PÁR SLOV NA ÚVOD
Je tu konec dalšího školního roku. Pro některé děti úspěšnější, pro některé méně. Opustí nás
několik kamarádů, kteří se vydají na cestu svým vlastním životem.
Chtěli bychom, Vám odcházejícím udělit několik rad a doporučení. Tato cesta je nelehká,
trnitá a krkolomná. Už nebudete mít za zády strejdu nebo tetu, budete se muset postarat sami.
Dřív nebo později přijde doba, kdy si budete vážit věcí mnohem víc, než jste si vážili. Budete
si muset na vše, co si přejete vydělat poctivou prací. Spousta věcí nebude automatickou
záležitostí. Nikdy se nestyďte nechat si poradit, nic neřešte „horkou hlavou“, neužívejte
agresivity a násilí. Vyhněte se hloupým a zlým lidem, obklopujete se lidmi dobrými. Snažte si
život užívat, s velkou pokorou k němu samému.
Ale vždy, pokud se na nás obrátíte, rádi pomůžeme, poradíme a rádi Vás uvidíme. Přejeme si,
aby byl pro Vás náš dětský domov krásnou vzpomínkou na Vaše dětství. Abyste si vzpomněli
na to dobré, na to, co se podařilo, na chvíle, kdy nám bylo pěkně.
Přejeme odcházejícím mnoho úspěchu v jejich vstupu do samostatného života. 
Vaši vychovatelé
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PŘÍSPĚVKY OD JEDNIČKY
Moje první rybářské závody ve Šluknově
V sobotu 3. 5. 2014 se konaly rybářské závody ve Šluknově. Chytalo se od 6:00 do 12:00 a
pak se vyhlašovaly ceny. Moje první umístění bylo 10. místo a moje první cena byl rybářský
vezírek. Po závodech jsem šel se strejdou Kokešem chytat ryby na Pazderák ve Šluknově.
Tam jsme chytali od 12:30 do 18:00 hodin. Byla mi zima, ale bavilo mě to. Potom jsme se
strejdou jeli zpátky do DD.
Jura

Výlet lodí z Děčína do Bad Schandau
V neděli 15. 06. 2014 jsem byl vybrán na výletní loď, která vyplouvala z Děčína. Po nástupu
do lodě jsme všichni dostali občerstvení a na palubě na nás čekali už animátoři, kteří pro nás a
ostatní děti připravili zábavu. Byl tam dokonce i vodník. Cestou jsme si zatančili, zahráli
soutěže a moc se nasmáli. Byl jsem moc rád, že jsem mohl jet a užít si to. Děkuji.

Marek

My a naše vaření
Je to zhruba měsíc, co jsme s holkami dostaly za úkol, vypořádat se s našimi financemi na
jídlo, které máme na měsíc. Asi to píši špatně, ale mám na mysli naše normy na svačiny a
večeře. Každá z nás si musí samostatně hospodařit a vařit si pro sebe.
Jednou v životě se nám to bude určitě hodit, jelikož nás celý život bude doprovázet stravování
a staráním se o sebe samotného. Je to dobrý způsob, jak se naučit vycházet s danou částkou a
umět hospodařit.
Myslím si, že by si to měly vyzkoušet starší děti, aby věděly, co je v životě čeká. Když bych
to shrnula, velice nám to vyhovuje. 
Jířa V.
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Na výletě v ZOO Děčín
V neděli 11. 05. 2014 jsem měl možnost navštívit ZOO Děčín. Jeli jsme služebními auty s
tetou Renatou a tetou Radkou Š. Po příjezdu k zoologické zahradě jsme zaparkovali a šli jsme
pěšky do kopce k hlavnímu vstupu. Při prohlídce jsme viděli veverku, exotické ptáky,
medvěda hnědého, lišku, divoké prase. Potom jsme měli možnost si chvíli hrát, lezli jsme na
laně a měl jsem možnost si koupit peněženku se žvýkačkami a sušenku.
Marek

Návštěva Praktické školy Gabriely Pelechové
Koncem května jsme se školou vydali do Dolní Poustevny. Cílem byla Praktická škola
Gabriely Pelechové. Nejprve jsme se setkali s ředitelem školy, který nám řekl o tom, jak škola
funguje. Poté jsme postupně prošli jednotlivé třídy. V den návštěvy ve třídách moc dětí
nebylo, protože některé děti byly na kozí farmě ve Vísce nebo v dílnách. Jinak je v každé třídě
7 nebo 8 dětí různého věku, které má na starosti paní učitelka popřípadě ještě asistentka.
Do této školy chodí děti, které potřebují vyšší pozornost. Jsou to děti s různými dis
poruchami, které základní školu nezvládaly nebo třeba děti, které se na základní škole nudily,
protože by klidně mohly dělat rychlejším tempem. Každý žák má individuální plán podle
toho, co zvládne.
Učitelky ve škole byly moc milé. A výzdoba školy byla také hezká-skoro jako doma 
Šárka

Báseň
Tak jako slunečnice za sluncem,
tak otáčím se já za svým snem.
Snu se říká maturita,
učení je pěkná dřina.
Nakonec je to tak úžasný,
když poznáš ten pocit vítězství.
Je to dlouhá cesta za štěstím,
ale stojí to za to, tak běž za ním!
Lucka
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Můj boj na taneční konzervatoři
I když bych rád zůstal na taneční konzervatoři, na které studuji druhým rokem, mám velké
problémy respektovat pedagogy a dodržovat pravidla. Teď se budu snažit, abych na
vysvědčení měl jen 2 nedostatečné, jelikož mi v současné době vychází 4. Když dostanu jen 2
nedostatečné, budu moci dělat opravné zkoušky. Pokud ne, mám smůlu a se studiem na
taneční konzervatoři se budu muset rozloučit. I když se mi všichni (vychovatelé, strejda
ředitel,…) snaží pomoci, nejsem schopen si jejich rady vzít k srdci a zatím myslím hlavou
svojí. Pokud všechno vyjde a já zvládnu postoupit do dalšího ročníku, budu se muset nad
svým chováním zamyslet.
Fanda

Můj pobyt v psychiatrické léčebně v Liberci
Po příjezdu jsem si vybalil věci. Pak za mnou přišly děti. Některé byly smutné a jiné zase
veselé.
Nejprve jsem týden nemohl vůbec ven. Když už jsem mohl, šli jsme na vycházku k přehradě.
Viděli jsme kapry a zase jsme šli domu. Někdy jsme hráli i vybíjenou.
Také jsme tam měli komunitu, kde jsme řešili chování dětí. Můj rekord v bodech byl 258
bodů.
Když jsem se dozvěděl, že mám jet do Loun, přijel si pro mě strejda Kokeš a jeli jsme zpět do
DD.
Už tam nikdy nechci, proto se snažím být hodný. Ale občas to není ono.
Štěpán

Jak jsem hrál kopanou na míčových hrách
V sobotu 24. 5. 2014 se konal již 15. ročník míčových her dětských domovů u nás v Lipové.
Hrál jsem kopanou za náš tým-byl jsem obránce. Hru jsem si moc užil, měla odpal a já jsem si
dobře zahrál. Nejtěžší zápas byl ten poslední, kdy jsme hráli o první místo s Duchcovem.
Tento tým jsme porazili a vyhráli jsme první místo.
Luboš
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PŘÍSPĚVKY OD DVOJKY

Návštěva u tety Gutknechtové
Dne 31. 5. 2014 jsme byli z 2. RS a 5. RS na návštěvě u tety Katky. Měla krásnou zahradu,
měla i dvě chatky, jednu na oslavy narozenin a v druhé měla kuchyň a záchod. Měla to tam
fakt krásný. Hráli jsme tam pin ponk atd..., dokonce strejda Honzík a Láďa hráli fotbal. Byla
tam sranda. Pak jsme se najedli, měli jsme steaky, kapučíno a dortíka. Pak jsme šli na den dětí
do ráje poutníků a tam soutěžili. Viděla jsem tam i mamču a brášky tak jsem nakrmila mého
brášku Tomáška a dávala jsem mu i napít. Ale najednou mně máma řekla, že se budem
stěhovat do Jirkova k rodině, že je to všechno zajištěné a že budu v Chomutově v Dětském
domově, ale jo z jedné stránky jsem ráda, že budu blízko u babičky a u dědy a s mámou, ale z
druhé stránky jsem i naštvaná kvůli tomu, že se s vámi budu loučit a že se už neuvidíme a
hlavně já jsem na Vás dost zvyklá a nechci od Vás odejít hlavně ne kvůli Sárince, Simonce,
Marcelce a Žanetce. Tyhle holky mám moc ráda a bude těžké se rozloučit s holkami, jsou to
fakt dobrý.
Tak se s Vámi všemi budu loučit, tak ahojky.
Sabina

Míčovky
Hrála jsem na míčovkách. Vyhráli jsme první místo. Znala jsme tam některé děti z Jiříkova a
také jsme tam viděla vychovatele z Liberce pana Šímu a pana Novotného. Pak jsme šli do
DD. Večer jsme se vrátili zpátky a rozpršelo se. Také jsme byli na kolotočích, když se udělalo
zase hezky. Já jsme byla na trampolíně, kde mě to moc bavilo.
Zdraví vás Simona

Moje pekařská soutěž ve Frýdlantu
Dne 14. dubna jsme jeli s mojí třídní učitelkou a paní Ducháčovou do Frýdlantu na pekařskou
soutěž. Jeli jsme tam den předem, aby nám mistr jedné školy ukázal a představil pekárnu, kde
se bude soutěž konat. Ubytování bylo ve frýdlantském internátě zemědělské školy, kde byly i
ubytovány jiné děti ze škol. Druhý den ráno asi kolem sedmé hodiny ranní jsme se nasnídali a
v osm jsme měli být už připraveni na soutěž, která se ale opozdila. Nakonec tedy byla v půl
deváté a tak jsme měli ještě chvilinku čas. Jako první jsme měli pět libovolných výrobků
běžného pečiva. Já jsem si tedy vybrala pět housek a pět rohlíků. Poté následoval chodský
koláč, který dopadl celkem slušně. Místa, ze kterých jsem se mohla umístit, byla 1 až 5.
Umístila jsem se na třetím a jsem celkem spokojená, ale mohlo to být určitě lepší. Ale i tak
jsem si to ty dva dny užila. Určitě bych ráda na něco podobného jela opět.
Ahoj Marcela
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Okresní kolo Louny běh
Začalo to, že jsem byl na atletice ve Varnsdorfu a tam jsem běhal 1500 metrů a byl jsem
první, dále 60 metrů a byl jsem zase první, a pak jsem měl skok do dálky a tam jsem byl také
první. Dále následoval hod kriketovým, míčkem a byl jsem 2.
Svými výsledky jsem postoupil do Loun a tam jsem byl na 1500 metrů 3. a na 60 metrů 4. a
na skok do dálky 3. a získal jsem si medaili. To je vše.
Psal Ladík L.

Míčové hry
Na míčové hry jsem hrál jako brankář. V týmu jsme byli Ondra, Luboš, Jura, Jára K., Erik,
Péťa a Marián.
Začali jsme prvním zápasem s Krásnou Lípou, kterou jsme porazili. Pak jsme hráli
s Duchcovem, ten jsme také porazili a nakonec jsme ve skupině porazili i Jablonné a ze
skupiny jsme postoupili na první místo. Potom jsme hráli s Krupkou, kterou jsme též porazili
a poté jsme hráli s Jiříkovem a ten jsme také porazili a ve finále jsme si to rozdali zase
s Duchcovem, nad kterým jsme téže vyhráli již podruhé. Já jako brankář jsem měl tři pěkné
zákroky ve kterých jsem zachránil tři góly.
Tak doufám, že příští rok to bude to samé!!!!!!!
Zdraví Ondra :*

Mé zkoušky
Chcete říct, jak jsem se dostal ke zkouškám? Děkuji hlavně tetě Janě, ta mi zařídila referáty,
kvůli kterým jsem si zlepšil známku z předmětu Ekonomika. Také jsem měl čas na seminární
práci z trvanlivého pečiva na praxi, měl jsem na to čas od září do března. Ale já jsem se na to
vyprdnul, tak že jsem měl zhoršenou známku z Odborného výcviku. A ještě jsem řekl
spolužačce, jestli mi to udělá a odevzdá to paní třídní učitelce a ona říkala, že už to má ale
ztratila flešku, takže to spíš neudělala a vyprdla se na to. Pak jsem psal nanečisto písemnou
zkoušku. Poprvé jsem to neudělal, ale podruhé už jsem to udělal, takže mě pustili ke
zkouškám. První zkoušku jsem měl 6. 6. 2014, tedy v pátek – písemnou zkoušku. V pondělí
mě čeká další zkouška a to praktická, 9 .6. 2014 a ve středu si jdu zjistit, jestli jsem udělal
praktické a písemné. Tak doufám, že to dám a pak mám týden volno a 18. 6. 2014 dělám
poslední zkoušku a to je ústní. A nakonec 20. 6. 2014 si jdu pro výuční list tak doufám, že to
udělám.
Zdraví Ondra

7

PŘÍSPĚVKY OD TROJKY
Míčovky
Ahoj, tady Jirka, nejprve vám chci říct, že se mi moc líbili míčovky. Bylo fajn, že jsme
vyhráli a mně se moc líbilo, že holky z Jiříkova fandily.
Taky jsme se pěkně vyřádili na pouti – kolotoče, autodrom, trampolína, prostě dětská pouť.
Bylo tam pár kluků z Jiříkova, co jsem znal a dobře jsme si popovídali.
Jirka

Moje láska
Ahoj, chci vám říct o své nové lásce. Nejprve jsme si začali psát a potom volat. Postupně jsem
zjistila, že je to hodnej a milej kluk. Když se bavíme o škole, tak mi vždycky říká, že se mám
učit, soustředit se na školu a snažit se. Jsem strašně ráda, že jsem potkala slušného kluka.
Taky mi říkal, že přestal kouřit a já jen zírala, tak už přemýšlím, že přestanu taky.
Ahoj Martina

Pobyt u matky
Ahoj, tak jsem byla dva měsíce doma ve Varnsdorfu. Moc se mi to líbilo, chodila jsem do
školy, našla si nové kamarády a měla se moc dobře. Ale u své mámy nic moc, dělala nějaký
problémy, tak jsem to řekla sociálce a ta mě hned poslala zpátky do děcáčku.
Jsem ráda, že jsem tady, už se mi moc stýskalo, hlavně po Martince a po ségře Šárce.
Ahoj Sivka

Narozeniny
Ahoj, baví mě vybíjená a byla jsem ráda, že jsem mohla hrát na míčovkách.
Také moc ráda jezdím s tetou Soňou na zumbu, cvičení a do bazénu.
Musela jsem do nemocnice na řezání bradavic na patě, bolelo to, ale už to mám zahojené.
V červnu slavíme na skupině několikeré narozeniny, tak se těším, teď v červnu mi bylo 13 let.
Jedu na výlet na loď a to bude určitě moc fajn.
Ahoj Jaruška

Míčovky a nakupování sladkostí
Ahoj, moc rád chodím nakupovat, hlavně sladkosti. Nejraději mám sušenky a zmrzlinu.
Mrzí mě, že jsem si na míčovkách nezahrál fotbal, že jsem jen sbíral balony. Jsem ale rád, že
kluci vyhráli. Moc rád hraji ping pong a docela mi to jde. Jsem rád, že již máme napuštěný
bazén a že bylo teplo a už jsme se mohli vykoupat – voda byla teplá.
Už se těším na prázdniny a hlavně na výjezd do Starých Splavů, byl jsem tam a je tam pěkný
hotel. Stýská se mi po mamince, protože jsem jí dlouho neviděl. Asi si nás ani nevezme na
prázdniny, je nemocná.
Ahoj Jára
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Míčovky a školní výlety
Jana- líbilo se mi, když jsme byli s třídou jeden den v Mikulášovicích na rozhledně pěšky,
druhý den jsme byli ve škole a říkali jsme si něco o první pomoci, policii, hasičích a
záchranné službě. Třetí den jsme jeli na kolech do Šluknova, kde jsme si dali zmrzlinu,
udělali pár fotek a jeli zpět do školy. Těším se na prázdniny, i když nevím, co mě čeká.
Chodíme teď s naší trojkou často ven na procházky, protože je krásné počasí. Mám radost
z míčovek, neboť jsme vyhráli 1. místo jak ve vybíjené tak i ve fotbale. Pak se mi líbilo, že
jsme mohli zazpívat pár písniček lidem.
Ahoj Jana

Vaření s babičkou
Šárka- chtěla bych vám říct, že jsme začala místo k mámě jezdit k babičce do Varnsdorfu.
Líbí se mi u ní, chodíme spolu nakupovat a vaříme. Asi k ní pojedu i na kousek prázdnin.
Mám tady v Lipové kamarádku Markétu, kamarádím s ní od školky, jsem ráda, že jí mám, ta
na mě nikdy není zlá a já na ní taky ne.
Líbí se mi kroužek keramiky, teď děláme misky, o které je velký zájem. Ve škole se snažím
mít lepší známky a docela se mi daří. To v prvním pololetí byla hrůza!
Ráda jezdím na cvičení zumby, to mě fakt baví, ráda bych chodila i příští rok.
Užijte si prázdniny a třeba pojedeme spolu na výjezd.

Ahoj Šárka
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PŘÍSPĚVKY OD ČTYŘKY
Moje oslava narozenin
Dne 14. 4. 2014 jsme šli v Lipové, do restaurace Pod Lípou, kde jsme měli objednané pizzy k
večeři. K tomu nám tety koupily limonádu. Měli jsme možnost ochutnat 4 druhy pizz na mých
narozeninách, to bylo pěkné“ Zůstali jsme tam až do 19:30 a pak jsme šli domů. Chtěl bych
poděkovat tetě Míše a tetě Kátě, za krásnou oslavu mých narozenin, jsem Vám vděčný, moc
děkuji i za dárek :) je mi 15let, huráááááááááááá!!
Zdraví Vás Denis .P :)

Míčové hry
Dne 24. 5. 2014 v sobotu, v Lipové, se konaly míčové hry. Celkem se zúčastnilo 7 dětských
domovů + náš dětský domov Lipová. Jako obvykle chlapci hráli fotbal a dívky vybíjenou.
Tentokrát nás překvapili chlapci od nás, umístili se na 1. místě a dívky jako obvykle také na 1.
místě. Strašně se mi tam líbilo, potkala jsem tam hodně mých přátel z jiných dětských
domovů a pana vychovatele z DDÚ Liberec. Kromě vybíjené a fotbalu, tetička Vlastička s
Lenkou a Katkou prodávaly ručně vyrobené svíčky, náušnice a náhrdelníky. Také nesmím
zapomenout, pochválit sboreček tetičky Věrky, který nám tam taky krásně zazpíval. Počasí
nám celkem přálo, ale navečer už začalo hodně pršet, všichni jsme se schovali pod stan.
Přesto jsme si to všichni moc užili a skvěle jsme se bavili. Už se těším na příští rok na další
míčové hry.
Čusík Klárík

Dětský den v Teplicích
Dne 30. 5. 2014 jsem dostala otázku, jestli bych nejela s tetou Helenkou do Teplic, neváhala
jsem a řekla jsem ano. Dne 31. 5. jsme tam odjeli a jeli jsme dalekou cestou, ale cesta nám
rychle utíkala. Po příjezdu jsme dostali svačinu. Potom jsme dostali čísla, např. já měla číslo
46. Jako první se zahájil den a potom běh. Skončila jsem na 14. místě. Po běhání jsme měli
pětiboj, bohužel se mi podařilo při první hře spadnout. Děkuji tetě Helče za pěkný den.
S pozdravem Dominika

Filipovské slavnosti
Dne 30. května jsme byli pozváni na Filipovské slavnosti, kde jsme vystupovali. Když jsme
přijeli, pohostili nás obědem. Po obědě jsme zjistili, kdy budeme vystupovat a šli se
převléknout do kostýmů. Jedna z organizátorek nás provedla domovem. Po převléknutí jsme
šli do jednoho ze stanů a čekali, až nás uvedou. Po prvním vystoupení jsme se šli rychle
převléknout, protože byla pěkná zima. Dostali jsme ještě nanuky, ale my raději zvolili teplé
nápoje jako je čaj či káva. Všem se naše vystoupení líbilo, jsme rádi, že jsme tam mohli být a
udělat seniorům radost a vykouzlit v jejich tvářích úsměv. Děkuji tetě Heleně a tetě Míše, za
to, že nám dali možnost stát se součástí Filipovských slavností.
Natálie P.
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Moje příjezdy k matce
Vždy po dlouhé době strávím sobotu s mamkou a Martinem, máminým přítelem. Jedu
autobusem do Varnsdorfu a s mamkou jsem cca 4 hodiny. Nejdřív, jak přijedu, si dáme
kafíčko a pokecáme o všem možném a pak mamka mi jde něco uvařit. Naposledy mi uvařila
gulášovou omáčku s těstovinami. Pak se projdeme a doprovodí mě k autobusu a já jedu
zpátky. Radši bych jezdil na víkendy, ale to nejde, tak vždy přijedu za mamkou a Martinem
alespoň na pár hodin. Teď se začal hlásit i táta a já ho ani neznám. Začal za mnou jezdit, já
mu v tom nebráním, ale že bych to vyžadoval to ne, ať se stará, když celý život na to kašlal.
Naposledy za mnou přijel, když jsme byli v bazénu v RBK a tak mi něco nechal, ale divil
jsem se tomu, že co jsem mu řekl po telefonu ať mi přinese, přinesl. Nechávám tomu volný
průběh.
Zdraví Vašík

Prodávání našich výrobků na míčových hrách
V sobotu 24. 5. se uskutečnily míčové hry, kde jsem měla možnost prodávat, naše výrobky.
Hned jak jsme přijeli, tak jsme pozorovali lidičky, kteří začali stavět prodávající stánky. Po
této chvíli, jsme jako vždy, vyndávali výrobky, které jsme vyráběli. Nadešel čas, kdy jsme se
mohli konečně nasnídat. Po snídani k nám začali chodit lidé, kteří si kupovali naše výrobky.
Moc ráda bych poděkovala tetičce Vlastičce za její zdvořilost a darované peníze na malování
našeho obličeje. Byla jsem tam společně s Katkou Růžičkovou a také jsme měly přestávku na
oběd. Oběd nám velice chutnal, protože ho vařily naše tetičky kuchařky. Mrzelo nás, že jsme
se nemohly jít podívat, jak naše dívky a chlapci hrají fotbal a vybíjenou. Ale i přesto, se mi
míčové hry moc líbili a ještě jednou moc děkuji za možnost prodávání svíček.
S láskou Vaše Lenička

DD CUP- Praha
Bylo dne 19. 5. 2014, byly 4 hodiny ráno a my vstávali. Tak jako každý ráno se nasnídali a
připravili si věci a něco k pití na cestu. Jelo nás sedům kluků: Erik, Láďa, Pěťa Jura, Ondra,
Lukáš a já. Když jsme přijeli, museli jsme se převléknout a na chvíli se rozcvičit a jít hrát
fotbal. Co můžu říct, docela nám to šlo, ale byli tam lepší fotbalisti, než jsme my, ale tak co,
stejně to byla jenom hra a hlavně je důležité se účastnit. Skončili jsme jedenáctí z šestnácti.
Pak jsme jeli zpět do DD a rozdělili jsme si naše věci. No a jinak se mi to moc líbilo.
AhojTom :)
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PŘÍSPĚVKY OD PĚTKY

Koupání v bazénu
Ahoj, tak jsem se konečně dočkal a to je léta a koupání v bazénu. Na létě nejvíc mám rád
koupání a to máme tady v DD dosyta, protože tu máme super bazén. Já se v něm vydovádím
naplno a klidně bych v něm mohl být pořád, nejde to, protože se musíme střídat a to chápu.
Jsem moc rád, že tu možnost máme a můžu se kdykoliv vykoupat, teda pokud nezlobím, ale já
už vážně jen málo. Takže ahoj léto a vydrž u nás co nejdéle.
Martin

Moje ne dobré období
Ach jo, já jsem slíbil a moc se snažil, abych byl dobrý, ale vůbec se mi to nedaří. Ve škole
problémy a to hlavně s chováním, na skupině jsem vzteklý, a když mě to chytne, tak to se pak
neznám. Moc mě to pak mrzí a stále si pro sebe říkám – musíš se polepšit.
Taky se těším na konec školního roku a to hlavně na prázdniny a výjezdy. Mamka nám
slibovala, že si nás vezme domů a jako vždy nikam nepojedeme. Na druhou stranu mě to až
tak nevadí, protože tu jsou na děcáčku super prázdniny.
David

Míčové hry
Jako vždy byly super. Já reprezentovala DD ve vybíjené. I mě strejda postavil a hrála jsem
jako o život. A vyplatilo se, protože jsme vyhráli 1. místo, já byla tak šťastná a pyšná. Potom
to výkonu jsme šli na pohár a pizzu, to jsme si nadlábli bříška. Už se těším na příští rok, jak
budu opět bojovat za DD Lipová.

Vanesa
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Můj nástup do nové školy
I já teď v červnu ukončím základní školu a nastupuji do nové školy a to do Rumburku na
Polygrafickou školu, obor – knihař. Na tuto školu se moc těším, ale zároveň i trochu bojím, co
mě čeká. Chci moc tuto školu dodělat a to s dobrými výsledky a všem slibuji, že pro to
udělám maximum.
Jinak se těším na prázdniny, na výjezdy a hlavně na sluníčko a jsem ráda, že jsem tady
s Vámi.
Petra

Moje narozeniny
Moje 14. narozky byly super. Od tety a strejdy jsem dostala MP4 a na skupině jsem měla
oslavu. Pak jsem měla další překvapení a to, když jsem přijela ze školy, tak tady na mě čekala
teta Lída a strejda. Dovezli mi plno dárků a sladkostí a pak jsem s nima strávila odpoledne po
Lipové. Vyprávěli jsme si celou dobu a dost jsme se nasmáli, takže na tyto narozky budu
dlouho vzpomínat.
Sára

Míčové hry
Na míčovkách jsem reprezentoval DD ve fotbalu a měli jsme vážně dobré družstvo, protože
jsme vyhráli po delší době 1. místo. Strejda Včela na nás byl hrdý a mi na sebe taky, protože
jsme hráli fakt dobře. Celé míčovky jsou super, viděli jsme spoustu kamarádů z jiných DD a
hlavně spoustu kamarádek s kterými si píšeme dodnes.
Taky se těším na prázdniny, na výjezdy, jak budu pomáhat Milanovi, takže hurá konec školy a
hurá začátek prázdnin.

Jára
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PŘÍSPĚVKY OD ŠESTKY

Tolštejn
Jednu sobotu v 9 hodin jsme měli jet na Tolštejn trafikem. Nebyly tam parkovací místa, ale
nakonec jsme zaparkovali a šli na kopec. U hradu jsme se vyfotili a šli na obhlídku. Pak jsem
si koupil nanuka a jelo se domů.
Dan – Méďa Béďa

Druhý víkend u babičky
Poslední víkend v květnu jsem jela k babičce do Rumburku. Tento víkend se mi moc líbil.
V pátek byl den odpočinkový, jen jsem se koukala na filmy nebo si hrála se psem.
V sobotu měl bráška narozeniny, tak jsme připravili dort, chlebíčky, pití, dárky a večer se
slavilo.
Myslím, že si brácha své 21. narozky užil 
A v neděli? Přísloví, že se nic nedělá asi u nás moc neznamená. Ráno jsem vstala a pomohla
s obědem, pak jsme přesazovali kytky, myli okna a poté následoval návrat domů do DD. 
Moc jsem si víkend užila, ale těšila jsem se na tu mojí rodinku tady na 6. RS.
Mám vás ráda zlatíčka!
Jiřinka 

Výlet na Tolštejn
Jednoho slunného dne jsem se s naší skupinou vydali na hrad Tolštejn. Bylo to krásné a
hlavně když jsme se do toho kopce museli trmácet pěšky !
Byl to můj první skupinový výlet. Cestou zpátky jsme se zastavili ve sportovním areálu v
Jiřetíně pod Jedlovou. Potkala jsem tam své kamarády. Byla jsem docela zklamaná, protože si
mě moc nevšímali  Jinak výlet se mi moc líbil.
Káča ze šestky

Můj dětský den v Teplicích
Jeli jsme asi 2 hodiny autem do Teplic. Pořádali to důchodci a ten klub se jmenoval Okresní
organizace svaz tělesně postižených. Soutěžili jsme tam a já vyhrála dvě 8. místa. I když jsem
nebyla první, tak se mi tam líbilo. Nebyla jsme tam jen proto, abych vyhrála, ale abych se
zúčastnila a pobavila.
Květa
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Výlet do Království na koně
Teta nám řekla, že si uděláme hezký výlet do Království na koně. Tak jsme vyrazili. Jeli jsme
autem do Království. Vystoupili jsme, seznámili jsme se s lidmi, s koni, se psy a s dalšími
zvířaty. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme se mohli povozit na koních. Já, teta a Jiřinka jsme krmili
koně a nejvíc mě pobavilo, že mezi nimi pobíhala koza a všechno jim jedla. Zahráli jsme si i
fotbal s Jířou a opekli buřtíky.
Byl to vydařený den, tetě moc děkujeme!
Míša

Nejvíc se mi líbilo …
… jak jsme byli na běhání v Praze se strejdou Alíkem a se strejdou Včelou. Vyhrála jsem 3.
místo. Z rovinky jsme vyhrála 2. místo a z kolečka 3. místo.
Ahoj Natálka

Poděkování
Jak už všichni víte, jsem na 6. RS necelých 5. měsíců. Strašně se mi tam líbí. Taky jsem
poznala, že když k vychovatelům budete přistupovat slušně, např. dobrý známky ze školy,
chovat se slušně jak ve škole, tak i doma, vyjdou vám vstříc.
Chci poděkovat tetě Hele a tetě Soně za přístup a za to, že mě vychovávají v dobrém.
Žaneta
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PŘÍSPĚVKY OD SEDMIČKY
Školní turnaj v kopané
Ve čtvrtek 5. 6. jsem se zúčastnil fotbalového turnaje v malé kopané. Tento turnaj pořádala
naše škola. Byl jsem nominován do mužstva s bráchou Denisem, Láďou a Tomášem, kteří
jsou také z našeho domova. Moc mě to potěšilo a na turnaj jsem si vzal nové kopačky, které
jsem dostal k narozeninám. Kopalo se mi v nich dobře, i když jsem branku nedal. Hrál jsem
zadáka a pan učitel mě chválil, i strejda Bzuk mě pochválil. Byl nás povzbudit. Povzbudit nás
přišel i Ondra, který nám radil a pokřikoval na nás, i Ema, ale ta ještě povzbuzovat neumí –
jenom koukala, jak válíme.
Ze 7. mužstev jsme obsadili 1. místo – bez porážky a tak máme dva poháry – putovní a pro
vítěze.
Zdraví vás z DD Lipová: Karel Polák 

Jablonecký turnaj v malé kopané
Ve čtvrtek 24 .4. jsme se zúčasnili kvalifikačního turnaje O pohár České fotbalové
reprezentace v Jablonci v malé kopané. Tento turnaj je součástí DD CUPu, který pořádá
dětský domov Dolní Počernice a 1. Sportovní. Do tohoto turnaje se přihlásilo 53 mužstev v
sedmi kvalifikačních turnajích. Z kvalifikačních skupin postupovali první dvě mužstva.
Z našeho domova byli nominováni Lukáš, Láďa, Tomáš, atd …........ hráli jsme docela
dobrý turnaj, i strejda byl moc spokojený s tímto turnajem a nakonec jsme skončili na
hezkém 2. místě z 8 mužstev. Docela jsme na tomto turnaji museli hodně zamakat, nebylo to
jen tak lehké, i přesto jsme postoupili do Prahy, tam jsme skončili na 11. místě z 16 mužstev.
Ale i přesto to byl úspěch postoupit do finále. Hlavní je, že jsme si zahráli a jsem rád, že jsem
se mohl zúčasnit a byl to pro mě zážitek. Viděl jsem naživo T. Rosického, který hraje za
Arzenál.
Děkuji Ti strejdo Včelo, že jsem se mohl zúčasnit.

Lukyn 
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Nejmilejší koncert v Litoměřicích 2014
Dne 28. 04. 2014 se v Litoměřicích konalo regionální kolo Nejmilejšího koncertu. Dlouhou
dobu před tím jsem se připravovala a zkoušela na dětském domově na vystoupení, které mělo
název „Motorky a Včeličky“. Při zkoušení v naší tělocvičně byla sranda. Moc jsem se
nasmála. Před hlavním vystoupením jsem měla trošičku trému, abych nic nepokazila, ale vše
dopadlo tak, jak by mělo, a získali jsme krásné druhé místo. Všichni jsme měli velkou radost
a spokojeni jsme odjížděli domů. Děkuji tetám a strýčkům za odbornou pomoc a povzbuzení.

S pozdravem Kristýnka 

Návštěva ZOO v Děčíně
Dne 11. 05. 2014 jsem navštívil ZOO Děčín. Se mnou jelo ještě dalších třináct dětí. Moc jsem
se těšil, že uvidím zvířátka a že „zařádím“ v prolézačkách. Viděl jsem spoustu zvířátek, jako
například medvěda, kůzlátka, opice, oslíka, papoušky a spoustu dalších pěkných zvířátek.
Děkuji Vám za tento pěkný výlet a nádherný den.
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Zdraví Vás Alínos „velký nos“ 

Poděkování všem tetám a strýčkům
Děkuji Všem strýčkům a tetičkám za to, že se o mě postarali a stáli vždycky při mně. Moc
děkuji svým strejdům ze skupiny, strejdovi Petrovi a Davidovi. Děkuji také strejdovi řediteli,
že jsem tady mohl zůstat déle a doučit se. Chtěl bych se omluvit těm, kterým jsem ublížil, ať
už slovně anebo fyzicky.
Bude se mi po Vás stýskat, nechal jsem tu kus srdce, je to pro mě můj domov a přijedu
se na Vás podívat, až se zabydlím.

Zdraví Petr, Váš Jutin 

Oslava narozenin
Ahoj, v květnu jsme měli narozeniny já, Kája, Filip, Péťa v červnu Emilka a náš malý Alešek.
Tak jsme to slavili všichni najednou i s první rodinnou skupinou. Tam měli narozeniny Jura,
Dan a Míša. Přijel za námi i strejda Pavel Hanák z Moravy a chtěl to s námi oslavit, jako
každý rok. Byli jsme na bowlingu, chviličku jsme hráli a pak jsme si dali dobrý oběd. Měli
jsme krokety a řízek, chutnalo nám  a ještě pár dobrých dortíků s cukrárny z Lipové. Líbilo
se nám, moc jsme byli spokojený i s dárkama. Děkujeme strejdům za krásné narozeniny 
Jinak se blíží prázdniny, tak Vám všem přeji hodně krásných prožitků.
Wěruška 

18

HODNOCENÍ, BODOVÁNÍ ÚKLIDŮ ZA OBDOBÍ - DUBEN – KVĚTEN –
ČERVEN
Jako každé tři měsíce i nyní nadešel čas k tomu, abychom se poohlédli zpět a za poslední tři
měsíce si řekli, jaká rodinná skupina uklízela nejlépe a udržovala si svůj pořádek – nepořádek.
Z celkového pohledu nám největší problémy činí péče o své osobní věci a ošacení. Co se týká
pořádku celkově na rodinných skupinách, tak nejhůře jsou na tom prostory, jako je koupelna a
podlahy. Některé děti bojují i se stlaním svých lůžek. Nejde mi o to pouze kritizovat, ale spíše
o to, abychom si všichni uvědomili, že máme bolavá místa a proto musíme jít všichni stejnou
cestou. Musíme chtít mít okolo sebe hezky a útulno. Nyní se už nebudu déle rozepisovat a
přistoupím k tomu, abych oznámila, kdo to vlastně vyhrál.

4. místo – 5. RS
5. místo – 3. RS
6. místo – 6. RS
7. místo – 7. RS

A nyní vítězné rodinné skupiny:
1. místo – 4. RS
2. místo – 1. RS
3. místo – 2. RS

finanční odměna 1500Kč
finanční odměna 1000Kč
finanční odměna 500Kč

Všem rodinkám přeji hezké prázdninové dny plné pohody, sluníčka a koupání. Žádné úrazy a
zbytečné nehody.

Vaše teta zdravotnice
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PRÁZDNINY SI CHCI UŽÍT, NÉ LEŽET V NEMOCNICI!
CO PROTO MÁM UDĚLAT?
Budu skákat do vody, kterou znám. Veřejné koupaliště, bazén, ne například
zatopený lom, řeka, rybník.
Budu se chránit před sluníčkem opalovacími krémy a brýlemi.
Budu dodržovat pitný režim. Není dobré pít v parných dnech ledové nápoje.
Budu vždy poslouchat tetu nebo strejdu v terénu, který neznám.
Budu se rozhlížet než přejdu silnici.
Budu se prostě chovat jako správný kluk a holka a užívat si letních dní.

PŘEJEME VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ LÉÉÉÉTO
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Přeji všem dětem a zaměstnancům
pohodové a hezké prožití léta.
Doufám, že se nám v dětském domově
letní prázdniny vydaří – "jaké si je uděláme,
takové je budeme mít" – tzn. je to hlavně na nás!
:-) Váš říďa
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