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OBČASNÍK  ZE ŽIVOTA  DĚTSKÉHO DOMOVA   RADKOV – DUBOVÁ 
 

Dovolte mi, abych vás všechny přivítal v NOVÉM ROCE 2015 

 a popřál vám mnoho a mnoho úspěchů. 

 
Naše noviny vycházejí s menším zpožděním, ale dříve jsem vše nestihl. Za to se 

vám velice omlouvám. 

Od minulého vydání se toho událo opravdu hodně. 

Některé děti byly přemístěny do výchovných ústavů, některé odešly ke svým 

rodinám napořád. 

Proto odešly i dvě tety vychovatelky. Ale myslím si, že se situace začíná 

pomaličku uklidňovat a našim domovem se bude zase ozývat smích mnoha dětí. 

Již v únoru přišly tři nové děti a jejich počet se určitě bude zvyšovat. 

 

Během listopadu a prosince byla provedena rekonstrukce (oprava) toalet, bylo 

vyměněno obložení a nová podlaha na chodbě. Bude vymalováno a bude vyměněn i 

koberec na chodbě, která vede ke chlapeckým ložnicím. 

 

Tak snad se nám od března zase povede tak, jak tomu bylo v předešlých letech. 

 

 

 

 

Holčapek Martin 
 

 



V září, říjnu i listopadu slavila Česká republika tři státní svátky. Jen ve 

stručnosti si připomeňme, proč je slavíme. 
 

 

Státním svátkem si 28. září 

připomínáme smrt patrona 

českých zemí Svatého Václava. 

28. září slavíme jako Den české 

státnosti už sedmým rokem. 

Připadá na svátek katolického 

světce sv. Václava, českého 

přemyslovského knížete a 

patrona země. Nepřipomínáme 

si však jen Svatého Václava, ale 

i ostatní panovníky, kteří nesli toto jméno. Mezi ně patřili Václav I., II.,III,IV,.  

 

 

28. října - Den vzniku samostatného Československa 

V Česku si 28. října připomínáme státním 

svátkem vznik Československa v roce 1918. 

Prezident v tento den uděluje státní 

vyznamenání a na mnoha místech republiky 

probíhá tradiční pokládání věnců. 

  

 

 

 

 

 

 

 

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii 

 

17.listopadu 1989 vyšli studenti, herci i obyčejní lidé do ulic. Vznikla tak zvaná Sametová 

revoluce a byl svržen komunistický režim. 

 



 
Na této prestižní mezinárodní soutěži nechyběly ani naše děti. 

Fotografie však tentokrát neuvidíte. Seděli jsme v hokejové hale 

ČEZ ARÉNY v Ostravě a od pódia jsme byli vzdáleni asi padesát 

metrů. Jen díky velkoplošné obrazovce jsme věděli, co se dole 

pod námi odehrává. 

A o co vlastně šlo? 

Mezinárodní soutěž Miss Princess of the World je určená 

dívkám z celého světa ve věku 16 – 26 let. Soutěž má přísná 

kritéria výběru. Klade důraz na přirozenou inteligenci, originalitu a znalost dívek při práci 

s komunikačními nástroji moderní doby. „Princezny světa“ mají být půvabné, elegantní a chytré.  

Reprezentují svou zemi v některém ze světových jazyků. 

 

Atraktivní dívky z celého světa od Francie, Itálie, Ruska, Číny, Kanady až po Bahamy, Trinidad a 

Tobagu či Venezuelu předváděly národní kostýmy, společenské šaty a promenádu v plavkách. Byly 

podrobeny zkoušce s počítačem, představily svou zemi a musely zaujmout také netradiční volnou 

disciplínou. Hodnocení dívek je tedy velmi komplexní. 

 

A jak vše dopadlo? 

Na třetím místě se umístila dívka 

z Argentiny, druhá byla 

reprezentantka České republiky 

a nejhezčí dívkou byla Brazilka. 

 

 

 

 

2. MÍSTO OBSADILA DÍVKA 

Z ČESKÉ REPUBLIKY. 

NEJKRÁSNĚJŠÍ „PRINCEZNOU 

SVĚTA“ PRO ROK 2014 SE STALA 

TATO PŮVABNÁ BRAZILKA. 



 

HALLOWEN 

 

Svátek původně zvaný Samhain je dnem, kdy se údajně hranice mezi světem 

živých a mrtvých stává nejtenčí. Pro většinu lidí typický americký svátek není 

vlastně vůbec americký. Tam se dostal až v roce 1840 díky přistěhovalcům ze 

Skotska a Irska. Jeho první oslavy probíhaly již v 5. století, kdy Keltové slavili 

konec léta a začátek zimy. Podle pověry Samhain, jejich bůh mrtvých, dovedl na 

jednu noc duchy do světa živých. Ti mohli být buď nápomocni, nebo mohli přinést 

problémy. V noci 31. října se  

zapalovaly ohně a oblékaly se masky. 

To proto, aby se lidé před zlými duchy 

uchránili. Název Halloween se uchytil 

až ve 13. století, kdy se katolíci 

pokoušeli odstranit všechny pohanské 

zvyky. Zvlášť oblíbený Samhain 

alespoň přejmenovali na All Hollows 

Day, zkráceně Halloween. 

Dnes je v mnoha zemích svátek Halloween obrovským fenoménem. Děti obcházejí 

domy v převlečení s otázkou: „Trick or treat“ (koledu, nebo ti něco provedu). Za 

odměnu dostanou sladkosti a ovoce. 

V Čechách většina lidí zajde 2. listopadu na hřbitov, zapálí svíčku a vzpomíná na 

své blízké, kteří už 

nejsou mezi námi. 

 

A pro potěšení dušičky 

jedna krásná 

hallowenská podzimní 

fotografie 

 



 

Dne 1. Listopadu se naše děti zúčastnily charitativního 

utkání v ledním hokeji mezi družstvy 

 

HC Olym Praha a HC MK Klemens 

 

Jako doprovodný program se představily krasobruslařky. 

Vše uváděla známá česká moderátorka Eva Decastelo. 

Výtěžek ze vstupného byl určen ostravské fakultní 

nemocnici, přesněji dětskému hematologickému oddělení. 

 

Ale popořádku. 

 Po obědě 

jsme 

vyrazili 

auty do porubské hokejové haly. Tam naše 

děti čekalo nejedno překvapení. Všichni si 

nazuli brusle a začali se projíždět po 

ledové ploše. Krasobruslařky se ujaly dětí a 

zorganizovaly pro ně dovednostní soutěže. 

Jízdu zručnosti, slalom, rychlostní soutěž. 

Za vše byly děti odměněny sladkostmi.  

 

To co nikdo nečekal, se ale stalo. Během půlhodiny se na ledě kromě krasobruslařek 

objevily známé české osobnosti. Kdo by neznal herce Martina Dejdara. Vrcholem všeho  

 

byl DOMINÁTOR  - svým vlastním jménem Dominik Hašek. „Vládce" české 

reprezentační branky a olympijský vítěz z Nagana. Tyto slavné české celebrity se vzaly 

pod patronát naše děti a bruslily s nimi.  



Dne 4. listopadu 

proběhla v našem 

domově beseda na téma 

„NÁVYKOVÉ LÁTKY“. Vše si pro naše 

děti připravili policisté České 

republiky -  mluvčí policie René 

Černohorský a nprap. Welnová Pavla.  

Zvláště paní Welnová nadchla děti 

svým výkladem a rozebíráním 

jednotlivých pravdivých příběhů 

týkajících se návykových látek. Děti 

se zaujetím sledovaly nově natočený 

film, týkající se drogové závislosti. 

 

Postupně mohly vidět, jak obyčejné děvče přišlo na rozcestí. Začalo unikat z reality, později 

vyhledávalo dealery. Dívka vše začala podřizovat droze. Již na ni byla závislá úplně. Začala 

prodávat zlaté šperky, kradla v obchodech jen 

proto, aby měla na drogu. Odvrátili se od ní všichni 

bývalí kamarádi a dívka skončila jako bezdomovec 

na ulici. 

 

Myslím si, že výklad týkající se drogové 

problematiky, byl v podání Bc. Welnové pro 

naše děti opravdu přínosem. 

 

 



Ben Cristovao (portugalsky Ben da Silva Cristóvão), je zpěvák, textař, 

herec, bývalý tanečník a vrcholový sportovec (snowboard). Jeho matka 

pochází z Čech, otec z 

Angoly.  

 

A právě on 24. listopadu zavítal se 

svým týmem do našeho domova, aby i 

dětem z Budišova a Melče povyprávěl 

o tom, jak bezpečně pracovat 

s internetem. 

Děti shlédly nový film o problematice 

zneužívání internetu „SEZNAM SE 

BEZPEČNĚ“ a o KYBERŠIKANĚ. 

Potom si o těchto příbězích všichni 

vyprávěli. Ben dětem zatančil a rozdal 

CD se svými písněmi. Tato akce se všem dětem moc líbila. 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugal%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zp%C4%9Bv%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Texta%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angola


 

                                                                                                                                                



 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 

 

 

Kamarádi od Romana Fučíka si pro děti připravili Mikulášskou nadílku. Pátého prosince 

všichni netrpělivě čekali, až čerti zařinčí svými řetězy, až spatří bílou andělskou tvář a 

bílé fousy Mikuláše.  

A dočkali se. Mikuláš měl pro všechny děti přichystané balíčky. Ale nevydal je jen tak. 

Děti musely zatančit, zazpívat nebo přednést 

nějakou báseň.  

Čerti někoho odnesli v pytli, někoho natřeli 

uhlím, ale balíčky nakonec dostali úplně všichni. 

Mikulášská nadílka se povedla. 

 

    



Děti z domova se zúčastnily „Vánočního jarmarku“, který 

pořádala Základní škola v Melči. Všichni přítomní si 

prohlédli výrobky, které dělaly děti z již ze zmiňované 

školy. Na závěr proběhly soutěže v tělocvičně. Těch se 

jako organizátoři ujali kluci z devátého ročníku. Myslím 

si, že se jim „čertování“ moc povedlo. 
 

  

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 



   JAKÉ  BYLY  VÁNOCE   V ROCE  2014 ? 
Mnoho dětí odjelo ke svým rodičům. Po dlouhých letech zůstaly v domově na VÁNOČNÍ 

SVÁTKY jen tři dušičky. Anežka, Kája a Regína trávili tyto nejkrásnější svátky mezi 

kamarády v nedalekých Budišovicích.   

 

Anežka o těchto svátcích napsala: „Devatenáctého prosince jsme odjeli do Budišovic. Jeli 

jsme tam dříve, protože jsme museli dodělat práci, kterou jsme v prosinci nedokončili. Já a 

Regína jsme pracovali v kuchyni, Kája s Natálií Sobolovou malovali pokoje. V sobotu nám 

přijeli chlapci z DD Býchory. Konečně jsme nebyli sami a práce nám šla od ruky. Následující 

den přijely děti z Liptálu, Příboru a Čeladné.  

V předvečer Štědrého dne jsme jeli nakoupit brambory, zeleninu, dětský šampus a 

minerálky. 

Večer se všechno vařilo a loupalo. Na Štědrý den ráno jsme začali péct cukroví, klepat 

kuřecí a vepřové maso, připravovat kapra a dodělávat bramborový salát. Kluci šli do lesa 

uřezat vánoční stromek, který potom nazdobili. 

Okolo čtvrté odpoledne jsme si přichystali „vánoční tabuli“. Krásně jsme prostřeli a vyzdobili 

stoly.  

Potom jsme se šli převléci do svátečního oblečení a usedli ke svátečnímu stolu. Po večeři 

jsme se odebrali všichni do klubovny, kde nám Flík rozdával dárky a všichni jsme se fotili. 

Potom už následovalo slastné nic nedělání a sledování televizních pohádek. V Budišovicích se 

mi moc líbilo.“ 

 

Na Štěpána, 26. prosince, se NĚKTERÉ děti vrátily do 

domova. Vánoční prázdniny utekly jako voda a 5. ledna se 

všechny děti sešly v naší jídelně. Následovaly druhé „Vánoce“. 

Bramborový salát, kuřecí řízek a další „NADÍLKA“.  Všechny 

děti byly obdarovány dárky, které se sami přály. (Tyto dárky 

nadělily dětem lidé v rámci projektu DARUJ HRAČKU). 

Navíc jim také Ježíšek nechal další balíčky s kosmetickými 

přípravky.  

 

 

 

      



   

 



První vydatné sněžení v polovině ledna 2015 jsme využili k sáňkování. Konečně se 

mohly děti dosyta  vyřádit na sněhobílé pokrývce 

      

     

       

     

             



Silvestr  v domově 
 

Tak ho vidím já… 

 

Pro spoustu lidí ještě vánoční volný den, ale pro 

některé již běžný pracovní den…. I ty prodavačky 

musejí být v práci, aby nám všem zajistily dostatek 

potravin pro nás sice běžný, ale krásně zakončený 

den – Silvestr. Autobusáci musejí také do práce.  A 

jiní,  třeba  náš topič, či teta Mirka v kuchyni také.  

 

Den začal 

normálně. 

Karel, Filip, Regína i Anežka vstávali dle libosti. Uklidili si 

své pelíšky, trochu zamákli na kultuře bydlení… a pak už 

jen lenošili každý po svém. Výborný oběd a potom zase 

lenošení. 

 

Za Anežkou přišla na návštěvu kamarádka.  Odpoledne 

jsme připravili pohoštění – svačinku a večeři. 

Sami můžete na fotografiích vidět, že všeho bylo dost. 

 

V půl šesté – alou do Radkova na ohňostroj. Byl moc krásný a tak nám ani nevadila zima, i když 

někteří měli omrzliny….alespoň byla zábava ve sprchách. 

 

Potom si přišel na své mlsný jazýček. Následovala spousta filmů, pohádek a internetu. Pak předání 

služby!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem přeji krásný Nový rok a hoooodně úspěchů………..    Teta Lenka 
 



Jarní prázdniny v domově 
 

V sobotu 14. února bylo počasí 

přímo ukázkové. Blankytně modrá 

obloha zalitá slunečními paprsky 

přímo vybízela k nějakému výletu. 

Ráno kluci se strejdou Martinem 

odvezli do sběrny druhotných 

surovin staré železo, děvčata 

uklidila domov. Okolo jedenácté 

hodiny jsme již byli všichni po 

obědě. Nasedli jsme do auta a 

vydali se do Malé Morávky a Karlovy Studánky. 

 

Děti sice neměly lyže, ale to vůbec nevadilo. Udělali 

jsme si pěší túru. Vrcholem byl výšlap na sjezdovku 

v Malé Morávce. Obrovské převýšení někteří jedinci 

nezvládli a leželi na sněhu jako smyslů zbaveni. 

Zvláště také proto, když viděli, jak kolem nás fičí 

lyžařský vlek a vyváží nahoru jednoho lyžaře za 

druhým. 

 

Ale nakonec dosáhli vrcholu úplně všichni. Nahoře sluníčko hřálo ještě více, tak jsme své obličeje 

vystavili jeho paprskům. Po dvou hodinách jsme sešli ze sjezdovky, všichni jsme si dali kofolu a 

obloženou bagetu. 

 

Nasedli jsme do auta a jeli se podívat do 

nedaleké Karlovy Studánky. Tam se mohl každý 

občerstvit pravou minerální vodou přímo 

z pramenu. Moc ale dětem nechutnala. 

 

Prohlédli jsme si i zamrzlý vodopád a 

následovala cesta zpět do domova. Celé 

odpoledne se všem líbilo.    Martin H. + Filip V. 

 

 



 

TAKTO NÁS PŘIVEZLI NA DUBOVOU V ROCE 2008. TO JSME MALÁ 

KUŘÁTKA, VIĎTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V LEDNU 2015 SI NÁS ODVEDLA MAMINKA DOMŮ. 

 

 

 



MY JSME PŘIJELI V ROCE 2011, ALE FOTKA JE O ROK STARŠÍ. PRÁVĚ 

JSME SE VRÁTILI Z VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

JE LEDEN 2015 A MY SE VRACÍME ZPÁTKY K MAMINCE. 

 

                                                                                 



NE PŘÍLIŠ PŘÍJEMNÉ LOUČENÍ ZAŽILI 

SOUROZENCI MIKOVI A ADAM BEHÁR.  

 

 

ADAM BYL PŘEŘAZEN DO DIAGNOSTICKÉHO 

ÚSTAVU V OLOMOUCI. K NÁM SE PO NĚJAKÉ 

DOBĚ URČITĚ VRÁTÍ. 

 

 

 

 

TO SE VŠAK NEDÁ ŘÍCT A HONZOVI A LEONOVI. HONZA BYL PŘEVEZEN DO 

VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ KUNČIČKÁCH, LEON DO VÝCHOVNÉHO 

ÚSTAVU V BOLETICÍCH. 

 

   

 

 

 



    ŽE BY PRVNÍ VLAŠTOVKA?   PO DLOUHÉ DOBĚ K NÁM BYLA 
 28. LEDNA 2015 PŘIŘAZENA NOVÁ DÍVKA. 

NIKOLA CZABKOVÁ   BYLA ZAŘAZENA DO ČTVRTÉ RODINNÉ 

SKUPINY A V ČERVENCI JÍ  BUDE 17 LET. 

SVÉ VZDĚLÁNÍ SI BUDE PROHLUBOVAT V 9. TŘÍDĚ MELČSKÉ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. 

 

        

  

___________________________________________________________________________- 

 

VĚNOVÁNÍ Z LÁSKY POSLALA EVA SEVIČOVÁ DOMINIKU 

SCHNEIDROVI 

NA JEJICH PŘÁNÍ SI BÁSEŇ MŮŽETE VŠICHNI PŘEČÍST 

 

Ráno vstávám s pocitem, že mě máš rád, 

své srdce chci Ti dát. 

K Tobě cítím lásku, 

to jsem si nedala žádnou sázku. 

Chtěla bych s Tebou být 

a do konce života pořád žít. 

S Tebou si užívat 

a s nikým jiným nebývat. 

Jsi pro mě vším, 

z Tebe někdy bdím. 

Jsi můj miláček, 

to Ti dokazuje můj plyšáček. 

Chci být s Tebou každý den a noc, 

MILUJI TĚ MOC. 



             



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


