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OBČASNÍK ZE ŽIVOTA DĚTSKÉHO DOMOVA RADKOV – DUBOVÁ 
 

 

Vítám vás při dalším vydání Zámeckých novin. 

Současně mi dovolte, abych všem popřál do NOVÉHO ROKU 2016 hodně úspěchů  

jak v osobním životě, tak i ve škole. Všem přeji také pevné zdraví. 

 

V dnešním vydání se dočtete o dalších akcích, které se v našem domově udály od září do 

prosince. Tyto akce organizovaly jak naše tety a strejdové, ale i další domovy, či vaši 

kamarádi z GE MONEY BANK. 

 

 

Holčapek Martin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čeští a slovenští Romové nazývají Vánoce Karačoňa nebo Karačoň. V mnohém se ale 

jejich průběh neliší od toho, jak ho slaví většinová společnost. Přesto se v nich objevují 

tradice, které rozhodně stojí za pozornost. 

Každá romská komunita má své vlastní tradice a unikátní zvyky. Hodně z nich Romové 

převzali z Maďarska, Slovenska a Čech. 

Přesto se dá najít jeden důležitý prvek, který Vánoce u Romů spojuje. Tyto svátky jsou v 

jejich podání hlavně o odpuštění a usmíření. Den po Štědrém dnu se Romové scházejí u 

jídla a zpívají staré romské písně. 

I když Romové znají a často i dodržují staročeské tradice krájení jablek, lití olova nebo 

modernější zvyky, sledování pohádek v televizi, dodržují mnohé romské jiné zvyklosti: 

Omývání a zdobení penězi 

Romové se o Vánocích omývají v nádobě, na jejímž dně leží mince. To má rodině přinést 

bohatství, zdraví a štěstí. Ze stejného důvodu některé romské rodiny věší na vánoční 

stromky bankovky jako ozdoby nebo dávají tisíc korun pod talíř. 

Sláma pod stolem 

Pro připomínku, že se Ježíš narodil ve chlévě, si v minulosti Romové na Štědrý večer 

prostírali na zemi na slámě. Když pak rodina večeřela u stolu, dala se sláma symbolicky i 

pod něho. To se kdysi dodržovalo i v českých a slovenských rodinách. 

Hojnost u štědrovečerního stolu 

Dříve Romové neuměli dělat salát a kapra. Vařili brambory, maso (nejčastěji vepřové 

nebo kuřecí) a pekli koláče. Jídla ale mělo být na stole, pokud to bylo možné, hodně. Na 

stole nesměla chybět oblíbená romská vánoční jídla jako fazole se sušenými švestkami, 

švestková polévka nebo buchtičky polévané sádlem a sypané mákem, plněné zelné listy, 

plněné taštičky, či tvarohové či makové záviny z kynutého těsta. 

Chléb se svící 

Bochník chleba se zapíchnutou zapálenou svící a solí má rodině 

zajistit, aby bylo po celý rok co jíst.  

Svazování lžící slámou 

Po štědrovečerní večeři se dříve k sobě svazovaly omyté lžíce 

pomocí slámy, aby při sobě stejně drželi i jednotliví členové 

rodiny. 

Jídlo i pro mrtvé 

Na štědrovečerní hostině se vzpomíná na blízké, které už nejsou mezi živými. Odkládá se 

jim jídlo - zejména bobaľki - stranou, nejčastěji na okenní parapet. Někde je tradice 

nosit jídlo přímo na hrob.  

Článek jsem čerpal z internetu, Holčapek Martin 
 

 

 

 

 

 

 



ŠTĚDRÝ DEN NA DUBOVÉ VE FOTOGRAFIÍCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DARUJ  HRAČKU  -    

HAVLÍČKŮV  BROD  -    20. 

PROSINEC 2015 

V neděli 20. prosince vyjeli do 

Havlíčkova Brodu zástupci 

našeho domova. Pan ředitel, 

strejda Martin a Anežka Halová 

se zúčastnili předávání 

vánočních dárků pro naše děti. 

Všichni jistě víte, že jste si 

mohli přát vánoční dárek od lidí 

z celé České republiky. Vašim 

úkolem bylo to, abyste pomyslný dárek nakreslily a předaly vaší tetě. Pan ředitel potom 

odeslal obrázky do Nadace „Daruj hračku“. Nikdo z vás však neví, kolik ho to stálo času, 

námahy a nekonečného e-mailovaní s ředitelem nadace. 

 

V Havlíčkově Brodě jsme si s ostatními zazpívali vánoční 

koledy, viděli jsme kulturní vystoupení dětí z pěti 

dětských domovů a poslechli si hodinové vystoupení 

skupiny KYKLOPS. Potom již následovalo předávání dárků 

jednotlivým domovům a tříhodinová cesta zpět na 

Dubovou. 

 

Všichni jste se mohli 5. ledna přesvědčit, zda byly vaše prosby o dárek splněny. 

 

 

 

 



            

            

    

V prosinci proběh „Den otevřených dveří“ 

v našem domově. Všichni se snažili, seč jim 

síly stačily. Jedni nakupovali, druzí 

vyráběli, třetí zdobili, čtvrtí uklízeli, pátí 

vařili ….. 

Jedenáctého nastal den „D“. Všichni 

netrpělivě očekávali první návštěvníky. A 

že jich přišlo mnoho ….. Sešli se zástupci 

dětských domovů našeho kraje, zástupci 

zřizovatele našeho domova, místní i 

přespolní občané a zástupci obce 

Radkov. 

 

Podle vyprávění mohu říci, že jsem 

neslyšel jedinou negativní odezvu 

nebo odpověď na chod nebo provoz  

našeho zámku. 

 

Všem se líbili nádherně vyzdobené klubovny, kde 

mohl každý ochutnat cukroví. Ložnice byly jako ze 

škatulky a na chodbách byla nádherná výzdoba. 

V prvním poschodí vítala každého příchozího teta 

Lucka, která hrála na harmoniku vánoční koledy. 

Po prohlídce zámku si návštěvníci vybrali dárečky 

 a spokojeně odcházeli domů.          M.Holčapek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PROSINEC 

2015 



Osmnáctého prosince k nám 

opět zavítali naši kamarádi  

a kamarádky 

z GE MONEY BANK. 

 

V době předvánočního shonu 

navštívili naše děti. 

Popovídali si s nimi o 

Vánocích a jejich tradicích. 

Děti připravovaly chlebíčky, 

obložené mísy, jednohubky. 

Loupaly ovoce, aby si z něho mohly 

večer uvařit punč. Všechny 

ingredience a potraviny přivezli naši 

kamarádi. 

 

Vrcholem návštěvy měla být 

muzikoterapie. Tělocvičnou se linula 

vůně z vonných tyčinek, všichni si lehli 

na karimatky a spacáky.  Začalo se 

hrát na kytaru, bubínky, triangly a 

jiné, netradiční nástroje. Meditační 

hudba se ale našim dětičkám moc 

nelíbila a byla brzy ukončena. To jste se našim kamarádům moc nezavděčili. 

 

Následující den měly děti se zaměstnanci banky péct cukroví. Skutečnost ale byla 

taková, že pekli zaměstnanci banky a Anežka Halová. 

 

Tak nevím, nevím, kdy k nám kamarádi 

z banky po vašem fiasku v tělocvičně zase 

přijedou.       Holčapek Martin 

 

 

 

 

 

 

 



SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KULTURNÍHO DOMU VE VÍTKOVĚ 

Šestého listopadu se ve Vítkově slavnostně otvíral kulturní dům. Starosta města pan 

Smolka pokřtil DVD pohádku Čertova skála, protože součástí oslav bylo i její promítání. 

A protože se část pohádky natáčela i v našem zámku, byli jsme režisérem na slavnostní 

premiéru pozváni. 

V zákulisí jsme si prohlédli kostýmy, ve kterých herci natáčeli a potom jsme již zaujatě 

sledovali první 

„živé“ promítání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENEFIČNÍ  UTKÁNÍ  V LEDNÍM HOKEJI 

 

Po obědě jsme vyrazili do 

Ostravy. Na porubském 

ledě si kluci zabruslili a 

vyfotili se se známými 

osobnostmi. Bývalým 

premiérem české republiky 

Mirkem Topolánkem a 

hercem Martinem 

Dejdarem.  

 

 

 

A ve čtyři hodiny vše vypuklo. V dresu 

týmu Olymp Praha, který je obdobou 

fotbalové Amfory, nastupují osobnosti 

hokejového a kulturního života jako 

například Dominik Hašek, Jiří Hrdina, 

Martin Dejdar, Jiří Mádl nebo Pavel 

Nový. Na ledě se utkali s výběrem 

hokejistů týmu HC MK Klemens, jehož 

kapitánem je Roman Fučík, který celou 

show zorganizoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek utkání nebyl vůbec důležitý. Hlavní věcí byla dobročinnost akce a výtěžek sto 

deset tisíc korun, který byl věnován Fakultní nemocnici v Ostravě – onkologickému 

dětskému oddělení.                                                        Martin Holčapek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


