ZÁMECKÉ NOVINY
Červen, letní prázdniny a září 2015
OBČASNÍK ZE ŽIVOTA DĚTSKÉHO DOMOVA RADKOV – DUBOVÁ

Vítám všechny při čtení dalších stránek našich zámeckých novin.

Léto se s námi loučí. Dny se začnou krátit a noci prodlužovat.
Slunce vstupuje do znamení Vah dne 22. září v 16 hodin 48 minut středoevropského
letního času. Nastává podzimní rovnodennost, na severní polokouli začíná astronomický
podzim.
Podzim nám mnohem více než kterékoli jiné roční období ukazuje důležitost umět vzdát
se toho, co jsme nějakým způsobem měli, prožívali, vlastnili. Stejně jako listy spadlé na
zem obohacují půdu pro další úrodu v novém roce, tak bychom i měli být schopni vzdát se
všeho, co již nejsme schopni využít a vytvořit tak prostor pro nové zkušenosti.
Zkusme se tímto moudrem řídit

V tomto čísle si dále můžete přečíst, jak
děti trávily prázdniny a jakých akcí se
zúčastnily v měsících červnu a září.

Holčapek MartinV pátek 29. května
jsme se zúčastnili kulturně-sportovní
charitativní akce pro dětské domovy a
stacionáře. Tuto akci pořádal pan
Rostislav Horáček z Clubu sten Karviná
pod názvem

TŘINEC SE BAVÍ

A všichni se bavili dobře. Na úvod jsme
shlédli exhibici ve stolním tenise. Proti
sobě
nastoupili dva skvělí čeští hráči Čihák a Karabec.
Oba předvedli divákům, že stolní tenis se dá hrát i
s pokličkou, vařečkou nebo dokonce i pukem.

Násled
ovala
část, která naše osazenstvo příliš
nebavila. V hodinovém výstupu se
předvedla Míša Růžičková, která uvádí
v televizi
pořady
pro
děti
z mateřských škol. Této chvíle jsme
využili k tomu, aby si děti zařádily na
kolo
točích. Ale ne na ledajakých. Na atrakci
BOOSTER, kdy jsou děti v 46metrové výšce a
volným pádem rychlostí téměř 100 kilometrů
za hodinu se
řítí dolů, se
odvážil jen
Dominik
Czabke a tři
dámy - Nikola, Anežka a Regína.
Richard, Erik a Bušalo potom
předváděli svá umění v autíčcích
na autodromu.

Za hodinku jsme se do haly vrátili a zaposlouchali se do písniček skupiny TĚŽKEJ
POKONDR – revival.
Nakonec vystoupil v Třinci italský showman a zpěvák Davide Mattioli. Jeho
písničky od skupin Richi a Poweri již sledovala jen hrstka nadšených diváků. Mezi
nimi i naše děvčata, která mohla na zpěvákovi oči nechat. Když se jim potom
zmiňovaný zpěvák podepsal na ruku, byly štěstím bez sebe.
Ale to už se blížila osmá hodina večerní a akce byla ukončena. Po necelých dvou
hodinách jsme dorazili zpět do domova. Myslím si, že se akce všem dětem líbila.

I sestry Kapitulčínovy byly v Třinci.

VODNÍ FOTBAL V DD MELČ
Dětský domov v Melči pořádal již po šesté turnaj ve vodním fotbálku. A na něm
jsme nemohli chybět. Zúčastnili
jsme
se
totiž
všech
předcházejících ročníků.
Po
chladných a propršených dnech
se konečně umoudřilo počasí.
Jako by si sluníčko v Melči přímo
objednali. A asi tu objednávku
naplánovali
skvěle,
protože
v době polední přestávky se
spustil obrovský liják, stejně
jako hned po vyhlášení vítězů.
Turnaje se zúčastnilo celkem
deset družstev a tak na každý
domov čekal maratón devíti zápasů. I když je tento turnaj úplně jiný, než kopaná
na trávě, soutěžící se snažili, což jim síly stačily.
Náš domov reprezentovali Anežka, Alex, Erik a Dominik Czabke. Všem patří mé
poděkování za krásné 4. místo. Všichni se velmi snažili, abychom zapomněli na
fotbalový propadák v Ostravě. A to se
jim podařilo. Celé družstvo hrálo opravdu
na hranici svých možností a toho, co
mohli na kluzkém povrchu předvést.
Největší pochvalu zaslouží Anežka. Ta na
vodní ploše nechala srdce i plíce. Kdyby
se vyhlašoval nejlepší hráč celého turnaje
ze všech deseti družstev, Anežka by
určitě vyhrála. A to není jen můj názor,
ale i názor vedoucích ostatních domovů.

Všem zúčastněným patří mé poděkování. Jako
odměnu si naši hráči mohli vybrat rakety na
stolní tenis, badmintonové pálky, čepice
s kšiltem, bublifuk, sportovní kabelu. Jaké
bylo moje překvapení, když Alex s Dominikem
sáhli
po
čokoládách.
Však také paní
ředitelka z melčského domova neopomenula
prohlásit, že děti na Dubové asi nedostávají
sladkosti……No ať si myslí, co si myslí. A to je o
vodním fotbálku vše.

MLYNMAN 2015
30. a 31. května se v nedalekém Davidově
mlýně na Kružberku konal triatlonový závod
pod názvem MLYNMAN 2015.
Část z finančního obnosu, který se vybral,
jako vstupné, putoval do našeho domova.
Proto se vybrané děti z našeho domova
podílely na organizaci závodu.
Karel řídil dopravu v Jánských Lázních,
ostatní děti byly na občerstvovacích
stanicích a závodníkům rozdávaly, banány,
cukrovinky a pití, aby si všichni doplnili
„cukry“, které během vysilujícího
závodu „ztratili“.
Všem se na závodech moc líbilo a
děkují sponzorům, kteří finančně
přispěli nemalou částkou pro náš
domov.

DALŠÍ NOVÉ DĚTI
29. KVĚTNA BYL DO NAŠEHO DOMOVA PŘIJATÝ NOVÝ CHLAPEC DENIS
RIGO. JE MU 14 LET A BYL ZAŘAZEN DO 2. RODINNÉ SKUPINY.

4.

ČERVEN SI JISTĚ ZAPAMATUJE MARTIN JIŘÍ SCHNEIDER. TENTO DEN BYL
PŘIJATÝ DO NAŠEHO DOMOVA A ZAŘAZEN DO 1. RODINNÉ SKUPINY.
OBĚMA CHLAPCŮM PŘEJI, AŤ SE JIM V NAŠEM DOMOVĚ LÍBÍ.

DALŠÍ NOVÉ DĚTI
24. ČERVENCE BYL ZAŘAZEN DO 3. RODINNÉ SKUPINY DANIEL LÉVAI. JE MU 12 LET A CHODÍ DO
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ.

1.

ČERVENCE BYLA PŘIJATA SABINA KNÁPKOVÁ. PŘIŠLA K NÁM OD
PĚSTOUNKY, ALE DŘÍVE VYRŮSTALA V DĚTSKÉM DOMOVĚ V PŘÍBOŘE.
BYLA ZAŘAZENA DO 3. RODINNÉ SKUPINY A NAVŠTĚVUJE 9.ROČNÍK
PRAKTICKÉ ŠKOLY V OPAVĚ

9. ročník fotbalového turnaje v malé kopané
Dne 6. června 2015 se děti z našeho domova zúčastnili fotbalového turnaje
v minikopané, který uspořádal Dětský domov ve Frýdku-Místku.
Počet přihlášených týmů se vyšplhal na rovných deset družstev, které byly
rozlosovány do dvou skupin:
Skupinu A tvořila družstva –
Melč, Velké Heraltice,
Ostrava-Bukovanského,
Frýdek-Místek 1 a
Frýdek-Místek 3,
Skupinu B tvořila družstva –
Nový Jičín, Bohumín,
Ostrava-Zábřeh,
Frýdek-Místek 2 a náš tým z
Radkova.
Naše sestava byla tvořena
hráči: na pozici brankáře –
Karel Jursa, na pozicích
obránců – Filip Váňa a
Dominik Czabke a útočníci Patrik Hrnčíř a Erik Ferenc.
Protože jsme neměli ani jednoho střídajícího hráče a asfaltový povrch hřiště
nebyl příliš ideální pro naše fotbalisty, nakonec jsme obsadili po bojovných
výkonech krásné čtvrté místo.

Tomáš Kalavský a Filip Váňa
V minulém čísle Zámeckých novin jsem psal o sportovních hrách mládeže
v Ostravě. Tady je pokračování. Příbram a znovu Ostrava.
Protože Anežka obsadila dvě medailová
místa a to v běhu na 800m a ve vrhu
koulí, postoupila do celorepublikového
finále. Tyto závody se konaly v Příbrami.

Anežka vydala ze sebe maximum, ale skončila ve svých disciplínách na čtvrtém a
pátém místě. To na další postup nestačilo.
Uvědomte si ale, že Anežka je v závodech v lehké atletice na čtvrtém místě
v soutěži dětí ze všech domovů z České republiky.
Alex jel do Příbrami také. A jemu se
dařilo ještě více. Díky medailovým
umístěním ve skoku do dálky a v běhu na
100m postupuje do MEZINÁRODNÍHO
FINÁLE DO OSTRAVY. Těchto závodů se
zúčastní chlapci i děvčata z Polska,
Slovenska, Maďarska a dalších států. A to
už je obrovský individuální výkon Alexe.
Oběma
našim
blahopřeji.

zástupcům

srdečně

A jak to dopadlo na třídenních mezinárodních závodech v Ostravě?
Mnoho zábavy, poznání nových kamarádů, diskotéka, prohlídka Ostravy a
sportování. Tak popsal mezinárodní závody v Ostravě Alex.
Sice se neumístil na medailových příčkách, ale i tak udělal pro náš domov
maximum.
Srdečně mu za jeho sportovní výsledky blahopřejeme.

CYKLISTICKÝ DUATLON V ČELADNÉ
Co to vůbec duatlon je?
Duatlon je atletická disciplína, která se skládá z
běžecké části, následované cyklistickou částí a
ukončena opět
běžeckou
částí.
Závodník musí
absolvovat
všechny
disciplíny co
nejrychleji za
sebou.

Tohoto závodu se zúčastnil náš nejlepší atlet Alexandr Drinek. Spolu s ním změřil
své síly s ostatními dětmi i Dominik Czabke.
Závody se konaly za úmorného třicetistupňového vedra. Ani toto počasí
neodradilo závodníky a ti ze sebe vydali opravdu maximum.
To, že Alex poslední dobou „válí“, se potvrdilo i v Čeladné. Celé závody po zásluze
vyhrál a jako odměnu získal horské kolo. Náš druhý zástupce Dominik obsadil
pěkné páté místo. Za odměnu jela do Čeladné i Anežka, tentokrát ale jako
„trenérka“ a „fanynka“.
Všem třem zúčastněným se
v Čeladné za nádherného
letního počasí moc líbilo.

FOTO ZE DNE DĚTÍ

GE MONEY BANK
Další setkání se zaměstnanci
GE MONEY BANK proběhlo
11. července. Tentokrát si
lektoři pro děti připravili akci ve
smyslu soutěže „SUPERSTAR“.
Všichni se sešli v tělocvičně a
děti ukázaly co v nich je.
Soutěžilo se hlavně v tanci
a ve zpěvu. Do soutěže se

zapojili i zaměstnanci banky. Nebylo
důležité, kdo vyhrál, ale to, že se
zúčastnili úplně všichni. Okolo jedenácté
hodiny si všichni na našem hřišti zahráli
fotbálek. A pak?
Po dobrém obědě se všichni vydali na
zřícenunu hradu Vikštějn. Naše děti,
které to zde dobře znají, ukázaly
zaměstnancům banky „hladomornu“ a vyhlídku. Následovaly soutěže plné zábavy a
na závěr se opékaly špekáčky.
Den se vydařil a dětem se akce moc líbila.

PRÁZDNINOVÁ ČINNOST Během prázdnin se děti nenudily, vařily si polévku, podívaly se, jak se natáčí
opravdová filmová pohádka, a zúčastnily se třech prázdninových akcí na třech
různých místech našeho okresu. Ale postupně.
Vaření polévky.

LETNÍ TÁBORY
Letos se děti, které neodjely k rodičům, zúčastnily třech prázdninových pobytů
mimo domov. Koncem července byly na Kajlovci, kde se všichni učili finanční
gramotnosti. To je to, aby věděli, jak si mají vystačit s výplatou nebo kapesným
na celý měsíc a neutrácet za zbytečnosti.
Druhý pobyt mimo domov byl začátkem srpna. Děti odjely do nedalekého
Budišova a tam se zúčastnili letního tábora, který se celý nesl v duchu pohádky o
„Šmoulech“.
Druhou polovinu srpna trávily děti v Budišovicích. Na „Myšinci“ si pod vedením
Flíka užívaly zbytek prázdnin.
A PÁR FOTOGRAFIÍ ZE ŠMOULÍ AKCE

FOTO ŠMOULOVÉ

MOŘKOV- SETKÁNÍ
DĚTÍ

V sobotu pátého září vyjelo deset dětí v doprovodu pana ředitele a strejdy
Martina do Mořkova.
Zde se uskutečnilo již sedmé setkání
opuštěných
a
handicapovaných
dětí
z
Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského
kraje. Jak nám pořadatel prozradil, tak za sedm
let uskutečnilo sdružení pro děti 75 akcí,
kterých se zúčastnilo osm a půl tisíce dětí a vše
dohromady stálo přes tři miliony korun.

Naši drobečci si prohlédli ukázky policejních
psovodů, seznámili se s policejními automobily,
které kontrolují silniční provoz na dálnicích
atd…
Okolo poledne jsme shlédli písničkové a
taneční představení Vladimíra Hrona. Malíře a
ilustrátora Dudka děti příliš nemusely. Přece
jen toto představení bylo pro menší děti. My jsme se projeli turistickým vláčkem
a svezli se v historickém vozidle, které patří místním dobrovolným hasičům.
Po obědě už byla volná zábava na
prolézačkách a nafukovacích hradech.
Někteří si vyzkoušeli aquazorbink a některé
dívky zase navazovaly nové kamarádské

vazby s dětmi jiných domovů.
Okolo
čtvrté
odpoledne
jsme
spokojeni a nasyceni vyrazili zpět do
domova.

MOŘKOV

VE

FOTOGRAFIÍCH

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
Děti byly zařazeny do čtyř rodinných skupin
První rodinnou skupinu mají na starosti teta Gabriela Vlková a strejda
Mgr. Tomáš Kalavský. Ve skupině jsou tři učni. Patrik Hrnčíř se učí kuchařem,
Eva Sevičová zahradnicí a Zdeněk Bílý dojíždí na učiliště do Vítkova. Denisa
Sevičová a Martin Jiří Schneider navštěvují
Základní školu v Melči, Richard Miko Základní školu ve Vítkově.

Druhou rodinku má pod patronátem teta Jarmila Viceníková a s ní vede prozatím
skupinu i pan ředitel. V této skupině je učňů nejvíce. Filip Váňa a Alexandr Drinek
dojíždějí na učiliště do Opavy, Anežka Halová do Ostravy a Regína Hotová do
Vítkova. Erik Ferenc stejně jako Denis Rigo navštěvují Základní školu v Melči. Na
dlouhodobé dovolence je v současné době Radek Pohlodko.

Ve třetí skupině o děti pečují teta Dáša Lazecká a strejda Martin Holčapek. Na
učiliště do Opavy dojíždí Nikola Czabková. Sabina Knápková dojíždí do Opavy
taky, ale ta je ještě na Základní a Speciální škole v Opavě. Vítkov navštěvuje
Daniel Lévai. Do Melče chodí oba Dominici – Czabke i Sivák. A na dlouhodobé
dovolence jsou u matky
Dominik Macháček i Kristína Boříková.

Poslední, čtvrtou skupinu, mají na starosti tety Gabriela Chudíková a Věra

Lázničková.

Dominik Schneider se v Opavě učí zedníkem. Silvie Behárová stejně jako
Barbora Bosáková a Tereza Sevičová navštěvují Základní školu ve Vítkově.
Nejmenší Pavla Bosáková chodí do školky v Radkově.

