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Pár slov redakce, 

 

jsme tu opět my a náš školní časopis Šumperské semetriky 😊.  

Jak už to bývá každým rokem, děvčata z vycházejících ročníků odejdou do jiných zařízení nebo 

domů, ale zároveň nastoupí děvčata nová. V létě nám odešly stálé „pisatelky“. Ale i my, nově 

příchozí, se zahanbit nenechaly a do časopisu jsme se pustily s elánem, přispíváme svými 

články a nápady. Kdokoliv z Vás může do časopisu přinést nový příběh a nápad. 

Máme první pololetí letošního školního roku za sebou.  A že to uteklo…… 

Pojďte si s námi připomenout a zrekapitulovat, co všechno nás ve škole potkalo a co se událo.   

                                                      

                                                    Věřte, že toho nebylo málo. 

 

Co vše si v časopisu přečtete?  

 

     Začátek školního roku je vždy hodně náročný, jak pro samotné dívky, tak pro učitele i 

vychovatele. Proto jsme si začátek roku obohatili mnoha zážitky. V prvním pololetí jsme toho 

zažili v DDŠ opravdu mnoho. Kromě učení se konaly různé akce, projektové dny, soutěže a 

výlety. Pořádaly se tvořivé dílny.  

V září jsme společnými silami s učiteli a p. Kalinou vyráběli hry ze dřeva a různých materiálů. 

Mimo jiné, hry jsou použitelné pro různé akce. Máme je schované a za hezkého počasí je lze 

kdykoliv využít.  

Podzim nám přinesl možnost navštívit akci Flora Olomouc. Vyšli jsme si také do přírody na 

houby a dále jsme se dozvěděli mnoho užitečných informací o lesní zvěři. 

     I přes krásný podzim jsme se těšili na Vánoce. Pravda, byly letos trochu hektické, nicméně 

výsledek stál za to.  Na Vyhlídce se po dlouhé době konala vánoční výstava. Byl to velký úkol 

pro všechny, přípravy nám daly zabrat, však výsledek byl zaručený. Velký dík proto patří všem 

zaměstnancům, učitelům, vychovatelům a všem děvčatům za pomoc a tvorbu krásných 

výrobků, dekorací a dárků pro veřejnost. 

     Náš domov se účastní a zapojuje do projektu Daruj hračku.  Téměř každá z děvčat byla 

obdarována. Děvčata dostala mnoho krásných dárků, které jim udělaly radost.   

     Učitelé i vychovatelé se snaží děvčata motivovat k dobrým výsledkům a chování.  Za zmínku 

proto stojí i aktivity, kterých se mnohé z děvčat účastní za zásluhu. Musíme říci, že každá z tříd 

se některé z akcí zúčastnily. Patří sem například návštěva aquaparku, kulturní akce 

Tutanchamon, návštěva kina, hradů, účast na sportovních akcích aj…. 
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A nesmíme zapomenout na novinku ………máme facebook!                                             

 Pokud máte čas a chuť, podívejte se na náš nový facebookový profil Vyhlídka 1 

                                                   

                                      

 

Na závěr patří velký dík všem, kteří se na vydání časopisu podíleli. Děvčatům za aktivitu a snahu 

v psaní článků moc děkujeme .                   

Přejeme hezké počtení.  
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ZÁŘÍ 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 

NETRADIČNÍ HRY 

Začátek školního roku začal netradičně. Každý učitel a jeho třída měli za úkol 

vyrobit hru. Hlavním aktérem byl p. Kalina, který všechny hry vymyslel a 

nachystal materiál k jejich výrobě. Nebylo to nic jednoduchého, pracovali jsme 

s vrtačkou, pilkou aj. Museli jsme se soustředit a měřit. Jedná se o hry venkovní 

a dají se využít k soutěžím a pobavení na hřišti. 

Vyrobené hry jsme otestovali v rámci projektového dne.  

Bylo fajn vymýšlet něco nového a praktického. Pravda je, že občas jsme u toho 

dělali blbiny. 

S radostí oznamujeme, že všechny hry fungují, jak mají, a těšíme se na jejich další 

využití a zábavu, kterou s nimi zažijeme :-)                                             

Přiložené fotky jsou toho důkazem.  
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HOUBY V NAŠEM OKOLÍ 

V rámci enviromentální výchovy jsme vyrazili za houbami v okolí domova. 

Zpočátku jsme byly trochu rozladěné, protože pršelo a byla docela zima. 

Počasí se však umoudřilo a my si výlet užily, naučily se poznávat různé 

druhy hub. 

            A to hlavní…..houby rostly, jako po dešti.                             
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VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC 

 

   Dne 30. 9. 2022 jsme navštívili výstaviště Flora Olomouc. Hlavní expozice se 

vztahovala k letošnímu 200. výročí narození Gregora J. Mendela, zakladatele 

genetiky. Dominantním prvkem byla sakrální gotická architektura. A to včetně 

velkých oblouků plných květin, jež se klenuly napříč celým pavilonem. Šlo o 

odkaz na Mendelovo působiště – augustiniánský klášter v Brně, jemuž vévodí 

bazilika Nanebevzetí Panny Marie postavená ve stylu slezské gotiky. 

Významnou součástí expozice byly kromě floristické výzdoby i prvotřídní 

výpěstky nejrůznějších odrůd a druhů od nejlepších tuzemských zelinářů  

a ovocnářů. 

Zhlédli jsme vše od obilí přes mák, brambory, hrách, vinnou révu, chmel  

a jablka až po chryzantémy a okrasné trávy.                   Mgr. Dolníček Jiří 
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ŘÍJEN - LISTOPAD 
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PODZIMNÍ NOSTALGIE 

Projekt  - podzimní nostalgie se konal v měsíci říjnu. Vyrábělo se z nasbíraných 

přírodních materiálů, listí, kůry, šišek, kaštanů.  

Barvy podzimu jsou kouzelné. Z listí jsme tvořily sovičky a draky. Využily jsme 

i dřevěná kolečka, na které jsme tavnou pistolí lepily přírodniny. Vytvořené 

dekorace krásně zdobily prostory školy po celý podzim.  
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Na podzim děvčata zažila také různé výlety s p. vychovateli.  

 

Z nich si některé připomeneme.  

Navštívili jsme hrad Bouzov, na kterém se nám moc líbilo.  

Hrad Bouzov je krásný a můžete ho znát např. z pohádky O princezně Jasněnce a 

létajícím ševci. 

Dalším zážitkem byl výlet s Priessnitzem. Původně se mělo jednat o výlet na 

Praděd, ale vzhledem ke špatným viditelným podmínkám došlo ke změně plánu 

a vyšli jme za Priessnitzem:-)  
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ZVĚŘ KOLEM NÁS 

Zvěř kolem nás byla jednou z dalších podzimních ekologických aktivit. 

 

Dne 8. 11. 2022 se konala akce EVVO "Zvěř kolem nás". S děvčaty jsme se vypravili 

do vesnice Dolní Studénky. Této akce se zúčastnili i žáci prvních ročníků z tamní ZŠ.  

Pod lesem nás čekal myslivecký hospodář, myslivec s loveckým psem. Řekli nám 

zajímavé věci o přírodě, myslivosti a jak přikrmovat zvěř v podzimních měsících. Dále 

vystřelili z brokovnice a ukázali nám práci s výmarským ohařem a rozbor zbraně. 

Pracovalo se ve dvou smíšených skupinách, aby se vzájemně poznali prvňáci ZŠ Dolní 

Studénky s našimi děvčaty, spojili své síly a spolupracovali. 

Společně si zahráli hry v lese se zapeklitými úkoly. Např. Najdi pět šišek :-). Hod šiškou  

na cíl. Najdi stopu zvěře. Řešili jsme úkoly v pracovním listě se zajímavými 

informacemi o zvířatech a na závěr nás čekal i malý test. Vše se skupinám bodovalo. 

Na louce se pak hrály pohybové hry se zvířecí tématikou (i zde se uhrály další bodíky). 

Hrálo se Na jelena a Jak dělá prasátko. Skupiny si vedly velmi dobře, bodové rozdíly 

byly minimální.  
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Dětem patří velká pochvala! (Ta bonbónová byla už řádně rozdána :-) 

                                                                                           Mgr. Dolníček Jiří 
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V rámci programu RECYKLOHRANÍ jsme obdrželi poděkování za účast 

v projektu VZKAZ (V) LÁHVI. 

 

Jaké bylo zadání?  

V prvním úkolu školního roku 2022/2023 byli žáci škol vyzváni, aby se proměnili 

v Robinsonky a Robinsony a vytvořili vzkaz v láhvi. Vzkaz měl přinášet zprávu 
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o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými 

obaly, jak a proč je třídit a jak je to s jejich recyklací. Podstatou bylo, aby děti 

zachytily hlavní myšlenku příběhu tak, aby byla srozumitelná pro každého, kdo 

láhev najde a otevře. Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi 

plasty je, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem, a proč je důležité je dobře třídit 

a recyklovat. Samozřejmě platí, že čím méně odpadu z obalů, a to nejen 

plastových, vytvoříme, tím lépe.  

A proč Robinson? Je to jednoduché – nechceme, aby se naše země stala 

opuštěným ostrovem plným nepotřebných odpadků. To by byla velká škoda.  

Partnerem úkolu byl projekt Replastuj.cz – za naši školu se akce zúčastnila             

1. třída.  

Děkujeme za spolupráci.  
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HALLOWEEN 

 

 

    Každý dnes ví, že na podzim slavíme Halloween.  Hlavně děti se těší na konec 

října, kdy se právě slaví Halloween. U nás v ČR je však vnímán jako důležitý den 

svátek všech zemřelých, čili Dušičky. Abychom si připomněli, proč se vlastně 

Dušičky slaví, co vůbec znamenají, atd., konala se ve škole přednáška na toto 

téma. Díky p. Pudilovi a p. Kuxové jsme se dozvěděli informace o svátku Dušiček 

i Halloweenu.  

A abychom si užili trochu legrace a té strašidelné atmosféry spojené právě 

s Halloween, oslavili jsme ve škole i na domově tento den se vším všudy. 

S kostýmy a make-upem, občerstvením a výzdobou školy. 

Posuďte sami, jak se nám den vyvedl. Byl to pěkný strašidelný mejdan… 
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A toto jsou 
vítězky za 
nejlepší 
masku – 
školní 
Halloween
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PROSINEC – LEDEN 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

Kdo by se na ně na netěšil…jsou to přece svátky klidu a míru, pohody, dobrého 

jídla a vánočního cukroví.  

Děti se těší hlavně na dárky.  

Dospělí …hm ..mnoho z nich ještě nepochopilo, že nemá cenu se pořád za něčím 

honit a prudit s úklidem .  

Co k Vánocům patří jsou neodmyslitelně pohádky a vánoční stromek, výzdoba. 

I my jsme si vánoční výzdobu vytvořili. Pracovali jsme nejprve na výzdobě školy 

a domova.  

Avšak čekal nás ještě jeden velký úkol.   

Na Vyhlídce se po dlouhé době konala vánoční výstava. A tak se tvořilo, lepilo, 

stříhalo, malovalo, žhavila se keramická pec…..no práce nebraly konce.  

Ale výsledek se dostavil a stál za to. Návštěvnost z řad veřejnosti nebyla až tak 

velká, nicméně pro nás v domově to znamenalo obrovský kus dobře odvedené 

práce.  
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Výstava se konala ve dnech 8. 12. 2022 a  9. 12. 2022, byla i prodejní. Děvčata se 

na akci aktivně podílela, pomáhala s přípravou i prodejem. Návštěvníci si mohli 

zakoupit výrobky všeho druhu, např. andílky z keramiky, obrazy, svícny 

z přírodnin i keramiky, z látek šitá zvířátka a dekorace z papíru – papírové 

stromečky, ozdobené lžičky, voňavá mýdla a mnoho dalších. Mohli též zhlédnout 

výtvory děvčat, kreslený betlém a nasát tak příjemnou vánoční atmosféru.  

Děkujeme tímto všem za pomoc a práci spojenou s výstavou   
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UKÁZKA 

VÝZDOBY ŠKOLY  
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 S p. R. Tóthovou jsme tvořili výrobky z keramiky 

 

 

 

 

 

KRESBA – VÁNOČNÍ TÉMATIKA 
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Něco voňavého, sladkého a dobrého….  perníčky se povedly  
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Návštěvníky 

jsme vítaly s 

úsměvem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo možné  

si něco koupit. 
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Součástí výstavy byl fotokoutek NEJEN pro děti 
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 Jaké dojmy výstava zanechala?  

Vánoční výstava  

Výstava v DDŠ....... byla první, dali jsme si s ní velkou práci. 

Výstavy jsem se zúčastnila, pracovala jsem,  jak na přípravě, tak na prodeji. 

zákazníci chodili tak skromně, protože hodně lidí o naší výstavě ani asi nevědělo. Ale 

i tak jsme prodali docela dost výrobků. 

 Do našÍ výstavy daly holky z DDŠ hodně práce, po pravdě i já :D 
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S Vánocemi je spojena akce pod názvem 

Daruj hračku 

Děkujeme organizátorům Daruj hračku za pořádání této úžasné akce. Děkujeme 

taky všem dárcům za dárky pro nás. Díky vám se nám splnila přání a máme 

krásné Vánoce🎄🎅🏼  

 
 

 

 

Slavnostního předávání proběhlo v Havlíčkově Brodě. S p. Polákem se 

předávání dárků zúčastnily T. Nováková a A. Bujková ze 7.třídy. 
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ZÁŽITKOVÉ AKCE ŠKOLY 
 

Vánoční Olomouc 

V předvánočním období děvčata 

9. ročníku společně s p. uč. 

Cupalovou a s p. uč. Tóthovou 

vyrazila na školní výlet do vánoční 

Olomouce. Ráno byla všude 

v okolí sněhová nadílka. Děvčata 

(myšleno i p. učitelky) jsou 

statečná a nic je nemohlo v cestě 

za poznáním zastavit. Prošla si 

náměstí a trhy a také navštívila 

Pevnost poznání. Výlet se jim 

podařil. 
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Tutanchamon 

V rámci dějepisu si děvčata udělala výlet do daleké historie - konkrétně za 

Tutanchamonem. Holky ze 7.třídy vyrazily do Brna na velkolepou výstavu. Nikdy 

nic podobného neviděly, byl to pro ně velký zážitek. 
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            Aquapark Olomouc 

 

 

 

Další akce EVVO byla zaměřena na plavání, saunování, zdravý životní styl. P. 

Polák s p. uč. Dolníčkem J. a vybranými děvčaty zavítali do Aquaparku 

v Olomouci. Návštěvnost v aquaparku byla malá, a tak měli dostatek možností 

pořádně si užít vodních radovánek a saunování. 
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A co jsme vytvořili? 
 

V hodinách angličtiny jsme probírali téma populární hudba. Dělali projekt o svém 

oblíbeném zpěvákovi, zpěvačce. Projekt jsme vypacovávali s pomocí notebooků, 

které máme k dispozici v rámci vyučování. 
 
Karolína Tesarčíková. 9.třída 
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Natálie Bargelová, 9.tř. 
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 Kristýna Sládková, 9.tř. 
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Jan Bendig 
Honza Bendig se narodil se 14. Února 1994 V Hradci Králové. 

Je český zpěvák a má čtyři sourozence. Když byl ještě dítě chodil do 

pěveckého sboru Boni Pueri. V Praze studoval popularní zpěv. Od 12 

let žil s rodinou tři roky v anglickém Liverpoolu. V roku 2008 vyhrál v 

Anglii pěveckou soutěž. Z Velké Británie se s rodinou vrátil do České 

republiky, zúčastnil Pěvecké soutěže Super Star. Roku 2010 se 

zpěvačkou Ewou Farnou nazpíval titulní píseň. V roce 2012 učinil 

coming out a uvedl, že je gay. 

Romský zpěvák Jan Bendig společně s přítelem Lukášem Rejmonem 

bydleli několik let v podkrovním bytě v centru Prahy. Má slavného 

bráchu, který je o pět let mladší a jmenuje se Marcel Bendig. Marcel 

toužil od malička být hercem. 

 

Aneta Bujková ze 7.tř. 
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 Aneta Bujková  - osmisměrka 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Miluška Kokiová – Méďa 
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Komiks na téma Stop kouření vymyslela a nakreslila Natálie Bargelová, 9.tř. 
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Karolína Balánová, 7tř. – příběh i kresba 
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 o

                                                                

ZOO 

Something about it:   

All we know about the zoo is perhaps the main thing that there are animals. And 

we also know that there are animals that we don't see every day.                              

PANDA 

The panda is an animal that is not seen very often, mostly in Asia or CHINA. Panda 

eats bamboo stalks and their reproduction is terribly difficult  

 

Why panda, you ask me? 

 

  Because it's an amazing animal that's really beautiful, I like it 

best of the animals, and after the panda, I also love koalas. 
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Můj příběh 

 

Mami chtěla bych ti něco říct, jak jsi měla 

v břiše, tak jsem věděla, že se mnou nebude 

něco v pořádku.  

Jak mě máma porodila, tak mě měla jen 2 

měsíce a pak mě dala do kojeneckého ústavu. 

Tam jsem poznala moji první setru Máju. Ani 

nevěděla, kdo jsem. Jak jsem ji poznávala, tak 

už mně přišla povědomá. Čas plynul dál a já i 

sestra jsme šly do jiného dětského domova. 

Když jsem tam přišla, tak sestry a bratr nevěděli, 

kdo jsem. Ani nevěděli, co mně mají říct, a co 

jsem slyšela jako první, bylo: „Ahoj Aničko!“ Až do teď si to pamatuji. Zažili jsme 

spolu tolik zážitků, že to nejde ani spočítat.  

Najednou se nám ozvala máma a táta. Když jsem viděla svojí mámu a tátu, tak 

mně vypadli oči. V tu dobu jsem nevěděla, že fetují, protože to nešlo ani vidět. 

Vlastně jsem to ani v tu dobu nevěděla, jen to věděla moje rodina. Když mně bylo 

12 let, tak mi řekli, že máma fetuje. Tak jsem to nedávala, začala jsem kouřit a ten 

den, co jsem tady nechtěla být, tak jsem odjela do psychiatrické léčebny, ani mě 

to nepomáhalo. 

Tak už nevěděli, jak se mnou dál, tak mě dali do diagnostického ústavu, a tam mi 

skoro všechno docházelo. Proč jsem to vlastně dělala, a na druhou stranu bylo 

mě tam líp než na dětském domově. Dalo mě to víc než na DD. A po roce jsem šla 

do Dětského  domova se školou Šumperk. Poprvé jak jsem přišla, tak jsem se moc 

styděla. Já i Lucka a Natálie jsme se hned zabydlely.  Když skočily prázdniny, tak 

začal školní rok.  Musím říct, že jsem se spravila, už se ani tak nechovám, jak jsem 

se chovala. Jsem za to ráda a ve škole mi to opravdu jde. 

(A.Č.) 

 

 

 

 

 



47 
 

Jak jsem se dostala do dětského domova  

Začalo to tím, že jsme se přistěhovali do 

Karviné. První den jsem se s nikým vůbec 

nebavila. Pak druhý den jsem se bavila 

s holkama, které mě učily dělat problémy. To, co 

mi řekli, tak jsem to udělala. Nevěděla jsem, že 

začnu dělat takové problémy. Začala jsem utíkat 

z domu, kradla jsem mámě poslední peníze, co 

měla. Mě bylo prostě všechno jedno, jela jsem 

pořád svoje. Poslouchala jsem své kamarádky 

než mamku. Snažila jsem se změnit, ale nějak to 

nešlo. Byli mi přednější ony než vlastní mama. 

 Ted to je dobrý. Jezdím na dovolenky, s mamkou 

mám hezký vztah. Jsem ráda, že mezi námi je to 

normální. Nikdy bych jí už neublížila, tak jak jsem jí 

ubližovala. Mrzí mě to, nevím, jak se jí mám omluvit. 

Prostě je mi jí lito. Nevěděla jsem, že se dostanu do 

dětského domova.  
Chci být zase doma s mamkou, vrátit ten čas. Prostě 

nevím, jak se mám změnit, však ani ten děcák mi 

vůbec nepomáhá. Jsem tu už sedm měsíců a za těch 

sedm měsíců jsem se vůbec nezměnila. Pořád si 

dělám, co chci, ale zas jak jsem jela poprvé na 

dovolenku, tak jsem hned pomáhala mamce. Chovala 

jsem se normálně, jak normální holka. Ale když jsem 

se vrátila z dovolenky, tak jsem zase byla hnusná. 

Nevím, když jsem doma, tak jsem jiná a když jsem na 

domově, tak jsem úplně na všechny hnusná. Nevím, 

proč mi tak ústav  brání, chybí  mi moje celá rodina. 

Hlavně děda, který tu se mnou už  dávno není, mrzí 

mě to všechno.  
Chci začít zpátky od znova. Teď vycházím a chci se 

vyučit za kuchař číšník. Baví  mě hodně vařit, chci být normální holka, rozumná, chytrá a chci, aby moje 

mama byla na mě pyšná. Nevím, prostě někdy si říkám, že moje chování je na prd, protože kdybych 

nepotkala tu moji partu, tak bych byla doma. Pomáhala bych mamě a neposlouchala své kamarády, tak se 

tak ani nechovám. Nevím, někdy si říkám, že můj život nemá vůbec cenu, chci začít úplně od znova … 
Můj nový začátek bude na nové škole. Udělám si střední školu, chci dělat kuchař číšník. Baví 

mě hodně vařit, chci se vyučit, protože  chci udělat i vysokou školu. Jestli to půjde, věřím si. 

Chci si najít i nějakou práci, třeba pracovat v restauraci  nebo  chci vařit doma, naučit se toho 

hodně .. Chci italskou kuchyň. Chci, abych cestovala, abych ochutnala víc dobrých jídel. Můj 

vzor kuchaře je Ondřej Němec …   

psala Laura 
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Můj příběh  
O rodině 

 
Když jsem se narodila, už jako malá jsem byla po domovech. První jsem byla v kojeňáku. Tam 

jsem byla od peřinky, do mých 4 roků. Když už jsem měla ty 4 roky, odvezly mě do domova 

do Zábřehu na Moravě. Tam jsem poznala svoje pravé sourozence. Sice mě moc nepřijali mezi 

sebe, ale i tak jsem byla ráda. V rodině jsme 8 sourozenců a já jsem ta nejmladší. Když jsem 

tam přijela, nevěděla jsem vůbec nic. Pak jsem šla do dovnitř a řekli mi, že mám jít na 4. 

skupinu. Já jsem neuměla ještě ani počítat, sotva jsem uměla říct dobrý den. Pak mě paní 

donesla nahoru a jako první, co jsem viděla, ve dveřích byli moji sourozenci. Přišla jsem dovnitř 

a všichni se ke mně rozeběhli. Byla jsem vyděšená, protože jsem je ani neznala. Když už bylo 

všechno v pohodě, tak můj nejstarší brácha mi pustil bombu na nos, protože byl zfetovanej, a 

já jako nejmladší sourozenec jsem to schytala ;) Šla jsem se opláchnout, vůbec jsem to neřešila, 

protože mi to bylo nijak moc jedno. Opláchla jsem se a šla jsem na chodbu. Druhý den jsem 

měla narozeniny, bylo mi 5 roků, nechtělo se mi to s nimi vůbec slavit, ale pak už jsem to 

oslavila. Nebylo mi zrovna dobře, ale raději jsem předstírala jako že nic, aby se neřeklo.  

Už jako malá jsem byla zvyklá být všude sama, nepotřebovala jsem okolo sebe nikoho, vždycky 

jsem si vystačila sama. Když už jsem tam byla trošku dýl, tak se to zlepšovalo až od doby, když 

mého nejstaršího bráchu Nikolase odvezli na Kopeček. Můj brácha byl od malička blbeček, 

vždycky se nechal stáhnout od všech, ale byl to  brácha, takže jsem na něho nemohla mít nijaký 

křivý slova no ... Když jsem viděla, jak mého bráchu odváželi před očima v 6 letech, tak jsem 

byla úplně v šoku. Všechno se změnilo, když ho odvezli, všichni moji ostatní sourozenci začali 

dělat problémy a všechny rozdělili. Mého dalšího bráchu Vlastíka odvezli taky na Kopeček a z 

Kopečka ho převezli do Veselíčka a z Veselíčka ho převezli do Janové. Chvíli byl na svobodě 

a dnes dostal 2 roky v kriminálu. 

Moje sestra Rosalinda byla vždycky moc nervní člověk, nenechala si od nikoho vůbec nic líbit. 

Dělala moc velké problémy, mlátila se, utíkala a tak dále, tak ji dali do Šumperka na Vyhlídku 

1. Když byla v Šumperku, otěhotněla a čekala chlapečka, tak ji dali do Černovic do ústavu. Teď 

je vlastně doma a 17. listopadu porodí další miminko a bude to holčička. Další sestra je Darina, 

byla odjakživa feťačka. Taky  ji odvezli do Šumperka za mojí sestrou. Samozřejmě taky 

otěhotněla, čekala holku Klaudii. 

Když k ní na pasťák přijela mama, tak 

utekla od holky. Do dnes se o ni stará 

moje máma. Můj další brácha Daniel 

měl od mala problémy s tloustnutím, 

byl agresívní, často se mlátil a dělal 

taky blbosti. Hodně jezdil po 

léčebnách kvůli práškům. Dali ho do 

Veselíčka a Veselíčka ho dali do 

Janové. Teď je v pasťáku Dvůr 

Králové :D. 
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O lásce  

 

Lásku jsem poznala, protože jsem to vlastně chtěla 

zkusit, jaký to je pocit, mít takovou lásku. Myslela 

jsem si, že to nebude tak těžký, jenom oblbnout 

nějakýho kluka. Ze začátku jsem to udělala, oblbla 

jsem ho, tak že byl do mě úplně blázen a po čase jsem 

se asi zamilovala i já. Bylo mi 12 roků, nebyla jsem s 

ním moc dlouho. Když jsem se s ním rozešla, už jsem 

žádného kluka neměla, ani jsem nechtěla.  

Až co jsem přišla do Šumperka v 14. 9. 2020, celý 

rok jsem si dělala, co chtěla. Nemusela jsem se trápit, 

jen jsem si prostě užívala až do doby, kdy přišel rok 

2021, kdy jsem měla pocit, že stojím u zrcadla a 

nevidím sama sebe. 13. 9. 2021 mi řekla jedna holka 

Bára, jestli nechci kluka. Když mi ho ukázala, zapadl 

mi mozek. S tím klukem jsem se viděla už v 

Kroměříži na Děvíně, jmenoval se Mario K., 

zkráceně mu říkali Marek.  

Když jsme se viděli 26. 9. 2021, naše první pusa byla 

u Kauflandu. Když jsme se na sebe podívali, tak jsme oba dva řekli, že jsme se už 

jednou viděli. Přišel den, kdy mě povedl na diskotéce, nijak moc jsem to neřešila, 

teda spíš jsem byla úplně hotová, brečela jsem, řezala jsem se, a tak dále. Často 

jsem utíkala za ním.  

Když jsem za ním utekla, po tom co mě podvedl, řekl mi toho trošku víc. Pak jsme 

se pohádali a já jsem utekla ven z baráku. Byli jsme u jeho nevlastího bráchy, byla 

s náma i jeho nevlastní sestra. Když jsem utekla z baráku, jeho sestra utíkala za 

mnou. Lehla jsem si na silnici a čekala jsem, kdy mě zajede auto. Jeho sestra 

utíkala pro Marka a všechno mu řekla. On se rozeběhl za mnou, a když viděl, jakej 

kousek je ode mě to auto, tak nahodil ještě větší sprinty, žduchl mě tak, že jsem 

si dala do patníku hlavou. Točila se mi hlava, nemohla jsem ani vstát, tak mě vzal 

do náruče a odnesl mě až do domu. Od té doby se nic nestalo. Pak to udělal znova 

(podvedl), už jsem na to těžce kašlala, pohádali jsme se a zase se usmířili. Až do 

teď mě nepodvedl.."   
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Můj příběh 

 
Co mě čeká je stření škola. Ráda bych šla na cukrářku. Ráda vařím a peču. Umím vše připravit, 

cítím se jako by domácí máma. Hodně bych chtěla být lepší než jsou moji sourozenci, protože 

si vůbec nedodělali školu, ale já už přemýšlím o životě, co bude dál. Za chvíli mi padne 18 a 

chci něčím být a chci to dokázat mojí rodině. 

Rodina… moje máma .. když mě máma čekala, do toho fetovala, dělala hodně problémy .. a 

oni zjistili, že to neni dobrá máma. Dali mě do kojeneckého ústavu. Po nějaké době si mě si 

sebrala nebiologická máma a jsem u ni do teďka. Od mala jsem u ní, vychovala mě ona. S 

pravou mámou nejsem vůbec v kontaktu. Vůbec mě nezajímá, protože mě nevychovala.  A 

vůbec se ani neptá ani mi nevolá do teď.  

 Jsem u mojí mamy nebiologické a říkám jí mami, protože mě má od mala. Vychovala mě a 

hodně věcí mě naučila i to, jak umím uklízet. To všechno mě naučila mama a miluju ji. Měla 

jsem 12 let a dělala jsem problémy mámě. Kradla jsem, utíkala jsem jí, až jsem se dostala do 

domova a jsem tady do teď. Mám na výběr, jít domů, ale zatím nechci, protože chci si udělat 

teď svoje věci. Vím, že jak půjdu domů nastálo, tak si vůbec nic neudělám a budu zas dělat 

problémy a to nechci. Chci si udělat teď svoje věci a pak se budou řešit jiné věci. Uvidím, co 

bude dál ... 

Teď moje chování … Jak jsem přišla do Šumperka 

DDŠ Vyhlídka, bylo to hrozný, jak jsem se 

chovala. Našla jsem si kamarádku v DDŠ a dělala 

jsem s ní problémy, utíkala jsem, neposlouchala 

jsem učitele ani vychovatele, jela jsem si po svým. 

Chtěli mě dát do Janové, no ale přišla mi do cesty 

Renča. Bavily jsme se, byly jsme spolu na pokoji. 

Jen jí jsem se tak vyjádřila o  mojí rodině, jaký jsem 

to měla. Byly jsme hodně na sebe zvyklý a měly 

jsme se hodně rády. Naučila mě hodně věcí, které 

jsem potřebovala. Naučila mě, jak se mám chovat, 

jak se mám  vyjadřovat, uklízet. A na to jsem na ni 

pyšná, že mě dala někam jinam. Dala mě nahoru, a 

to ji fakt děkuji. Do teď se spolu bavíme, jsme 

spolu v domově 2 roky skoro. Jsem za to moc ráda, 

že jsem tak dopadla. Děkuji všem. 

Co chci teď.. Udělat si školu, první půjdu na 

cukrářku. Dál se bude řešit práce, abych mohla z 

něčeho žit. Nechci se furt spoléhat na moji mámu, 

taky toho má teď hodně. Budu se o ni starat. První 

ji musím pomoct, a pak se postavím na moje nohy.  

 

napsala Vaness  
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O mém životě v domově … po domovech 

Chci Vám trochu říct o mém životě po domovech. Jmenuju se Julie, je mi 13 let a chodím do 

7. třídy.  

Když jsem se narodila, mě moje vlastní máma nenáviděla, ani vlastně nevím kvůli čemu. 

Někteří říkali, že moje máma nenáviděla mého tatínka, který už vlastně není. Máma hned, jak 

jsem se narodila, si udělala obrázek, jak vypadám. Řekla si asi, že vypadám jako svůj tatínek a 

viděla tu podobu. Jenže to není moc dobře, protože každé dítě potřebuje maminku, která dá 

lásku a vše, co bude mít. Jenže já nic takového neměla. Nikdy mi moje vlastní máma nedala 

pusu, nestarala se o mě. Myslela si, že asi vůbec neexistuju nebo tak něco. Místo toho táta mi 

dal trochu víc, jak máma. On mě krmil, on mě oblékal, on mě uspával… Jenže to trvalo 1 až 2 

měsíce, tak nějak jsem byl v kojeňáku. Když mi padl jeden rok, můj táta tušil, že moje máma 

už o něho nemá zájem a že má jiného. Přesně 28. 3., když jsem měla jeden rok, byla jsem zrovna 

doma jen chvilinku, asi to byl víkend, nevím dobře. Zrovna jsem spala, když moje máma vstala 

o půl noci a vyhodila mého taťku na ulici bez peněz. Začal asi kvůli mámě pít. Od té doby jsem 

ho nikdy neviděla a vlastně si mě ani máma nemohla vzít. Máma mě nechce a nechtěla, byla 

jsem tam v tom kojeňáku zhruba 5 let. 

Pak jsem šla domů do svých 8 let. Jenže to bylo peklo, moje máma se pořád o mě nestarala, 

nedávala mi to, co ostatním. Nedala mi vše, co každé dítě potřebuje, nebrala mě ven, byla jsem 

jen doma zavřená na půdě na několik zámků a řetěz. Moc jsem toho tam neměla, měla jsem 

jednu deku, ne úplně teplou, spíš lehkou, a to měl být můj pokoj bez světla a bez postele. Tam 

jsem spala na zemi v zimě, rozbitým oknem, kde tekla voda z okna, když pršelo. Máma mi 

dělala hodně velké naschvály. Na té půdě jsem měla kakat i čůrat na zem, měla jsem v tom spát 

a dýchat tu nečistotu, co tam po mě byla. Pak mě dala máma na psychiatrii, kde jsem vůbec 

neměla být, jenže máma si na mě něco vymyslela, že jsem taková a taková… Od té doby jsem 

se hodně zhoršila v tom chování. Zhroutila jsem se a nevěděla jsem, co už mám dělat a skončila 

jsem až v DD Radkov Dubová. 

Tam jsem měla problémy kvůli tomu, že starší děti do mě hodně jely a dělaly věci, které by se 

nikomu nelíbily. Každý den jsem se vzbudila s tím, že jsem byla politá vodou, pastu ve vlasech 

v očích, takže mě i hodně pálily. S brekem mě shazovaly z postele. Nikdo z dospělých to 

neřešil. Když mě bily starší děti, tak jsem to raději nechala být, stejně jsem věděla, že mi jen 

tak nikdo nepomůže. Pak jsem to fakticky nedala, spíš psychicky jsem na tom byla hodně 

špatně. Asi 6krát jsem byla v psychiatrické léčebně v Opavě. V té samé jako mě dala moje 

vlastní máma. Předepsali mi tam plno léků, měla jsem jich tolik, že to prostě nešlo. Trpěla jsem 

záchvatem neustále, nevěděla jsem, co mám dělat. Spoustu lidem jsem to říkala, stejně se mi 

nového a dobrého nestalo, pořád to bylo stejné. Starší děcka mi přes den nedávaly ani chvilku 

odpočinout. Musela jsem tolik makat, a pokud bych nechtěla, vím, co by mě čekalo. V Radkově 

jsem pobývala 2 roky, pak mě dali do horšího domova, do kterého ani tak nepatřím, jmenuje se 

to VLO Přestavlky spojené s DDŠ Chrudim. 
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V Chrudimi jsem byla mezi dětmi, které mají různou 

poruchu mentálním postižením atd. Tam jsem nejdřív 

byla hodně zlobivá, bylo mi zrovna deset let, měla jsem 

pořád ty záchvaty, ale nechodila jsem do žádných 

psychiatrických léčeben. Časem jsem se zlepšovala 

k lepšímu, už jsem neměla úplně tolik problémů. Tam 

jsem si uvědomila, že to celou dobu asi nemělo smysl, asi 

jsem potřebovala někoho, kdo mi opravdu hodně pomůže. 

Byla jsem mezi hodně malýma dětma, ale mně to celkem 

vyhovovalo. Už mi nikdo neškodil a skoro nikdo mi nic 

nedělal. Byla jsem hodně ráda, že jsem tam vůbec 

skončila, protože teprve tam jsem poznala něco lepšího. 

Starala jsem se o ty děti, naučila jsem je spoustu věcí, 

koupala jsem je, učila je mluvit, psát, číst, vnímat svět a 

dala jsem jim do hlavičky něco víc, jak daly ony mě. Pak 

jsem tam měla problémy, ale to už jsem tam byla víc jak 

dva roky. Začala jsem hodně dospívat, začala jsem chtít 

s klukama malovat, oblékat se, chodit ven a prostě starat 

se o sebe. Měla jsem problémy s klukama, hodně mě 

přitahovali. Oni to měli asi stejně, dopadlo to vždy špatně 

… policie, kriminálka atd. Ale to jen proto, že jsme 

nezletilé osoby, no pak útěky atd. Byla jsem u nich 3 roky. 

Pak jsem šla do nového zařízení, to bylo tady v DDŠ Šumperku. Na začátku hodně dobrý, 

chválili mě lidi okolo. Jenže po čase jsem poznala děti, které jsem nechtěla poznat úplně, hned 

jsem poznala, jaké jsou, nedopadalo to úplně dobře. Vždy bitky, hádky, pomlouvání, urážky, 

navádění a další věci, co tady holky dělají. Asi jsem se s tím smířila, ale ne úplně. Jsem tady 

celkem osm měsíců a stalo se tolik věcí, které tady žádná z nich asi nemá a není to vždy jen 

kvůli sobě, ale i kvůli různým věcem, co jsem tady měla s holkami. Hodně jsem se trápila, 

brečela a byla jsem hodně sama. Pak jsem poznala někoho, koho jsem chtěla poznat celý můj 

život – to je rodina, ale ne vlastní. Díky mému panu vychovateli Leošovi jsem poznala, co je 

normální život v rodině. Věděl, že chci něco, věděl, že se chci zlepšit, že chci být jiná jak 

ostatní, a ví, že nemám dokonalou rodinu, tak se mi snažil hodně pomoc. 

Celkem rychle se to vyřešilo přes kurátorku. Začali si mě brát s manželkou na dovolenky. Zatím 

se mi u nich hodně vede. Málo kdo to tak má. Jsem moc ráda, že to takhle dopadlo, vážím si 

toho, vážím si i lidí, co v tom také pracovali, aby to bylo co nejrychleji. Kdyby nebylo jich a 

jejich pomoci, byla bych stále stejná. Docela hodně jsem se zlepšila, jen díky nim jsem šťastná, 

nejsem zas tak smutná a nedělám problémy, jako jsem měla dříve. Chci Vám říct, že takovou 

rodinu jsem si přála mít celý život. Lituju toho, že to tak nebylo, už když jsem se narodila. Bylo 

by to pro mě nejlepší. Nikdy jsem netušila, že někoho takového potkám. Kdybych nešla do 

tohoto dětského domova se školou, tak by to bylo úplně jiný. Až tady jsem potkala člověka, o 
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kterém jsem nikdy netušila, že to udělá. 

Jsem za to moc ráda, upřímně děkuji i mojí 

tetě. Od pana vychovatele manželce díky ní 

jsem se toho spoustu naučila, jsem za to 

moc ráda. Díky i dětem za to, jaký jsou a 

jaký mají chování ke mně. Jsou moc hodní, 

mám je moc ráda. Hrajeme si s různými 

hračkami, blbneme a tak. Teta Lucie velmi 

dobře vaří i za to jsem taky ráda. U ní 

jediný mi chutná dobré jídlo. Dávají mi tu 

všechnu lásku a snaží se mi pomoc se svým 

životem. Přijali mě do rodiny, za to jsem 

moc ráda. Moc si přeji, ať se zlepším, ať 

jsem jako ta rodina, jakou mám teď, co mě 

mají v hostitelské péči. 

Myslím si, i většina lidí, že jsem se opravdu 

hodně změnila od té doby, co jsem dělala 

velké problémy. Chci se rozloučit mým 

příběhem a doufám, že to bylo alespoň 

trochu pěkný.  

Ahoj Julie. 

 

 
 

Příběhy jsme psaly na podzim.  

Učily jsme se psát na klávesnici počítače  
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Přála bych si od nového prezidenta, aby nevyhlásil válku. 

Aby dal zpátky ceny do obchodů, jak byly. Aby nebylo vše 

tak drahé a člověk se normálně doplatil. 

Přála bych si, aby zvýšil dávky na dítě a aby zmenšil na 

kojeneckou hygienu a sunary a plínky ceny v obchodech a 

aby bylo vše tak, jak bylo před tím. Aby dával víc peněz na 

hodinu v práci. 

L. F. 

Přála bych si, aby Petr Pavel zlevnil ceny v obchodě. 

Chtěla bych, aby si uvědomil, že volba není dobře, že 

to co by chtěl dělat, že není správně.  

Přála bych si, aby nebyly zrušené stránky v aplikacích 

Facebook, Tik Tok, Instagram atd. 

Přála bych si, aby tady byl jen mír, ne žádná válka. 

Přála bych si, aby nám přidal víc peněz. 

Přála bych si, aby Petr Pavel nebyl až moc přísný. 

J. K. 

Chci, aby nám snížil ceny, protože se takhle 

nedoplatíme. A hlavně co nechci, aby Petr Pavel 

vyhlásil válku.  

Co vlastně bude dál, to nikdo neví. Chci, aby 

bylo všechno jako dřív, ta doba byla lepší. 

A. Č. 


