitvou! 
kadeřnický kufřík usnadňuje praxi 
jsem šestnáctiletý kluk z Dětského domova Hodonín a učím se kadeřníkem 
v prvním ročníku na Integrované střední škole v Hodoníně. Mé zájmy a činy jsou 
profesionální a každým stříháním rozvíjím své dovednosti dál a dál.  Po dobu mého 
krátkého studia jsem ostříhal asi 30 studentů v práci i v domově. Každý si odnesl 
úsměv na tváři, čímž mi dal najevo spokojenost.

V dětském domově jsem 
jednomu kamarádovi obarvil 
vlasy podle jeho představ. 
Základní pravidlo, které 
musíme dodržet, je takové, 
že barva i peroxid musí být 
jedné značky! Nikdy spolu 
nekombinujte různé značky.

Umyl jsem kamarádovi vlasy, 
přichystal barvy a peroxid. 
Namíchal jsem barvu 1:2. 
Nasadil alobal, aby barva 
chytla při teple, a nechal 
jsem působit. Udělal jsem mu 
blond melír. Po umytí a vysu-
šení vlasů jsem dal na hlavu 
další barvu, bílý melír, a zase 
jsem nechal působit. Když 

jsem hlavu umýval, tak jsem 
použil zesvětlovací fialový 
šampon, který zesvětlí ten 
melír. Po dokončení si Adam 
odnesl hodně velký úsměv 
na tváři a já též. Velké díky 
Adamovi z dětského domova 
za experiment.

Nejhorší můj zážitek byl, 
když jsem měl poprvé holit 
břitvou. Byl jsem vystrašený, 
zpocený a bál jsem se, že 
říznu strejdu z domova, ale 
nějak jsem to dal i bez říznutí 
a strejda to přežil v pohodě.

Chtěl bych poděkovat 
Dětskému domovu Hodonín 
za kadeřnický kufřík, který mi 
pořídil. Velmi často ho použí-
vám, a to nejen na praxi...

Roman Horváth
DD Hodonín

DD Hodonín
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Využila jsem 
nezájmu matky
Do dětského domova jsem 
se dostala, protože mě 
i moji sestru matka nepo-
sílala do školy. Matka nám 
nic nekupovala, pořád se 
starala o sebe, kupovala si 
alkohol a cigarety, a když je 
neměla, vybíjela si zlost na 
nás. Často chodila do hos-
pody a vracela se domů až 
o půlnoci. Já jsem toho vy-
užívala, že se matka o nás 
nestarala, a taky jsem dost 
divočila. 

Divočila jsem tak, až jsem 
se dostala do diagnostické-
ho ústavu do Brna. Poznala 
jsem tam fajn lidi, získala 
jsem hodně nových kama-
rádů. Cítila jsem se tam 
jako doma. Když jsem po 
třech měsících z Brna od-
jížděla, tak jsem byla hodně 
smutná. Že se budu každé 
ráno probouzet a dívat se 
do cizích tváří, že už neuvi-
dím ty milé a hodné lidi, co 
jsem měla ráda. 

Byl to pro mě šok, když 
jsem zjistila, že půjdu do 
dětského domova. Naštěstí 
jsem tam šla i se svou sest-
rou, tak to bylo lepší. Sice 
jsem byla ze začátku smut-
ná, ale pak jsem si zvykla. 
Do budoucna mám plán, že 
jak dokončím ZŠ, tak bych 
se chtěla jít vyučit kadeř-
nicí…

Monika (14), DD Litovel
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Spali jsme na půdě a nechodili do školy

Do dětského domova jsem se dostala, protože matka si 

našla přítele, který nás bil a nutil nás do jídla. Matka se 

o nás neuměla postarat a pořád jenom pila alkohol a zají-

mala se o sebe a svého přítele. Večer domů vždy přišli opi-

lí. Bydleli jsme u známé matčina přítele. Měla doma velký 

nepořádek a mě i moje sourozence využívali na úklid a va-

ření. Spali jsme na půdě na zemi. Do školy jsme nechodili 

8 měsíců. Bylo to hrozné! 

Pak nejstarší sestra šla na sociálku, nahlásila to a do-

stali jsme se do Klokánku. Tam jsme byli 5 měsíců, velmi 

se mi tam líbilo, tety byly moc hodné a bylo super, že jsme 

jim mohli tykat! Jezdili jsme i na výlety, vařili si dobrá jídla 

a měli jsme se dobře. Když jsme přešli do dětského domo-

va, tak mě jako první přivítala paní vychovatelka Renatka. 

Pak jsem šla na klubovnu a dostala jsem jídlo. A poté už 

jsem se poznávala s ostatními dětmi…

Nejdříve jsem byla taková zakřiknutá; nové prostře-

dí, noví lidé… Ale brzy jsem si zvykla a teď se mi tady líbí. 

V DD jsem skoro 3,5 roku. Chodím na ZŠ do 5. třídy. Ve 

škole mě baví český jazyk, tělocvik, informatika. Po absol-

vování ZŠ bych chtěla jít studovat na pedagogickou školu, 

mým snem je být paní učitelkou v mateřské škole.
Elena (11), DD Litovel

Bylo to smutné
Byla jsem malá a moje maminka mě nechtěla, tak mě dala k jejím rodičům a potom mi umřel tatínek. Tak jsem bydlela u dědečka a babičky, ale potom mi umřela babič-ka i strejda, tak jsem bydlela s dědečkem a s mojí tetou, které bylo 13 let, ale potom zase umřel dědeček.Takže to bylo smutné.

Pořád jsem se stěhovala.
Potom jsem zůstala u tety jménem Luďka a u té jsem byla 2 roky, ale potom jsem se zase stěhovala k tetě Martině a strejdovi Víťovi a tam jsem zůstala tři čtvrtě roku. Potom jsem skončila v Dětském domově v Mikulově.Tady se mi moc líbí a jsem tu spokojená a i s tetami jsem tu spokojená.

Silvinka (9), DD Mikulov



rocker z traktoru promluvil 
o cestě ke slávě
V lednu k nám zavítala velká návštěva. Náš dětský 
domov přijel navštívit slavný zpěvák rockové skupiny 
Traktor Martin Kapek. 
Jen hrstka dětí znala pana 
Martina, ale jeho někte-
ré písničky z poslechu znaly 
všechny děti. Nejvíce nadšení 
z Martinovy návštěvy byli tety 
a strejda, ale i tak si Martin 
získal pár skalních fanouš-
ků za to, jakým je člověkem a 
jak k dětem a vychovatelům 
přistupoval. Byl velice hodný 
a s každým, kdo chtěl, se rád a 
ochotně vyfotil. Začal vyprávět 

o svém životě a o tom, jak celá 
skupina Traktor funguje, jakým 
způsobem se stali slavnými a 
že za vším stojí tvrdá práce, píle 
a důvěra v to, co člověk dělá a 
dělat chce. Martin přivezl dě-
tem spousty pochutin a každý 
dostal také klíčenku a přívě-
šek kapely Traktor. Děkujeme 
za návštěvu a budeme se opět 
těšit na viděnou. 

teta Eva, DD Loreta Fulnek

Paličkování dalo zabrat, z krajky vznikl obrázek
Třetí lednovou neděli nám přišly ženy z Klubu paličkování Fulnek ukázat již skoro 
zapomenuté řemeslo, ručně paličkovanou krajku. Přivezly s sebou spousty válců, 
kterým říkají herdule, aby si každý z nás mohl zkusit krajku upaličkovat. 

Nejprve nám paní Světlana Marková vysvětlila, co 
to vůbec paličkovaná krajka je a kde se nejčastěji 
ve starých dobách používala. Dozvěděli jsme se, že 
se tato krajka nejvíce objevuje na krojích a za krále 
Ludvíka XIV. byly z paličkované krajky celé límce, 
které kolem krku nosila šlechta. Také nám vysvětli-
la, že herdule, na kterých budeme krajku paličkovat, 
jsou plněné senem nebo pilinami. 

Když jsme si vše řekli, začali jsme se samotným 
paličkováním. Prvně jsme si měli namotat nitě na 
paličky, ale to nebylo nic snadného a paní paličkář-
ky nám s tím musely pomoci. Poté jsme zasedli 
k herdulím, na kterých byly již přišpendleny obráz-
ky s předkreslenými vzory, podle kterých jsme měli 
paličkovat (povětšinou to byla zvířátka). Při tvorbě 
krajky jsme prohazováním namotaných nití a přiš-
pendlováním začali vytvářet krajku. Jeden obrázek 
nám trval upaličkovat tři hodiny a nebylo to nic snad-
ného pro nás a už vůbec pro paní paličkářky, které 
se každému z nás chtěly naplno věnovat. Chtěli by-
chom paním paličkářkám touto cestou ještě jednou 
poděkovat za jejich trpělivost a ochotu.

teta Eva
DD Loreta Fulnek

DD Loreta Fulnek
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SOutěž
kouzlo zimy

Zima ještě nekončí a tak ji pojďme objevovat. 
Pošlete nám na e-mail pomozme@spoludetem.cz 
do 28. 2. 2022 fotku nebo fotokoláž na téma „kouzlo 
zimy“ a my na začátku března vybereme výherce. 
V e-mailu je třeba uvést jméno a věk autora a dětský 
domov. Každý soutěžící může poslat max. 2 fotky, 
počet soutěžících za domov není omezen.

ČEKAjÍ VÁS KRÁSNé VÝHRy!
50 x krásné diáře od našeho dárce společnosti Albi 
pro autory nejvydařenějších fotek
5 x finanční příspěvek 10.000 Kč na sportovní potře-
by pro tvůj dětský domov, protože ve zdravém těle...
(tuto cenu získá 5 absolutních vítězů, do hodnocení 
zapojíme naše příznivce)

Těšíme se na vaše zprávy.
tým Spolu dětem



tajemné pozvání do Babylonu: 
Ježíšek zaplatil atrakce i hotel se snídaní
Letos jsme měli na sedmičce úžasné Vánoce… Chcete vědět proč? 
Tak jo, začneme od začátku.

Na Štědrý den jsme se celá skupina těšila 
moc. Je nás tu sedm sourozenců a na Vánoce 
zůstáváme v dětském domově. Už jsme zvyklí 
a nevadí nám to, protože Vánoce v děcáku jsou 
krásné. A toto byly naše už šesté Vánoce tady. 
Celý den jsme se těšili na společnou štědro-
večerní večeři, na kterou přijíždějí všechny 
tety a strejdové, strejda ředitel, teta vedoucí 
vychovatelka, tety noční a i ostatní pracovní-
ci. Je hezké vidět, že jim na nás záleží a i na 
Štědrý den si udělají čas přijet za námi a chtějí 
si užít tu vánoční dětskou radost s námi. 

RADOST V OBÁLCE
Večeře byla, jako vždy, výborná. Máme vše 
slavnostně vyzdobené, stůl načančaný i nám 

všem to sluší. Na večeři je příjemná nálada, 
povídáme si, ale je vidět, jak malé děti jsou 
nedočkavé a těší se ke stromečku na dárky. 
A tak jsme se dočkali. Na rodinné skupině 
jsme zazpívali Ježíškovi koledu a pak zacin-
kal zvoneček. Náš stromeček skoro nebyl za 
množstvím dárků vidět. Těch bylo! Hned před 
rozdáváním dárků ale přišel k nám na skupinu 
i „Ježíšek“ strejda ředitel a předal nám skupi-
nový dárek – kouzelnou obálku. 

Koukali jsme jeden na druhého, vůbec jsme 
netušili, co by v ní mohlo být. Obálku otevřela 
Lenka a přečetla nám, že dostáváme třídenní 
pokaz do Babylonu v Liberci s ubytováním v 
hotelu a volným vstupem na atrakce 
v Babylonu včetně aquaparku. To bylo nadše-
ní! Skoro jsme zapomněli na dárky pod stro-
mečkem a chtěli jsme vědět co nejvíc infor-
mací o pobytu, o atrakcích v Babylonu, o tom, 
kdo s kým bude na pokoji a tak. Měli jsme 
všichni fakt velkou radost. V Babylonu jsme 
jednou s tetami byli a líbilo se nám tam, ale že 
tam budeme tři dny bydlet, tak to bychom si 
ani Ježíškovi netroufli napsat.
 
LUXUSNÍ PRÁZDNINy
A na Štěpána nastal den D. Nemohli jsme 
dospat. Teta noční nám zabalila tašky, hlavně 
plavky, ručníky – to bylo nejdůležitější. Vyjeli 
jsme hned ráno. Zrovna ten den bylo krásně, 
mrzlo až praštělo, svítilo sluníčko, ale v autě 
bylo teploučko a nám cesta rychle uběhla. Po 
příjezdu do hotelu v Babylonu se o nás paní 
recepční hned hezky staraly. Přidělily nám 
pokoje, na ruce jsme dostali náramky s čipy 
pro volné vstupy a vysvětlily nám podrobnosti 
o ubytování, stravování a o atrakcích. Měli 
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jsme všichni oči na vrch hlavy, ale snažili jsme 
se nedat to na sobě znát. 

Ubytování bylo super. Měli jsme pokoje po 
dvou a po třech. Každý se svojí koupelnou, 
televizí, ledničkou, no luxusní bydleníčko. Nás 
ale nic z toho dlouho na pokoji neudrželo. 
Všichni jsme chtěli jedno… Být už v tom vel-
kým bazénu s těma tobogánama, vodotryska-
ma, jeskyňkama a bůhví s čím ještě. To jsme 
chtěli prozkoumat. Tety ale nedaly jinak, než 
že se musíme jít ještě najíst. Pak jsme byli 
rádi, že jsme to udělali, protože v bazénu 
bychom měli asi hlad. 

Takový bazén jsme ještě neviděli. Nebyl to 
klasický obdélníkový bazén. Prolínaly se 
různé bazény mezi sebou, spojené chod-
bičkami, jeskyněmi s akvárii, klouzačkami, 
řekou s rychlým proudem, vířivkami a hlavně 
s tobogány. Nebudete věřit, ale my jsme tam 
vydrželi čtyři hodiny. K našemu úžasu jsme 
se trefili i do času, kdy byla laserová show. 
Netušili jsme, co to je, a tak se ze začátku 
malé děti bály, ale tety je držely. Pak už jsme 
si jen užívali světelné obrázky, mlhu a hudbu. 
To bylo super zakončení dne. 

ŘÁDěNÍ DO ÚNAVy
Tety nás z bazénu nalákaly na pizzu a že si 
půjdeme prohlédnout i další atrakce. Jakmile 
jsme se ale najedli, padla na nás únava a my 
se těšili na své úžasné pokoje a postele. Ten 
večer jsme odpadli a usnuli opravdu hned. Ale 
vždyť nás čekaly ještě dva další dny, nic nám 
nemohlo utéct.

Druhý den ráno jsme šli na hotelovou snídani. 
Tam toho bylo, nevěděli jsme, co si vybrat, 
a tak bylo kolečko ochutnávání. A co myslíte, 
že vyhrálo? Samozřejmě sladké. Po snídani 
jsme se vydali do iQLandie, kde jsme vydrželi 
celé dopoledne. 

Následovaly další dva dny ohromné zába-
vy, kterou tady všechnu popsat nemůžeme. 
Zabralo by to místa na dva články. 
Moc děkujeme „Ježíškovi“, jímž byl…?

Děti a tety ze 7. RS 
DD Lipová

DD Lipová 
u šluknova
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DD LIPOVÁ: VÁNOČNÍ SVÁTKy V BAByLONU
Vánoční svátky jsme strávili třídenním pobytu v Babylonu. Užívali jsme pohodu, klídek, relax, ale 
i Mekáč a bazén.

DD PARDUBICE: ČEKÁNÍ NA jEžÍšKA
Štědrý den jsme prožili s hudbou, chystáním, vyráběním a nedočkavostí. Večer po tradiční štěd-
rovečerní večeři jsme si společně zatančili na vánoční písně, vyzkoušeli si zvyky a tradice a už jen 
nedočkavě čekali na příchod Ježíška.



DD NOVÁ VES U CHOTěBOŘE: DěTI NEMOHLy ANI UVěŘIT, žE jSOU DÁRKy jEjICH 
Každý pod stromečkem našel spousty dárků, oči dětem svítily radostí, překvapením i štěstím z toho, 
že se jim splnilo jejich přání.

DD HORA SV. KATEŘINy: STIGAHOKEjE OD HOKEjISTů LITVÍNOVA
Skvělý vánoční dárek od hokejistů z našeho oblíbeného klubu HC VERVA Litvínov - dva originální Stiga 
hokeje i se stoly, a k tomu i dres hrající legendy kapitána Viktora Hübla s podpisy celé kabiny.



DD HORšOVSKÝ TÝN A STAŇKOV: VySTOUPENÍ V KULTURNÍM CENTRU
Pomohli jsme vytvořit krásnou vánoční atmosféru v domažlickém kulturním centru v Domažlicích, 
kde jsme vystoupili na akci Tvořivé dílničky.

DD POLIČKA: KRÁSNÝ šTěDRÝ VEČER
Naše rodinkové Vánoce začaly štědrovečerní večeří. Pak jsme pouštěli lodičky, povídali si o Vánocích 
a čekali na Ježíška. Dostali jsme vše, co jsme si přáli.



DD PŘEROV: STROM SPLNěNÝCH PŘÁNÍ 
Díky tomuto projektu si děti prožily nádherné Vánoce a našly pod stromečkem svá přání. Bylo úžasné 
pozorovat šťastné úsměvy i radost v jejich očích.

DD HRANICE: NÁVšTěVA Z ČESKé OLyMPIjSKé NADACE
Na Vánoce naše koťátka dostala vše, co si přála.. do posledního puntíku se jim splnila vytoužená přání a za 
to patří velké díky! Před Štědrým dnem nás navštívila Česká olympijská nadace a dvojnásobný olympionik 
Pavel Petřikov.



Vychovatel Alois Vodák (DDš Těrlicko):

Prestižní ocenění vévody z edinburghu u nás 
získalo 40 chlapců, zapojilo se jich už přes 100

Alois Vodák pracuje jako vychovatel v DDš Těrlicko od roku 2001. je také učitelem 
fyziky, tělocviku a metodikem prevence rizikových forem chování. Společně 
s vedením domova a kolegy od roku 2008 vede jako školitel a hodnotitel programu 
DofE kluky k plnění prestižního světového programu, který motivuje v rozvoji miliony 
mladých lidí. Za jejich úsilí navíc poté získávají ocenění a hlavně mnoho zážitků 
a zkušeností. Pro čtenáře Zámečku jsme se rozhodli tohoto “dobrodružného” strejdu 
vyzpovídat a inspirovat třeba ostatní, kteří se nebojí výzev!

jaké byly začátky s tímto prestižním progra-
mem u vás v Těrlicku?
My jsme začali už v roce 2008. To za námi 
tehdy přišel bývalý ředitel DofE Tomáš Fajkus 
a informoval nás o tomto programu. Tehdy 
se program DofE u nás jmenoval EDIE, 
a pro výchovné instituce běžel s názvem EDIE 
– učení pro život. Ten název se dlouhodobě 
neudržel a postupně i u nás v Česku, po vzoru 
Evropy a světa, se program přejmenoval na 
Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. V roce 

2009 jsme měli první oceněné absolventy 
programu, takže my už jsme veteráni. 

Proč vám i po takové době dává program DofE 
u vás v Těrlicku stále smysl?
V našem výchovném zařízení je DofE ideální 
program k tomu, abych s mladými lidmi u nás 
mohl realizovat každodenní činnost a naplňuje 
to výchovně-vzdělávací činnost. Například, 
kdo chodí hrát fotbal v Těrlicku, tak to má 
zapracované do oblasti sportu. To, že někdo 
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hraje na kytaru, tak mi ho takto zaháčkujeme, 
a už za to má splněnou oblast dovednost. 
Program DofE je takovou střechou našich 
aktivit. 

Kluky program dovede i k dobrovolnictví, které 
je jeho součástí. jak se vám právě službu pro 
někoho daří dělat?
Největší motivací, jak kluci můžou překonat 
svoje překážky a jak jim zároveň ukázat cestu, 
je právě dobrovolnictví. V září rekrutujeme 
naše kluky do programu a v červnu končíme 
dobrodružnou expedicí. Programu se tak 
věnujeme 9 měsíců a vždy vyvrcholí expedicí. 
Je pro ně velkou motivací před samotným 
dobrodružným požitkem také zvládnout 
oblasti sportu, pohybu, dovednosti a právě 
dobrovolnictví.  

ADRENALIN, ODVAHA I STRACH 
Kde konkrétně jste už v rámci dobrovolnictví 
pomáhali?
V Hrabyni kluci dlouhodobě pomáhali zdra-
votně postiženým. To znamená, že tam začali 
pomáhat se sportovními akcemi, začali jim 
hrát divadlo anebo jsme si tam s nimi jen tak 
povídali. Byli tam zdravotně postižení od 18 
let a lidé po úrazech. Byli to aktivní vozíčkáři 
a furt něco chtěli dělat. Třeba jsme s nimi 
chodili na netradiční orientační běhy, asisto-
vali jsme jim při atletických mítincích, kde jim 
kluci podávali například koule a oštěpy. 

Kluci jsou například také sportovními instruk-
tory v ADAMu, který sdružuje rodiny s autisty 
v Havířově. Starají se o děti s poruchou autis-
tického spektra, a to už u dětí od první třídy až 
po 25leté muže s autismem. 
Dobrovolnictví jsme dělali i s mateřský-
mi školami přímo v Těrlicku. Šli jsme tam 
sekat trávu, starali jsme se o zahradu, káceli 
stromy, hráli jsme dětem divadlo a také jsme 
pořádali den dětí. 
Skrze vlastní prožitek kluci používají svoje 
hranice. A také si uvědomují, že sami na tom 
nejsou úplně špatně. A to ocenění na konci 
programu, to je velmi významná věc. Jsou 
tam ale i průběžná ocenění, kdy například 
rodiče klukům poděkují a pochválí za to, jak 
skvěle zabavili jejich děti. 

jakým aktivitám se věnují kluci v rámci sportu?
Ze sportu to je například stolní tenis, nejprve 
se někteří naučí podávat, za měsíc hrají přes 
síťku, že jim nestíhají i ti zkušenější. Stříleli 
jsme z luku, chodilo se na fotbal. S paní vy-
chovatelkou, která byla tělocvikářka, jsme se 
také věnovali atletice. Já jsem s kluky lezl po 
horách i jsme dělali nejrůznější adrenalinové 
lanové aktivity. 

POPRAVIšTě I MEDVěDÍ STEZKA
je pro takto dobré fungování programu u vás 
důležitá podpora vedení?
Paní ředitelka je ta hlavní, kdo u nás pro-
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gram podporuje od samotného začátku. Paní 
doktorka Eva Němečková, která je ředitelkou 
našeho zařízení, měla na začátku koncepci, se 
kterou jsou všichni naši zaměstnanci sezná-
mení. Když jsme jí tehdy před lety program 
DofE představili, řekla, že to je přesně ono, 
co jsme tady potřebovali. Celou dobu nás 
v tom podporuje: časově, uspořádáním směn, 
leckdy i finančně, že jsem dostal někdy 
i odměnu, aby to kompenzovalo, že jsem třeba 
nebyl doma se svou rodinou. Byla ta, co nás 
podporovala morálně, materiálně i finančně 
a je tomu tak dodnes. 

Nejlákavější součástí programu jsou určitě 
expedice. je tomu tak i u vás?
Určitě. I díky organizaci J.E.S.P. a společnosti 
ČEZ jsme už byli například na Balkáně, 
v Rumunsku, v Černé Hoře, Itálii nebo 
v Rakousku. Kromě toho podnikáme expedice 
u nás v Česku. Když se třeba vyšlapeš nahoru, 
sedneš si, uvaříš si tam polívku a vidíš krásný 
západ slunce, tak to má sílu i na kluky s poru-
chami chování. 
Z naší zkušenosti není nic horšího než déšť, 
ale když je zima, tak je všechno v pohodě. 
Když je -5 stupňů, tak máme otestované, že 
i ty naše malé stany to zvládnou. Ty jsme kdysi 
koupili z finančních prostředků Nadačního 

fondu DofE. Za ty roky jsme se dovybavili. 
Kluci mají kvalitní boty, batohy a další vyba-
vení. 

Máte vzpomínky z dobrodružství, na které nikdy 
nezapomenete?
Když jsme byli na Vikštejně, to byla naše první 
expedice, tak jsme spali na popravišti 
a vyprávěli jsme si do noci strašidelné zážitky, 
a asi tušíte, jak to dopadlo… Z těch kluků tehdy 
nespal nikdo. 
Druhý zážitek jsme měli z Černé hory, ustlali 
jsme si nad salaší a místní nám prozradili, 
že spíme na medvědí stezce. Říkali, že když 
budou štěkat psi vlevo, tak ti psi ženou med-
věda dobrým směrem, a když budou vpravo, 
tak bychom měli být obezřetní. Vytahali 
jsme sladkosti, dali jsme je vpravo, abychom 
odpoutali pozornost od nás a na svoje trekové 
hůlky jsme šedými páskami připevnili nože. 
Řekli jsme si, že se těm medvědům případně 
nedáme zadarmo. (smích)

Co byste dodal závěrem?
Je důležité umět přesvědčit, ale ne vždy je 
to jednoduché. Byli u nás kluci, které nic 
nebavilo, nevěděl jsem, na co je nalákat, jak 
to udělat, aby se chytli. Ale ti u nás dlouho 
nevydrželi. I když všichni program nedokončí, 

věřím, že i ta cesta, v jejich 
případě, je důležitější než cíl, 
a že jsme vždy alespoň části 
klukům ukázali, že existuje 
i jiná cesta. 
My naši zkušenost i dnes 
prezentujeme dál. Informujeme 
kurátory, že se kluci angažují, 
že pomáhají, že něco dělají. 
Dáváme to na vědomí na soudy 
a i klukům do posudků. Pomalu 
na to začínají slyšet, je napří-
klad výhodou, že kluci pomáhají 
ostatním a například jim to 
pomůže v urychlení ukončení 
ústavní výchovy i o půl roku. 

Připravil Lukáš Kotlár
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Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je mezinárodní program, který vznikl pod 
záštitou britské královské rodiny, který motivuje k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve 
věku od 14 do 24 let. Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností 
mladých lidí skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: 
rozvoji dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Účastníci mohou získat 
při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát – bronzový (minimálně 6 měsíců 
plnění), stříbrný (min. 12 měsíců plnění) a zlatý (min. 18 měsíců plnění).

Jak funGuJe PrOGram dOfe 
Spočívá v tom, že se pravidelně věnuješ aktivitám 
ze tří oblastí, každé z nich 1 hodinu týdně. Oblasti 
DofE jsou pohyb, dovednost a dobrovolnictví. 
U každé aktivity si stanovíš určitý cíl, který tě bude 
motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvuješ 
týmovou expedici v přírodě. Celou svou cestu pro-
gramem zaznamenáváš do online aplikace, 
a když potřebuješ pomoc, máš k dispozici vedoucí-
ho, který ti poradí.

DOVEDNOST
V této oblasti máš na výběr z mnoha možností. Od 
hry na hudební nástroj přes studium cizích jazyků 
až k vaření či programování. Stanovíš si dosažitelné 
cíle, a tím se zdokonalíš ve svých schopnostech, 
zapracuješ na svém talentu nebo získáš úplně nové 
dovednosti. Důležité je, že tě to bude bavit.

POHyB
Pohybová aktivita ti pomůže zlepšit výkon 
a fyzickou kondici. Možná zapracuješ na týmové 
spolupráci při volejbalu nebo potkáš nové lidi při 
bruslení. Nemusíš být nejlepší a vyhrávat medaile, 
stačí se chtít posunout o kousek dál. 
Naučíš se také dbát na zdravý životní 
styl. 

DOBROVOLNICTVÍ 
Při dobrovolnictví můžeš pracovat 
na sobě, ale u toho také pomáhat 
druhým. Bude potřeba rozvinout svou 
toleranci, zodpovědnost a trpělivost. 
Kromě doučování spolužáků sem patří 
uklízení lesa, práce s dětmi, pomoc 
v potravinové bance a mnoho dalšího. 
Na další možnosti dobrovolnictví se 
můžeš zeptat svého vedoucího.

EXPEDICE
Expedice je pro tebe výzvou k překonání obav 
z neznámého a také příležitostí vyrazit s partou na 
několik dní do přírody a objevovat zajímavá místa 
v České republice i zahraničí. Expedice má vždy 
nějaký účel, například mapování zapomenutých 
míst, sběr rostlin do herbáře nebo zdolání celého 
sjízdného úseku řeky.

REZIDENČNÍ PROjEKT
Čeká tě, pokud se rozhodneš plnit zlatou úro-
veň DofE. Seznámíš se s novými lidmi a využiješ 
znalosti a dovednosti, které jsi získal během plnění 
ostatních oblastí DofE. Pojedeš na místo, které 
neznáš, a budeš se věnovat něčemu zajímavému 
a smysluplnému. Můžeš jet na tábor, vzdělávací 
pobyt nebo se třeba zúčastnit dobrovolnického 
projektu.

Více najdeš na www.dofe.cz 
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Jak Si naJít Práci
v 1. liZe?
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Career Days od Nadání a dovednosti: 
Projekt rOZhled ukazuje mladým 
lidem, jak to funguje na trhu práce 
Téměř 9 let pomáhá naše organizace Nadání 
a dovednosti mladým lidem z dětských domovů při 
startu do jejich samostatného života. Zaměřujeme 
se především na jejich osobní a kariérní rozvoj a na 
rozvíjení schopností a dovedností, které bývají při odchodu z dětského domova 
klíčové. Právě proto vznikl projekt ROZHLED. 

Během 4 intenzivních měsíců plných 
workshopů a přednášek se účastníci dozví, 
jak to funguje na trhu práce, jaké informa-
ce určitě nesmí chybět v životopisu nebo 
jak správně prezentovat. Oživí si i finanční 
gramotnost nebo začnou kriticky přemýšlet. 
Škála workshopů je opravdu pestrá, každý 
účastník si najde to své. Právě probíhá již 

21. kolo projektu a od v roce 2022 nás čeká 
další, do kterého se můžeš přihlásit i ty.

V rámci projektu ROZHLED pořádáme i tzv. 
Career Days (exkurze do společností), kdy 
každého z účastníků čeká individuální pro-
gram v podobě dvou až tří exkurzí dle jeho 
zájmu, školy či vysněného povolání. To naše 
studenty baví úplně nejvíc. 



Právě teď máme v projek-
tu Maxe a Pepu, kteří by 
se jednou rádi živili prací 
ve sportovním týmu a tak 
jsme jim zařídili exkurzi do 
Bohemians Praha 1905, kde 
měli možnost získat spoustu 
informací a seznámit se 
s několika lidmi, na které se 
v budoucnu mohou obrátit.

jOSEF GULyÁS: 
NA BOHEMCE jAKO DOMA 
Josef Gulyás žije v Ústí nad 
Labem, kde byl také v dět-
ském domově. Hraje fotbal ve 
Velkém Březně, kterému se 
věnuje od svých 9 let. Nejvíce 
ocenil, že se dozvěděl, jak 
funguje vedení týmu a celé 
společnosti. 

Studuje obor cestovní ruch na 
Střední škole obchodu, řeme-
sel, služeb a základní škole 
v Ústí nad Labem. Chtěl by 
se jednou věnovat manažer-
ství nebo pracovat v cestovní 
kanceláři. 

Za nejzajímavější zkuše-
nost považuje prohlídku 
kabin a celého stadionu. 
Nejdůležitější je pro něj 
rodina, přátelé a sport. Své 
zkušenost by určitě doporučil 
i ostatním, protože jak Josef 
říká: „Sportovci by se na tom-
to místě cítili jako doma.” 

MAKSyM TURCANU: 
PO FOTBALE 
NA PROGRAMOVÁNÍ 
Maksymovi je 16 let a dlou-
hodobě se věnuje fotbalu, 
Kromě setkání s ředitelem 
klubu Bohemians Praha 1905 
a poznání fungování profesio-
nálního fotbalového klubu si 
v rámci jiné exkurze vyzkou-
šel, jaké to je programovat 
a pracovat na grafice počítačo-
vé hry. Prozatím je na základní 
škole, takže ještě je dost času 
se rozhodnout, které povolání 
mu jednou bude bližší. 

Nejvíce si v rámci projektu 
užil práci okolo hry a tyto 
zkušenosti by určitě doporu-
čil i dalším. 

Jestli i tebe zajímá, co můžeš 
po škole dělat, na co se hodíš 
a chceš objevit, co by tě moh-
lo bavit a zároveň živit, obrať 
se na nás. 

www.nadaniadovednosti.cz
info@nadaniadovednosti.cz

FB: NadaniADovednostiOps
Instagram: nadaniadovednosti
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ředitel fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 darek Jakubowicz: 

klukům jsme ukázali, jak funguje 
profesionální fotbalový klub 
Darku, proč jsi přijal výzvu ke spolupráci se 
společností Nadání a dovednosti?
Oslovení v rámci projektu Rozhled, zabývající se 
osobním a kariérním rozvojem dětí z dětských do-
movů, jsem přijal ihned i vzhledem ke své minulosti. 
Prožil jsem krásné čtyři roky na kolejním gymnáziu 
Open Gate, které mě připravovalo na budoucí život. 
Škola, i díky podpoře nadace rodiny Kellnerových, 
nabízela možnost studovat dětem z různých so-
ciálních vrstev, a i tato skutečnost mě obohatila 
a částečně formovala moji budoucnost. Pokoj jsem 
sdílel se spolužákem právě z dětského domova a on 
se vlastně na tyto čtyři roky stal součástí mé rodiny.

jak se k vám vlastně kluci dostali?
Max a Josef projevili zájem o exkurzi o fungování 
profesionálního klubu v rámci projektu ROZHLED. 
Oba by rádi viděli svoji budoucnost právě u sportu 
a během dopoledne, které strávili u nás na stadionu, 
to bylo znatelné. Oba kluci měli velice dobrý přehled 
o dění ve fotbale, zajímali se o fungování klubu a za-

sypali nás spoustou zajímavých otázek. Zajímalo je 
vlastně úplně vše, pochopitelně na některé otázky 
nešlo odpovědět. Nejvíce hltali má slova, když přišlo 
na platy českých fotbalistů, což by jistě ale zajímalo 
asi každého. V druhé části jejich exkurze na stadio-
nu pražských Bohemians měli možnost vyzpovídat 
eventovou manažerku klubu Elišku Machovou.

Co všechno jste v rámci společného dne zažili? 
Navštívili jsme společně místa stadionu, kam se 
běžný divák nedostane. Především prostory, kde se 
konají tiskové konference, komentátorské stanoviš-
tě, hrací plochu, navštívili jsme lounge pro VIP hosty 
nebo zázemí pro hráče, tedy kabiny hostů i domá-
cích či kabiny pro rozhodčí. Řekli jsme si, jak vypa-
dá match day (zápasový den, pozn. red.) z pohledu 
zaměstnanců i hráčů. Taky jsme si povídali o úskalí 
a přípravě projektů a eventů, nastínili práci fotbalo-
vého trenéra, rozhodčího či komentátora a možnosti 
širšího růstu a zaměření jednotlivých pozic ve fotba-
lových klubech, napříč fotbalovým spektrem.



tréninky dospělosti pokračují 
Další ročník Tréninků dospělosti už má za sebou tři setkání a všichni máme radost, 
že už mohl být zase osobně v Praze. 

Do tohoto ročníku se zapojilo 22 
nových účastníků z dětských do-
movů Senožaty, Příbor, Holice, 
Kašperské Hory, Emanuel Stará 
Ves a Boskovic.
A co už máme za sebou?
Seznámení s projektem i ostatní-
mi účastníky, spoustu her i prak-
tických dovedností. 

Probrali jsme téma práce od 
inzerátů, důležitých pojmů, přes 
vytvoření životopisů a motivač-

ních dopisů, přednášku o etiketě 
při pracovním pohovoru, práci se 
stresem a nervozitou a vše bylo 
zakončeno pohovory nanečisto 
s odborníky z firem. A některé 
pohovory byly dokonce v cizím 
jazyce. Všem velký palec nahoru, 
za to, jak to skvěle zvládli. 

Velkým oříškem byly formuláře 
z různých úřadů, ale i ty se podaři-
lo u přísných úředníků (vychovate-
lé z domovů) úspěšně podat. 

Zajímavé bylo setkání s bývalým 
účastníkem projektu, na kterém 
se i rapovalo. 

Velkou zábavou byly různé 
hry na téma týmová spolupráce.  
Večery si účastníci užili na pro-
cházkách Prahou, v kině, společ-
ným promítáním filmu i nákupy 
dárků. 

Letos nás čekají exkurze 
a témata bydlení a finance. 

Tým Spolu dětem

Za podporu děkujeme:
Projektu Pomozte dětem organizovanému Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, 
Zahradnictví Líbeznice, Nadaci Terezy Maxové dětem, VŠE - Fakultě podnikohospodářské,  Amazon 
Logistic Prague s.r.o., společnosti Hilti, NET4GAS, s.r.o. a individuálním dárcům.

O projektu
Již 14 let je tu projekt Tréninky dospělosti pro mladé lidi, kteří 
se chystají opustit dětský domov a postavit se na vlastní nohy. 

Pomocí zážitků se učí rozpoznávat různé situace a chápat, jak 
v nich jednat. S mladými lidmi pracujeme interaktivními meto-
dami a nácvikem praktických dovedností.
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chystá se 2. ročník 
letní kadeřnické školy
Po startovním a vlastně pilotním ročníku Letní kadeřnické školy v roce 2021, jeho 
skvělém průběhu, úspěších a nadšení z něj se chystá další ročník Letní kadeřnické 
školy. Uskuteční se v termínu 4.–8. 7. 2022 v Praze ve Vlasovém Studiu Vavruškovi.

Dlouhé trvání distanční výuky 
a výrazné omezení možnosti 
praktické výuky byl jeden 
z důvodů, proč se jedna 
ze spolumajitelek salónu 
Petra Vavrušková vrhla do 
této iniciativy. Jejím cílem je 
pozvednout úroveň a kvalitu 
kadeřnického řemesla u nás 
a podpořit talenty, kterým 
chybí příležitosti se zdoko-
nalovat a jít s trendy v tomto 
kreativním řemesle.

Spolupráce projektu Začni 
správně a yourchance spočí-
vá zejména v propojení 
a výběru těch správných 
účastníků Letní kadeřnické 
školy z řad mladých studentů 
oboru Kadeřník. 

Studuješ na kadeřníka/
kadeřnici a toto řemeslo tě 
baví? Je to tvůj život a směr, 
kterým chceš jít, zdokona-
lovat se a nemít ve svém re-
gionu konkurenci? Je někdo 
takový ve tvém okolí? Pak 
jsi tu správně a můžeš se do 
letošního ročníku přihlásit 
i ty nebo dát doporučení na 
někoho z okolí. 

Získáš praxi, naučíš se nové 
triky ve střihu, barvení, zna-
losti z kolometrie, techniky 
baláží a vyzkoušíš si účesy, 
které jsi ještě nedělal. 

Registrace: 
www.zacnispravne.cz/
letnikadernickaskola/

QR kód k registraci

Účastníci Letní kadeřnické školy 2021 Loňský vítěz soutěže Rudolf z DD Tišnov
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nový vzdělávací program pro vychovatele
Pro vychovatele dětských domovů je tu nový vzdělávací program pro pracovníky 
školských zařízení - jeho začátek je již v březnu 2022.

Roční výcvik pro vychovatele 
dětských domovů vychází ze 
Standardů kvality péče o děti 
ve školských zařízeních pro 
výkon ústavní a ochranné vý-
chovy a preventivně výchovné 
péče. Cílem výcviku je dát vy-
chovatelům do rukou funkční 
nástroj přípravy na odchod 
mladých dospělých vyrůs-
tajících v dětském domově. 
Rozvinout jejich schopnost 
s nimi pracovat tak, že nena-
ruší běžný režim fungování 
rodinné skupiny, naopak 
podpoří jejich práci a zvýrazní 
některá témata běžného 
chodu. Absolventi výcviku 
využijí získané znalosti a do-
vednosti při dlouhodobé práci 
v dětských domovech napříč 
věkovým spektrem dětí. 

V průběhu výcviku získají 
účastníci také:
•	doporučení na odbornou 

literaturu, která se věnuje 
probíraným tématům,

•	možnost pracovat s přípa-
dovými studiemi z praxe,

•	 vhled do témat, která sou-
visí s odchodem z domova 
– finanční gramotnost, 
práce, bydlení, osobnostní 
a sociální výchova, přípra-
va na odchod aj.,

•	praktické nácviky zařazení 
témat do vzdělávání v dět-
ském domově, které jsou 
součástí výcviku.

Rozsah výcviku je 9 x 8 hodin, 
tj. celkem 72 hodin v měsících 
březen, květen, červen, září  
a listopad. 
Výcvik je akreditován MŠMT 
40010/2020-2-999 a jeho za-
čátek je plánován na březen 
2022.

Více informací na webu 
DOMOVy SOBě: 
https://domovysobe.cms.
webnode.cz/
vycvik-pro-vychovatele/ 
nebo v přiloženém QR kódu.

Renata Majvaldová
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co pro vychovatele chystá platforma 
dOmOvy SOBě?   
DOMOVy SOBě budou mít v únoru již dva roky. jejich vznik byl nejdříve odezvou 
yourchance a projektu Začni správně na potřeby dětských domovů a vychovatelů 
v době pandemie. Dnes nabízí kromě facebookové skupiny také web DOMOVy 
SOBě, jehož cílem je nabídka dalších možnosti podpory vychovatelům 
a pracovníkům dětských domovů. 

Ambicí DOMOVY SOBĚ je 
vytvořit největší komunitu 
vychovatelů dětských domovů 
v České republice. Pojďte do 
toho s námi!
Ne webových stránkách 
DOMOVy SOBě 
(www.domovysobe.cz) 
najdete akce, které připra-
vujeme, témata jednotlivých 
měsíců, možnosti vzdělávání 
a výcviku pro vychovatele, do-
poručení a články k osobnímu 
rozvoji, sdílení praxe 
s ostatními, tipy a návody na 
aktivity a práci s dětmi růz-
ných věkových skupin a archív 
všeho, co již proběhlo. Cílem 
webu je nabídnout prostor 
pro rozvoj, sdílení zkušeností 
a vzdělávání vychovatelů 
v dětských domovech. 

Zároveň chceme podpořit vý-
znam vaší každodenní práce, 
která často není doceněna. 
V lednu proběhl známý 
a oblíbený formát Káva s… 
Janou Merunkovou. Akce byla 
o osobnostní typologii DISC, 

která nabízí předsudky ne-
zatížený praktický náhled na 
různé povahy lidí kolem nás. 
Řeč byla také o tom, jak tuto 
metodu přetavit do efektiv-
nější práce s mládeží. 
Článek z této akce najde-
te v Aktualitách na webu 
DOMOVy SOBě zde: 
www.domovysobe.cz/
aktuality.

Další připravovanou akcí je 
online seminář na téma DěTI 
A UČENÍ, který proběhne 
ve středu 23. 2. 2022 od 9 do 
11 hodin a všechny vychova-

tele a pracovníky dětských 
domovů na ni srdečně zveme.
Seminářem vás provede 
Gabriela Křivánková 
a Simona Jetmarová, zástup-
kyně ředitelky 
v Pedagogicko-psychologické 
poradně pro Prahu 10 
a Lexik. Akce bude o tom, 
jak může probíhat domácí 
příprava do školy a jak lépe 
můžeme děti motivovat 
k tomu, aby se občas učily také 
samostatně a ve svém volném 
čase. Na semináři se sezná-
míte s efektivními relaxačními 
technikami při učení, s důleži-

82

Pro vychovatele | yourchance



tostí přestávek i s prací
s jednotlivými styly učení. 
Konkrétně bude řeč o princi-
pech pravohemisférového 
a levohemisférového stylu uče-
ní a o tom, jaká jsou specifika v 
učení u extroverta a introverta. 
Doporučíme vám také užiteč-
né webové aplikace k domácí 
přípravě. Registrace na webu 
DOMOVY SOBĚ: 
www.domovysobe.cz/
online-seminare/.  

jste již členy facebookové 
skupiny DOMOVy SOBě? 
Pokud ne, je to jednoduché, 
běžte na odkaz www.face-
book.com/groups/domovyso-
be a je to. Připojte se k nám 
a posilte naše vaše řady. 
Začni správně a DOMOVY 
SOBĚ vám všem přejí krásný 
nový rok. Těšíme se na další 
společná setkávání a akce. 

Renata Majvaldová

QR kód k registraci na seminář
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Global money Week 2022 pro dd 

21.–27. března 2022
I letos se navzdory pokraču-
jící pandemii nemoci covid-19 
uskuteční tradiční celosvě-
tová kampaň Organizace pro 
ekonomickou spolupráci 
a rozvoj (OECD) Global Money 
Week (GMW). Iniciativa si 
klade za cíl zvyšovat finanční 
gramotnost dětí a mládeže, 
učit je principům hospoda-
ření s penězi, seznamovat je 
se základními typy finančních 
produktů a inspirovat je 
k podnikání. Česká republika 
se stejně jako dalších 174 
zemí světa připojí v týdnu od 
21. do 27.  března 2021.

Do GMW se po celém 
Česku jako každý rok zapojí 
základní a střední školy, 
dětské domovy i zájemci 
z řad veřejnosti. Partnery jim 
budou odborníci na finanční 
vzdělávání a experti na finan-
ce ze soukromého i veřejného 
sektoru. Cílovými skupinami 
jsou tedy nejen žáci a stu-
denti, ale také učitelé, rodiče, 
veřejnost, skupiny ohrožené 
předlužením a sociálně vy-
loučené skupiny.

Národním koordinátorem 
této akce je Ministerstvo 
financí ČR, hlavními organi-
zátory jsou yourchance o.p.s. 
a EFPA ČR. 

Zapojte letos také váš dětský 
domov do týdne vzdělávání 
o penězích! Více o GMW 
a registrace na akci pro váš 
dětský domov zde: www.
fgdoskol.cz/gmw-2022/. 
Přijďte se dozvědět novinky 
v oblasti hospodaření, jak 
si zlepšit osobní i rodinný 
profit, vlastní rozpočet a stát 
se zodpovědných správcem 
vlastních peněz.

Veškeré informace o této mezi-
národní iniciativě získáte také na 
domovských stránkách: 
www.globalmoneyweek.org.

Renata Majvaldová

GMW 2022 pro DD | yourchance
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Přál by sis mít svého mentora? 
A kdo vlastně je ten mentor?

Mentor je obvykle zkušenější či starší člověk, který se 
stará o méně zkušeného a mladšího člověka (mentee), je 
mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat sám sebe, 
svůj potenciál a své schopnosti.

Mentor pro tebe bude:
•	parťákem do života,
•	průvodcem životem „tam 

venku“,
•	pozitivním vzorem, který 

můžeš následovat,
•	kritikem, který ti bude na-

stavovat zrcadlo reality,
•	 člověkem, se kterým se 

můžeš společně radovat   
z úspěchů a splněných snů.

Mentorský vztah je založen 
na vzájemné spolupráci dvou 
rovnocenných partnerů, na 
důvěře a respektu.

Přečtěte si, co o mentoringu 
a svém mentorovi řekli sami 
mlaďoši...
„Jsem táta a díky Začni správně 
mám malého ve své péči. 
Pomohli mi se vším. Bydlíme 
v projektovém bytě, a navíc mám 
super mentorku, která mi taky 
dost pomáhá. Třeba s vařením.“ 
Adam
„Běžte do mentoringu. Když 
jsem vyšla z děcáku, měla jsem 
našetřeno a dostala jsem nějaké 
peníze jako odchodné. Pak už 
jsem to potřebné 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 pe-
níze mít a když už se do nějakých 

finančních problémů dostanete, 
nasměruje vás, jak z toho ven… 
Všem to doporučuji.“ Naty 
„Určitě to mladým pomůže víc 
si věřit a uspořádat si vlastní 
život. Každý má svoje plány, 
ale určitě je dobré mít k tomu 
někoho druhého, kdo vám dá 
oporu a podporu, anebo vysvětlí, 
že ta současná cesta k ničemu 
nepovede a že je třeba ji změnit. 
Navíc v mentorovi taky můžete 
najít fajn kamaráda jako mám 
já.“ Roman
„Je těžké najít člověka, se 
kterým si sednete se vším všudy. 
To se nám stalo. Petrovi děkuji, 
že mi pomáhá nejen s úřady, 
hospodařením s penězi, ale 
i radami do života tím správným 
směrem.“ josef
„Jsem zastáncem toho, že musí 

být někdo, kdo nás nějakým 
směrem vede nebo někam 
směruje. Někdo, o koho se můžu 
opřít. Jsem zastáncem mentor-
ského systému, který se osvědčil 
i u mě. Jenom je potřeba chtít, 
opravdu chtít, což velmi zdůraz-
ňuji.“ Miro

Více o mentoringu na webu 
Začni správně: www.zac-
nispravne.cz/mentoring-pro
-mlade/

Renata Majvaldová
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lyžák s dobrými vílami ve Strážném
První týdenní lyžák Dobrých víl je úspěšně za námi! 30 dětí z 5 dětských domovů 
na něj vyrazilo hned z kraje nového roku. Zázemí nám stejně jako již na několik 
předešlých výprav poskytla horská bouda Zvonařka ve Strážném v Krkonoších, 
která svou lokalitou, spřízněnými lyžařskými areály i obecním úřadem ve 
Strážném napomohla ke skvělým šesti dnům.

Sněhová nadílka nebyla 
z kraje týdne úplně dokonalá, 
ale náhradní program stál za 
to – bruslení, vyrábění v ke-
ramické dílně, běhání kolem 
ping-pongového stolu. 

KRAKONOš SE SMILOVAL
A když Krakonoš vyslyšel 
naše prosby a seslal nám 
prašan, mohli jsme se ko-
nečně rozdělit do skupin dle 
lyžařských i snowboardových 
zkušeností a celý den řádit na 
svahu pod vedením certifiko-
vaných instruktorů převážně 
z řad Dobrých víl.

NA ČERVENOU!
Někteří lyžaři si po prvních 
dnech troufli i na červenou 
sjezdovku a skupinka snow-
boarďáků se jedno odpoledne 
vydala na obtížnější terén do 
Luisina údolí. Polovina dětí 
se na konci výcviku rozhodla 
změřit své síly ve slalomář-
ském závodě. A vyhlašování 
vítězů bylo dlouhé, protože 
jimi bylo všech 30 dětí! Po 
necelých 6 dnech na horách 
totiž všichni zvládli bezpečně 
a se skutečnou radostí jezdit 
na vleku a sjíždět celou sjez-
dovku. Neodrazovalo je ani 
každodenní chystání všech 
věcí, naopak si vzájemně 
pomáhaly.

NAROZENINOVÁ PÁRTy
Ve volný chvílích navazovaly 
nová přátelství, hrály stolní 
fotbálek, ping-pong nebo 
společenské hry. A také 
byla příležitost na pořádnou 
oslavu jedněch šestnáctých 
narozenin, zakončenou 
diskotékou. Poslední večer 

s promítáním fotek ze společ-
ně strávených dní a slovním 
hodnocením každého dětské-
ho účastníka lyžáku bylo pro 
všechny jako každé loučení 
samozřejmě emotivní.
Poslední den jsme zvládli ješ-
tě dvě hoďky na svahu a pak 
už kromě balení jen objímání 

Neziskovky | DOBRé VÍLy
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a příslib dalšího ročníku. 
Děkujeme všem dětem za 
účast, byl to s nimi moc hezky 
strávený čas. Vedení dětských 
domovů a vychovatelům 
děkujeme za důvěru se k nám 
přidat. Velký dík patří instruk-
torům a ostatním dobrovolní-
kům za trpělivost a čas, který 

ve svém volnu dětem věnovali 
a snažili se jim předat svůj 
um a zkušenosti. A také díky 
všem našim dárcům, bez 
nich bychom lyžák uspořádat 
nemohli. 
Takže skål a těšíme se na 
příští rok!

Zuzana Larsson

kdo se lyžáku zúčastnil?

DD Mladá Boleslav
DD Zruč nad Sázavou

DD Olomouc
DD Hranice na Moravě

DD Přerov

Po těžkých začátcích si nakonec nejlepší lyžaři troufli i na červenou sjezdovku
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Polovina lyžařů zvládla i závěrečný slalom Snowborďáci se vydali do Luisina údolí

Než pořádně nasněžilo, šli jsme si zabruslit A pak to začalo naostro: První lyžák Dobrých víl!
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A co večer? Karty a deskovky Ruda slaví 16 narozeniny. Všechno nejlepší!

Pizza na svahu, to je nejvíc! Doplnění energie v Obecní restauraci Strážné

DOBRé VÍLy | Neziskovky
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Open Gate je soukromé gymnázium, na kterém mohou díky 
stipendiím od Nadace The Kellner Family Foundation studovat také 
děti z dětských domovů. Na tomto gymnáziu se těší na motivované 
děti, které mají chuť rozvíjet své zájmy, baví je učení, angličtina a rády 
by pokračovaly ve studiu na vysoké škole. Díky ubytování v areálu 
školy můžou na Open Gate studovat děti z celé České republiky.
 
O studiu na Open Gate i o stipendiích si můžete popovídat s Petrou 
Štětkovou, koordinátorkou projektu Open Gate.

KONTAKTy: 
mobil: 702 211 488, e-mail:  stetkova@kellnerfoundation.cz, web: www.kellnerfoundation.cz

www.opengate.cz

Ze živOta OPen Gate
V pravidelné rubrice, která přináší aktuality a zají-
mavé zprávy z Open Gate v Babicích u Prahy, dnes 
nabízíme rozhovor s jaroslavem Čechem, který 
jako šikovný klučina z DD Korkyně vystudoval gym-
názium Open Gate, absolvoval univerzitu ve Velké 
Británii a teď učí na jazykové škole v Dobříši.
Zpravodajka Zámečku z Open Gate Andrea Kočová 
z DD Dolní Počernice si tentokrát pro čtenáře připra-
vila téměř detektivní příběh. Pomůžete jí ho dokončit?

A ještě něco pro pobavení od chlapců, kteří bydlí 
v areálu gymnázia. Zvládnete tento vtip přeložit?

Nate: Why was school easier for cave people?
Kate: Why?
Nate: Because there was no history to study!

Pokud ne, nevadí. Těším se na vás na setkání dět-
ské redakce, na které vás letos pozveme do Open 
Gate. Tam se bude mluvit česky... Informace k akci 
najdete na str. 3.
A jako bonus do koronavirových karantén vám 
nabízíme křížovku, kterou pro vás připravil náš 
student Daniel Strnad.

Petra štětková
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UČITEL, KTERÝ VyROSTL V DD KORKyNě:

na Open Gate nastal zásadní zlom, svět se 
otočil, říká angličtinář Jaroslav čech
Osud jaroslavu Čechovi na začátku nerozdal ty nejlepší karty. Příběh mladého 
učitele angličtiny z Dobříše ukazuje, že cesty k úspěchu mohou být klikaté a že 
sázka na vzdělání se vždy vyplatí. „Nechtěl jsem spadnout do situace, ve které 
končí velká část dětí z problematického rodinného zázemí. Povedlo se a dnes žiji 
svůj sen,“ říká 31letý jaroslav Čech. 

Maturitu jste získal na prestižním gymnáziu 
Open Gate a vystudoval jste historii, kulturní 
studia a management ve vzdělávání na univer-
zitě v anglickém městě Bath. Nicméně začátek 
vaší životní cesty na první pohled tímto směrem 
neukazoval.
Od svých čtyř let jsem vyrůstal v Dětském do-
mově Korkyně. Můj nevlastní otec pil, matka 
se nezvládala starat o celkem pět dětí. Všichni 
čtyři kluci jsme proto byli odebráni, nejmladší 
sestra zůstala u matky. Pamatuji si přesně na 

ten den, kdy pro mne přijela sociálka. Bral jsem 
to tak, jako že jedu na výlet. Seděl jsem pak 
v domově s jednou vychovatelkou a ona chtěla, 
abych vyprávěl pohádky. Hezky jsme si popoví-
dali. A navíc jsem měl radost, že jedu za bratry, 
kteří tou dobou už v domově byli. Byl jsem rád, 
že jsem v tom konkrétním soukromém domo-
vě, protože jinak na začátku 90. let nebylo běž-
né, že sourozenci mohli bydlet spolu. Zároveň 
jsme třeba měli i lepší materiální vybavení, což 
tehdy také nebylo v domovech běžné.
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VZPOMÍNKy NA DěCÁK
jak na život v dětském domově vzpomínáte? 
I když vyrůstat bez rodičů je těžké, neměl 
jsem pocit, že jsem v ústavu, protože předtím 
doma to vůbec nebylo lehké. Moje vzpomínky 
jsou takové celé temné, pamatuji si na přítmí 
v místnostech a opilého otčíma. Nebylo to dob-
ré. V domově bylo všechno najednou světlejší. 
Jezdili jsme na výlety, četli jsme pohádky, jez-
dili jsme lyžovat a na chalupu do Krkonoš. Bylo 
nás tam asi 20 dětí, dávalo mi to takový domá-
cí pocit. Máma sice občas jezdila na návštěvu 
a buď jsme šli na procházku, nebo seděli v jí-
delně, ale postupně vyprchal ten cit ze vztahu 
matka-syn. Vlastně mi jí bylo spíš líto. Svého 
vlastního otce vůbec neznám. 

jaké máte vzpomínky na školu? 
Naše spádová škola byla v Novém Kníně. Školu 
jsem měl rád, byl jsem zvídavý, bavilo mě to. Ale 
měl jsem pocit, že se nějak nemohu rozvíjet. 
Bavilo mě být třídním šaškem, ale moc jsem 
se tam nenaučil. Mým největším snem bylo učit 
se angličtinu, protože jsem cítil, že by mi to šlo, 
ale nevyšlo to. Protože nás bylo hodně zájemců, 
tak někoho povinně přeřadili na němčinu. A tam 
jsem byl i já. Bral jsem to jako obrovskou křivdu.

ANGLIČTINA, Můj SEN!
A jak jste se nakonec dostal na gymnázium Open 
Gate? 
S jedním z vychovatelů jsem byl u zubaře a se-
děli jsme v čekárně. On mi podal leták Open 
Gate, který tam ležel na stole. Tam bylo napsá-
no, že se vyučuje v angličtině. A to byl můj sen! 
Byl to hlavní a jediný důvod, proč jsem tam chtěl 
jít. Zjistil jsem si, že se rok budeme intenzivně 
učit angličtinu a pak budeme mít v angličtině 
i ostatní předměty. Jedna nadace mi zaplatila 
dvoutýdenní jazykový kurz ve Velké Británii, na 
který jsem se přihlásil před nástupem na Open 
Gate. V autobuse jsem potkal kluka, se kterým 
jsme během kurzu náhodou bydleli v jedné ro-
dině a pak šel shodou okolností i na Open Gate. 
Byli jsme na škole nejlepší kamarádi. 

jak jste zvládl přijímací zkoušky? 
Jedno kolo bylo nanečisto a pak následovaly 
oficiální přijímačky ve Spálené ulici v Praze. 
Když jsem druhý den přišel do školy a učiteli 
říkal, co bylo v testu z matiky, tak mi odpově-
děl: „To je smůla, to budeme brát příští týden.“ 
Já jsem tím svým snem úplně žil, věděl jsem, 
že to půjde, že je to jen otázka času. A pak mi 
jednoho dne volali z domova a říkali, že se do-
zvěděli, že jsem se dostal. Stál jsem zrovna 
na náměstí před základkou a nahlas jsem za-
řval radostí. Byl to zásadní zlom v mém životě. 
Bydlel jsem na internátu, život se mi změnil 
tím, že jsem se najednou mohl učit s lidmi, co 
chtějí to samé. Na základce jsem byl „drsný“ 
skejťák, co se chtěl učit, ale kamarádi nechtěli. 
Na Open Gate se svět otočil. 

Tím se vám otevřela cesta pro studium v zahra-
ničí…
Na Open Gate se počítá s tím, že půjdete studo-
vat dál, třeba i do zahraničí. V posledním roč-
níku jsem se rozhodl, že bych rád studoval his-
torii v anglicky mluvící zemi. Ve Velké Británii 
je historie zajímavější než ve Spojených stá-
tech. Protože jsem patřil do skupiny sociálně 
slabších, dostal jsem od Nadace The Kellner 
Family Foundation sociální stipendium, které 
pokrylo většinu nákladů spojených se studiem. 

Vzdělání | OPEN GATE



NECHTěL jSEM SPADNOUT DO PROBLéMů
Co vás během životní cesty hnalo dopředu? 
Pověst dětí z dětských domovů není moc dob-
rá, ne všichni se vydají správnou cestou. Já 
jsem nechtěl spadnout do problémů. To se mi 
povedlo, dnes jsem spokojený a dělám to, co 
mě baví. Vážil jsem si té šance, kterou jsem 
dostal. Měl jsem pocit, že někteří to brali na 
lehkou váhu. Na Open Gate jsem miloval své 
učitele a když jsem odcházel, tak jsem věděl, 
že v budoucnu chci pracovat s dětmi, s lidmi 
a že jim chci předávat vzdělání a k tomu ještě 
něco lidského. 

A jak se vám to daří při výuce v jazykové škole, 
kde dnes působíte? 
Do hodin dávám všechno, snažím se je nedělat 
monotónní. Je vidět, že studenti se těší a dávají 
mi najevo, že mě mají rádi. Snažím se dělat za-
jímavé věci, aby to nebyla jen gramatika. Děti 
v hodinách třeba běhají, skáčou, leží na zemi… 
Rodiče i děti jsou spokojení. Chtěl jsem jít učit 

na základní školu do Dobříše, ale tak nějak se 
bojím, že by mi školní byrokracie vzala chuť do 
učení. Tak zatím zůstávám v jazykové škole.

KULEČNÍKOVÁ LIGA
Co jste si koupil za své první vydělané peníze? 
Koupil jsem si kulečníkový stůl a pak jsem se 
dostal k tomu, že dnes hraju kulečník závodně. 
Rád se učím nové věci. V domově jsem začal 
kouzlit, a to byl tehdy můj největší koníček. 
Kouzelnické kousky jsem předváděl mimocho-
dem i na přijímacích zkouškách na Open Gate. 
Jednu dobu jsem si tím i přivydělával, třeba na 
dětských narozeninových oslavách. Ale to pan-
demií skončilo, tak jsem všechno rozdal a teď 
se ve volném čase věnuji právě kulečníku. 

Bára Procházková
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Ztracená nutella. 
kdo je pachatel? 
Ze školy jsem dnes běžela opravdu rychle, kdyby mě viděla paní tělocvikářka, byla 
by příjemně překvapená. je pravda, že jsem někde vytrousila pracovní list, který 
jsme měli udělat za domácí úkol, ale v tu chvíli něco tak nepodstatného mou mysl 
netížilo. S mamkou budeme dělat palačinky! 

Může se to zdát trochu dětinské, ale mám 
palačinky moc ráda a byla jsem neuvěřitelně 
natěšená, až mě je maminka naučí. Navíc 
máme doma Nutellu a to bude teprve mňam-
ka. Přidá se i má sestra. (Dobře, to není tak 
super, určitě všechno sní.)

Před domem jsem v rychlosti vytáhla klíče 
a otočila zámkem. Vtrhla jsem dovnitř a skoro 
strhla mamku k zemi. „Adélo! Dávej pozor,” 
vynadala mi máma a káravě se na mě podíva-
la. „Promiň, mami,” vyzula jsem si boty 
a zaběhla si umýt ruce do koupelny. 

Hned jsem zase stála za mamkou a chystala se 
jí připomenout její slib. Byla opravdu hodná, ale 
občas trochu zapomínala na to, co slibuje, tak 
jsem chtěla mít jistotu. „Ano, Adél, půjdeme 
dělat palačinky,” otočila se na mě a usmála se.

„Jo! Tak já jdu připravit suroviny,” oznámila 
jsem jí nadšeně. Byla jsem ráda, že jsem jí 
to nemusela připomínat. Rozhodla jsem se, 
že sestřičku volat nebudu, však přijde sama. 
Mezitím musím s mamkou udělat spoustu 
palačinek a co nejdříve je sníst.

BEZ NUTELLy
Našla jsem vše potřebné, mísu, pánev, olej, 
mléko, mouku a dokonce i naběračku a met-
ličku.

Ale………kde je Nutella?

„Mami, není tu Nutella,” zvolala jsem a ner-
vózně ji hledala v šuplících.

„Musí být v lednici,” řekla mamka, když vstou-
pila do kuchyně.

detektivní Záhada:
doplňte příběh a vyhrajte velkou nutellu!

Vzdělání | OPEN GATE



„Není tam,” nešťastně jsem zakroutila hlavou.

„To je divné,” přemýšlela mamka, „včera večer 
tam ještě byla.”

Sestra. Určitě to byla moje sestra.

Naštvaně jsem se vydala za svou sestrou. 
Neomaleně jsem jí vpadla do pokoje a začala 
řvát: „Nelo, proč jsi sežrala tu Nutellu?”

Nechápavě na mě zírala: „O co jde? My tu 
máme Nutellu?” 

Najednou vypadala plná energie, což u ní není 
moc časté. 

„No, právě, že nemáme,” otráveně jsem si po-
vzdechla. „Hele, je mi jasné, že jsi to byla ty.”

„Hej? Proč já?” nasadila klasický výraz starší 
sestry. Snažila se vypadat, jako by ji mé obvi-
nění opravdu zasáhlo.

„Nikdo jiný tu není,” začínala jsem být netrpělivá.

„To není pravda, včera tu byla sousedka, 
mamka je tu pořád... a taky jsi to mohla být 
ty,” poslední slovo téměř zakřičela. 

Do pokoje přišla mamka: „Přestaňte se hádat 
holky, vyřešíme to.”

„Jak?” řekli jsme s Nelou najednou.

„Zeptáme se čtenářů Zámečku,” navrhla. 
„Určitě si s tím poradí.”

DOKONČENÍ PŘÍBĚHU JE NA VÁS, MILÍ ČTENÁŘI:

Otázka zní: co se stalo s nutellou? Jak by se příběh mohl odvíjet dál? 
Pište nám své nápady. Tomu, kdo napíše a uvede svou e-mailovou adresu, pošleme recept na 
vynikající palačinky! A autorovi nejoriginálnějšího příběhu pošleme balík s velkou Nutellou!

Pište na adresu redakce@zamecek.net

OPEN GATE | Vzdělání

Téměř detektivní příběh pro 
čtenáře Zámečku napsala

Andrea Kočová
z DD Dolní Počernice

studentka primy gymnázia 
Open Gate



mimo domov: v roce 2021 jsme navštívili 
desítky dětských domovů 
Rok 2021 byl pro všechny rokem velmi náročný. Pro děti, pro strejdy a tety, pro 
všechny, kteří trávili čas zavření v pokojích.  Za Mimo domov jsem moc ráda, že 
se nám podařila spousta skvělých výjezdů. Někdy to bylo těžké, několikrát se 
přesunovala místa, termíny, překážek bylo hodně. 

V roce 2021 jsme navštívili desítky dětských 
domovů s různými aktivitami a výjezdními 
týmy. Chtěla bych obzvlášť vypíchnout 
spolupráci s divadlem Ententýky, kdy Radka, 
Pepa a Martin - vždy včas a výborně naladění 
- zdolávali další a další omezení v podobě 
nekonečných testů, nefunkčních vozů a ranního 
vstávání. Opravdu jim patří velký dík. Že divadlo 
vždy přineslo radost, úsměvy a velkou kopu 
legrace, můžete vidět na fotkách.

Také mě velmi potěšila spolupráce se 

Sportisimem! Sportisimo věnovalo ledovou 
plochu dětskému domovu v Žíchovci, kde je 
spousta malých i velkých sportovců. Děti do-
staly další dárky v podobě dresů, hokejek, bra-
nek a nakonec absolvovaly soutěž se střelbou. 
Byl to krásný prosincový dárek!

Nezahálíme ani v tomto roce, výjezdy proběhly 
už do Ústí nad Labem - Střekova a do Litoměřic. 
Těšíme se na další krásná setkání naplněná 
pozitivním myšlením, legrací a přátelstvím. 

Tamara Borovková, Mimo domov

DD jemnice DD Kralupy nad Vltavou

DD Litoměřice DD Ústí nad Labem - Střekov

Neziskovky | MIMO DOMOV
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velká Pečící SOutěž! 
Mílí čtenáři, 

venku je zima, navíc to vypadá, že zase nebudeme moci chodit do kaváren 
a cukráren a užívat si sladké dortíčky, koblížky, koláče a další dobrůtky, a proto 
jsme se v Letním domě rozhodli, že vyhlásíme velkou pečící soutěž! 

Pravidla jsou jednoduchá:
Upečte něco sladkého nebo slaného pro sebe 
a případně i pro celou rodinku. S pečením vám 
mohou pomáhat i dospělí. 

Poté vyfoťte, co jste upekli, a pošlete nám 
fotku dortíku, štrůdlu, slaného koláče, pizzy 
nebo jiných pochutin na email: 
lucie.vovsova@letnidum.cz. Přidat můžete 
i fotku sami sebe, jak si na upečené dobrotě 
pochutnáváte, ale není to podmínkou. 

Nejlepší pečící výtvory odměníme Lego sta-
vebnicemi nebo tričkem s Donaldem či Mickey 
Mousem!

Na vaše upečené dobrůtky se těší,

Lucka z Letního domu

Soutěž | LETNÍ DůM



Dobré víly už mají plán! A jaký bude váš rok 2022?

Nový rok je tady! Co nás v něm asi čeká? To teprve 
zjistíme, ale spoustu věcí si můžeme naplánovat 
a vykonat sami! Co se chceme naučit, co chceme 
objevovat, jaké možnosti a příležitosti máme? 
Pojďte si s námi vytvořit plán pro rok 2022 pro vaši 
rodinnou skupinku! Přizvěte tetu nebo strejdu a se 
všemi ostatními dětmi se zamyslete nad vašimi ak-
tivitami, nad tím, jak můžete zlepšit svět kolem nás, 
vymyslete svou novou tradici a také společné slovo 
a motto, které bude reprezentovat celý rok.

Dobré víly už svůj rok 2022 naplánovaly. Mrkněte, 
jaký ho chtějí mít! A poté si stáhněte svůj prázdný 
list zde: https://blog.dobrevily.cz/ a jděte do toho! 
A samozřejmě ho pak nezapomeňte vyplněný 
poslat na katerina@dobrevily.cz. 
Čekají vás zajímavé odměny!

NAŠE PLÁNY:

 nespočítaně objetí se
všemi dětmi
 dobrodů�o na výletech
 nová přátelství v dalších
dětských domovech

ka�dou středu si dáme
společnou snídani
a naplánujeme vílí aktivity

JAKÝ BUDE NÁŠ
ROK 2022?

NAŠE SLOVO ROKU:

NAŠE MOTTO:

NOVÁ TRADICE: JAK BUDEME
ZLEPŠOVAT SVĚT

KOLEM NÁS:

spolupráce

Víl není nikdy dost!

uspořádáme spoustu
aktivit, které přinesou
radost dětem do DD

SOutěž!
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Vyprávění, které pomáhá
TERIBEAR – méďa hrdina a také maskot Nadace Terezy Maxové dětem – nově 
ožívá v příbězích spisovatelky Aleny Mornštajnové. Krásně ilustrovaná knížka 
o přátelství, odvaze a odhodlání ukazuje dospělým i dětem, že ke štěstí může 
dojít, doskákat nebo dojet na koloběžce úplně každý. Ať už je živý, nebo plyšový. 
A kdo má přátele, nebude nikdy sám.

Kniha vyšla 20. ledna v nakladatelství Albatros Media. 
Doufáme, že se vám bude líbit.

Petra Zapletalová
Nadace Terezy Maxové dětem
www.nadaceterezymaxove.cz 

tiP na ZaJímavOu 

knihu

Neziskovky | NADACE TEREZy MAXOVé DěTEM



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

vem Si 
čePici!

CIBULE & KEBULE | Komiks
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hOROSKOPy
najdi v lese šišku a dej si ji před spa-
ním pod polštář. Pokud ráno zůstane 
nepoškozená a celá, znamená to, že 
se podle astrární anomálie v sedmém 
dómu jisto jistě brzy strašně moc 
zamiluješ.

Blíženče,
rozhodl jsem se, že tentokrát ti 
budu věštit osud z kávového lógru. 
Tak jsem šel do stánku, objednal 
kafe, vypil ho, pak koukám na dno, 
chci začít věštit… A ten bambula 
prodavač mi udělal instantní kafe! 
Ach jo.

Býku,

hvězdy ti radí, že pokud chceš sba-
lit miláčka, po kterém už dlouho 
toužíš, tak je teď správná chvíle, 
neboť ti je nakloněný celý vesmír. 
Seber odvahu a až kolem sebe 
půjdete, tak smrkni! Nebo že by 
hvězdy říkaly mrkni?

Rybo,
příštích sedm dnů nic nedělej a nic 
neřeš. Jenom lenoš. A pozor, jestli to 
porušíš, tak tě čeká sedm let smůly!

Vodnáři,

až budeš přecházet po přecho-
du pro chodce, vyhni se bílým 
pruhům. Hvězdy předpověděly, 
že na ně nesmíš šlápnout, jinak 
ti narostou velký černý chlupy 
v uších.

Lve,
z postavení Saturnu a Venuše 
je vysoce pravděpodobné, že na 
tebe brzy padne únava. No lepší 
únava, než strop nebo meteorit.

Raku,

vylez na nejbližší strom a podívej 
se do okolí. Kolik komínů uvidíš, 
tolikrát do konce roku dostaneš ve 
škole jedničku.

Kozorohu,
pokud zítra budeš mít na oběd 
těstoviny, tak brzy chytíš štěstí za 
pačesy. Pokud brambory, tak 
o víkendu chytíš vlak. 
A pokud rýži, tak chytíš rýmu. 

 štíre,

následující měsíc se na všechny 
zeširoka usmívej. Hlavně si ale 
před tím vyčisti zuby.

Střelče,
o Vánocích se ozvi tomu, kdo ti 
byl kdysi hodně blízký, ale už jste 
spolu dlouho nemluvili, udělá vám 
to oběma radost.

Berane,

pořád se ti zapalují lejtka, ale 
i tak hvězdy radí, ať se pořádně 
oblékáš. 

Váho,
zrovna ve chvíli, když jsem chtěl 
napsat tvůj horoskop, tak mi 
zamrzl počítač. 
No co se divíš, je zima! 

Panno,

Z vesmírné observatoře zdraví Helmut102



Ahoj Zámečata,

podle zákonů aerodynamiky 
je nereálné, aby čmelák létal. 
jenže on to neví, tak létá.

Možná si o některých svých 
snech nebo přáních myslíte, 
že není možné, aby se splnily. 
Dokonce vám třeba i dospěláci 
tvrdí, že se nikdy nestane to, po 
čem toužíte. jenže dospěláci ví 
kulový. Za jejich dlouhý život se 
tolikrát dověděli, že některé věci 
nejdou, až to přestali zkoušet. 

john Lennon, zpěvák nejslav-
nější kapely The Beatles, kdysi 
prohlásil: „nevěř nikomu, komu 
je nad třicet let“. 

Proto nevěřte nikomu, kdo vám 
říká: NEjDE TO!

Všechno jde, když se chce. Kde 
je vůle, tam je cesta. A proto se 
nebojte toužit a snít. žádná přá-
ní nejsou dost velká, aby se ne-
mohla splnit.

Básnička
pro Máňu i Toníčka
Zámeček si prolistuji,
času nikdy nelituji,
je v něm spousta skvělých věcí,ale to snad víme všeci.

A i když je venku zima,
Zámeček je pořád prima,
najdeme v něm všechny drby,kdo je rovný, kdo se hrbí,koho zadek pořád svrbí,
která chodí bez podprdy
- no tak tohle zrovna ne,ale jiné informace,
Zámeček k nám dostane.

Helmut
Ondřej helmut Polák

Slovo s nejčastější pravopisnou chybou 
ve vašich zaslaných článcích, reportážích,
básničkách a zprávách do tohoto čísla Zámečku:

JAZYKOVÉ OKÉNKO

Z anglického football (foot = noha, ball = míč).

V českém jazyce máme pro tento sport také název kopaná. 

abychom v Zámečku měli co nejméně chyb

FOTBAL

FODBAL F OTB AL

Půvo d slova:

Zaj ímavost:

Naty Sobolová, korektorka Zámečku a studentka českého a anglického jazyka na Ostravské univerzitě

Závěrem


