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Od 1. skupiny 
 

Martina --) Celé dva měsíce jsem chodila na brigádu u Obecního úřadu 
Lipová. 
Na brigádě jsme pečovali o zeleň ( hrabali a pleli), někdy jsem pomáhala 
 s úklidem na úřadě. Seznámila jsem se zde s novými lidmi, byla s nimi 
legrace. 
Práce se mi líbila a tímto bych chtěla poděkovat strejdovi Kokešovi za nabídku této brigády.                      
Na konci prázdnin jsme zde v DD měli rozlučku. Byla to Bomba  Děkujeme ahoj Martina. 
 
Lucie --) Nová jednička - po příjezdu z domova, kde jsem trávila své letní 
prázdniny,  
jsem byla mile překvapena novým nábytkem na skupině. Velmi mě 
potěšila 
sedací souprava. Její komfort a pohodlí je k nezaplacení, s tou předchozí  
se to nedá absolutně srovnat, zkrátka „nebe a dudy“. A jako bonus pro nás je vzhledově 
krásná.  
Děkujeme za možnost koupení nové pohovky. Vážíme si toho Lucie.  
 
Jiřina --) Celé prázdniny jsem měla vcelku naplněné. Přes zkouškové 
období 
 jsem začala chodit na individuální praxi do Krajské nemocnice v Liberci,  
kde mi tato praxe trvala dva měsíce. Poté jsem s naším dětským domovem  
jela na letní soustředění k Hance Kynychové. Bylo to náročné, ale vše 
jsme zvládli.  
Dále jsem jela k mé milované babičce. S babičkou jsme si užívali krásné společné chvilky. 
Od babičky jsem jela na pár dní na dovolenou do Chorvatska, na kterou jsem si poctivě 
vydělala. S Luckou  
jsme si zařídily brigádu v Anglii, kde jsme makaly jako šrouby.  Abych to shrnula, prázdniny 
jsem měla  
super Jířa.  
 
Jana --) Prázdniny skončily a začala nám škola. Do školy jsem se hodně 
těšila,  
 protože prázdniny byly dlouhé. Dnes jsem byla poprvé na praxi, 
 strašně jsem se bála, ale zvládla jsem to. Možná to bylo tím, že jsem 
věřila v sama sebe. 
 Prázdniny jsem si moc neužila,  protože jsem byla nemocná. Přeji Vám 
úspěšný školní rok. Jana 
 
Tom --) Tak nám začal nový školní rok. Lidičky prázdniny nám strašně moc 
utekly. 
Určitě máte každý svůj zážitek. Já jsem o prázdninách chodil na brigádu 
k tetě Míše, kde jsem pracoval s paletami.  Práce se mi líbila. 
Peníze z brigády použiji k získání řidičského oprávnění ☺. Jinak jsem si 
prázdniny užil Váš Tomík. 
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Mario --) Ahoj zdravím všechny. Od 1. července jsem byl na brigádě 
v Rumburku 
u tety Míši s Tomášem R. Docela nám to šlo první měsíc jsme dělali přes 
20 palet 
denně. Byl jsem spokojený. Druhý měsíc to bylo lepší. Dělali jsme dobré 
rekordy. 
 Moc děkuji za to, že nám teta Míša poskytla tuto brigádu.  
Ve volném čase jsem si prázdniny užil. Byl jsem i na výletě v Děčíně u přítelkyně. 
Přeji krásný a úspěšný školní rok. Marián 
 
Všem dětem v DD, přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce 
Teta Jana, Jitka a Hanka 
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Od 2. skupiny 
 
Ahoj, v polovině července jsem šla s M. Pollákovou na brigádu. Díky str. Kokešovi. Dělali 
jsme pod obecním úřadem v Lipové. Byla tam sranda :D a hlavně jsme byly dobrý tým až na 
jedno nedorozumění co se stalo na konci prázdnin. Věřte mi, je to velká dřina. Proto vám 
radím učte se!!! ať neskončíte pod úřadem. Jinak přeji prvňáčkům, prvákům a školákům ať se 
vám daří ve škole!!! hlavně vykročte tou správnou nohou!!!!!                                       
                                                                                            
                                                                                             PAA Káča R. :*   
 

Ahoj, v úterý 30.8. 2016 nám strejda ředitel přichystal suprovou párty a hlavně super kino. 
Děkuji všem co to připravovali. Strašně moc si toho ceníme. Nejlepší bylo to maso a párky. A 
ten klaun wow bylo to suprové. To byl můj nejlepšejší zážitek z prázdnin :D     
                                                                                         Ahojda Kačka O.  
 
Olivovna, Dětská léčebna  
2.8.2016 jsem absolvovala pobyt v léčebně (hubnoucí kůra). Byla jsem docela zklamaná 
protože jsem si myslela že to tam bude jiné. Cvičili jsme málo, měli jsme normální jídelníček 
jak tady v děcáku. Jediné co jsme nesměli byly knedlíky :D :D :D. Byla jsem v dobrém 
kolektivu. Poznala jsem spousty supr lidí. Děkuji všem strýčkům a tetám že mě podpořili a že 
jsem ten „tábor“ absolvovala. Je to dobrá zkušenost. Děkuji  
                                                                               Máňa :*   
 
Dne 30.8.2016 jsme jeli do kina na vesmírnou pohádku. Ta se mi moc líbila, byla smutná ale i 
veselá. Pak nás autobus odvezl zpět do děcáku. Tam nás čekalo velké překvapení. Byla tu 
oslava, rozloučení s  koncem prázdnin. Všude bylo hodně jídla  a balonků. Byl tam i klaun a 
tanečnice. Pak pro nás připravili soutěže. Strašně moc si toho vážím určitě to bylo  hodně 
práce a nervů. Moc děkujeme!!!!!           
                                                                               Marek :D  
 
Čauko lidi :D řeknu vám něco o Harrachově. Pro ty co tam nebyly aby byly v obraze.  
Děkuji za to že jste mě vzali do Harrachova i přesto že jsem byla naštvaná a ze začátku se mi 
tam nechtělo. Byla jsem moc ráda že jsem tam byla. Byla tam sranda a byla jsem moc ráda že 
jsem byla na pokoji se Šárkou. Byla jsem ráda že jsem jela do Liberce do kina a Dinoparku. 
Ke konci se mi líbila diskotéka. Zatím se s Vámi loučím a napíšem si příště. Zatím paa 
 
                                                                                 Síma :* :*  
 

V pondělí 8.srpna 2016 jsme jeli na výjezd do Harrachova. Do hotelu Šedý vlk. Tam s námi 
byly tety. Byly jsme tam do 14.srpna a nejvíc se mi líbilo bobová dráha, diskotéka a tříkolky. 
Byly zde i akce jako např. Redbull 400, chodili jsme tam na procházky, na dětské hřiště, do 
muzea Šindelka. A ještě jsme šli se podívat do muzea na zvířátka. A já jsem spala s Helčou, 
Majdou a Marií. Moc se mi to tam líbilo.   
                                                                                    S pozdravem Kamča    
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Ahojky tady Adri .Chtěla bych vám říci, jak jsem se měla doma. Jak to vlastně vše začalo. 
Takže, jeli jsme k dědovi a tam jsme byli v jeho bytě ve Varnsdorfu. Ale dědovi praskla 
žárovka, tak jsme museli jít k tetě. A tam jsme se měli hezky. Dokonce jsme šli i na 
koupaliště. Chodili jsme na zmrzliny, pekli jsme buchty, chodili na procházky. Prostě to bylo 
suprové. S pozdravem Vaše  
                                                                                Adrianka :* :* (miluji Vás) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pátek 29.7. 2016 jsme vyjeli v ranních hodinách společně se strejdou Kokešem a Včelou do 
městečka Vracov na Moravě, kde na nás čekal strejda Hanák. U strejdy jsme byli ubytovaný 
ve stanech na zahradě. Byl jsem tam já (Juraj), Luboš, Jára G., Lukáš, Vanessa, Jaruška, 
Kamila, Vanesa J., Michal, Denis. V nádherném domečku a zahradě jsme se cítili všichni 
dobře a spokojeně. Projeli jsme skoro celou jižní Moravu, navštívili jsme i zámek v 
Miloticích, byli jsme i na střelnici, kde jsme si zastříleli, poprvé v životě jsem letěl letadlem a 
jeli jsme lodí po řece. Dokonce jsem si i zarybařil, chytil jsem několik cejnů a kaprů. Tímto 
bych chtěl poděkovat strejdovi Hanákovi za hezky strávené chvíle o prázdninách. Moc se mi 
tam líbilo. 
                                                                                                           Jura 
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Od 3. skupiny 
 

Děkujeme strejdovi Řediteli  
dne 30. 8. 2016 pro nás měl strejda Ředitel překvapení číslo jedna. Jeli jsme skoro celý dětský 
domov do Rumburka do kina kde jsme strávili hodinu sledováním pěkné pohádky. Na konec, 
když jsme jeli zpět do dětského domova čekalo nás na zahradě překvapení číslo dvě :), kde na 
nás čekali snad všichni vychovatelé dětského domova a přišli se na nás podívat a bývalí 
vychovatelé :) Byla jsem strašně ráda, že jsem viděla tetu Věru a strejdu Honzu :) Byly pro 
nás připravené různé soutěže a dobré občerstvení . Celkově jsem z toho měla dobrý pocit a 
byla ráda, že jsem mohla být zase se všemi pohromadě. Byl to fajn den . 
Děkujeme strejdo Řediteli :) Zdraví vás Denisa 

 
 

Pomalu se budu loučit  
Ahoj všem :) Rok utekl jako voda a já se s vámi pomalinku, ale jistě chci tímto Zkratem 
rozloučit :) Poznala jsem tu pár skvělých lidí taky pár skvělých vychovatelů :) Na děcáku 
jsem si zažila za ten rok sví, natropila jsem strašně moc blbostí, ale taky jsem párkrát byla 
chválená :), což u mě není zvykem :). Vyzkoušela jsem taky plno nových věcí :). Bude pro mě 
strašně těžký opustit vás všechny vím, že si všichni oddychnete a budete mít klid :D, ale já na 
vás budu vzpomínat v dobrým a určitě se sem ráda někdy přijedu podívat :)                                         
Vaše Wiwina <3  
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                                             Ahoj tady Kýša (Sivka) 
moje prázniny jsem byla doma u babičky na 14 dní, a byla jsem venku s mojím strejdou 
Denisem Sivákem. Byla jsem doma až v 8 hodin, protože chodila kontrola každý den. Byla 
jsem na jídle s mojí mámou a dala jsem si čínu - byla dobrá :) a s mámou jsem byla častěji 
venku ale když měla svý nálady, tak jsem si myslela, že jí něco udělám. Babička to vždy 
vyřešila a bylo to fajn, ještě že jí mám. Moje láska s Lukášem stále trvá. Byla jsem s ním v 
bazénu, i když jsem moc nechtěla, tak jsem s ním šla a pak jsem šla  zase domu s babičkou :)  

 
Dj milan a kino 

Dne 30. 8. 2016  jsme jeli na tajný výlet do RBK autobusem a pak mi došlo, že jedeme do 
kina na střelnici, tak jsme jeli na pohádku která byla udělaná podle hry na playstation 4. Když 
to skončilo tak u nás byl na zahradě DJ Milan a kámoš ze školy  

Dan Kdo jinej :) 
 
 

Můj pobyt u rodi čů 
Můj pobyt u rodičů se mi moc líbil, chodil jsem na koupaliště s kamarády, také jsem chodil s 
kamarádem na ryby, což mě moc bavilo. S rodiči jsem chodil do resturace na pohár. Jsem rád, 
že jsem mohl u rodičů o prázdninách být, i když jsem si svou hloupostí pobyt zkrátil.  
Ahoj Patrik 
 

Moje škola  
V mé nové škole se mi docela líbí, mám tam  nové kamarády, baví mě tělocvik, fyzika a 
dějepis. Do stejné školy chodí i Romina, se kterou jezdíme společně autobusem. Na Fyziku a 
tělocvik mám docela fajn učitelé, horší je to s matematikou, se kterou mám problém. Snad to 
letos zvládnu.  Ahoj Patrik 
 

Jsem tu nová  
Ahoj jmenuji se Lucka a pocházím z Rumburka. Moc se mi tady líbí, protože jsou tu na mě 
moc hodní. Do školy chodím tady v Lipové. Líbí se mi naše paní učitelka, jmenuje se Martina 
Petroušková. Můj nejoblíbenější předmět je Přírodověda, na kterou mám paní učitelku Hanu 
Kittelevou. Ráda se koupu v bazénu, bruslím a zpívám.  
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Projektový den ve škole  
Ve středu 14. září jsem byla se školou na projektovém dni. Hned ráno jsme vyšli všichni 
kromě školky směrem na Liščí, kde jsme se fotili s lišákem. Pak jsme pokračovali na Liščí, 
kde jsme mohli vidět krávy, ovce a lekníny. Cestou jsme se zastavili i u památníku z první 
světové války. S Kačenkou jsme našli dva hříbky a jednu babku. Pokračovali jsme lesem 
směrem na Jáchym, kde si některé děti mohly opéct buřta, nebo housku. Prohlédli jsme si 
kostelík a křížovou cestu. Poznávali jsme i turistické a dopravní značky. Také jsme si mohli 
vyzkoušet pomoc druhému při zranění – přenášení raněného. Akce se mi moc líbila a těším se 
na další projektový den ve škole. Ahoj Lůca 

  
  

Výjezd do Vracova  
Ahoj jak se máte. Jela jsem na Moravu ke strejdovi Hanákovi.  Jak jsme přijeli, tak jsme si 
vybalili věci a potom jsme šli do bazénu co měl strejda na zahrádce a měl tam i velké 
borůvky. Moc dobře jsme si vařili. Já jsem měla službu s Vaneskou Hruškovou. Byla tam 
veliká legrace. Strejda kokeše byl s klukama na rybách a chytili kapra a udělali z něj řízky, 
které byly moc dobré.  Nejvíce se mi líbilo na koupališti a na koních. Moc mi také chutala 
kachna, kterou připravila kamarádka strejdy Pavla. Ještě jednou moc děkuji strejdovi Pavlovi 
a strejdům Včelovi a Kokešovi, že mě vybrali na tento výjezd. Váš Pepek námořník 
Jaruška Gorolová  
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Výjezd Snílek  
V létě jsme byla na výjezdu ve Starých Splavech na Snílku. Na chatce jsem byla s Janou, 
Šárkou a s Lenkou.Jeli s náma strejdové David, Pepa a Martin a tety Aneta a Jitka B. Chodili 
jsme na procházky. Hodně jsme se chodili koupat do Máchova jezera. Našli jsme houby a 
borůvky. Pluli jsme také na lodi. Na konci výjezdu jsem se zastvili v bazénu v České Lípě, 
kde jsem si to moc užila,. Na výjezdu se mi také oc líbilo a jsem ráda, že jsem mohl jet. Ahoj 
Jarka šťastná 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DD CUP přehazovaná  

V sobotu 17. 9. jsme jeli na další díl DD Cupu. Tentokrát jsme jeli na přehazovanou. Odjeli 
jsme hned brzy ráno do Prahy autem. Po příjezdu jsme se ihned převléjli do drezů a začali 
jsme hrát. Protože jsme moc netrénovali, tak nám to moc nešlo, ale nevzdávali jsme se i 
přesto, že nám to nešlo. ŘÍDILI JSME SE HESLEM NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE 
ZÚČASTNIT SE. Skončili jsme poslední. Kromě mě hrály holky - Jaruška, Sára a Simona. 
Byli s námi strejdové Aleš a Bzuk. 
Cestou z Prahy jsme se zastavili v Liberci u Vietnamců na jídle. Ahoj Jára 
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Výjezd do Harrachova  
V pondělí 8. 8. jsme odjeli na výjezd do Harrachova do hotelu  Šedý vlk. Celkem jelo 24 dětí 
a vychovatelé – teta Radka V., teta Míša a teta Iva V. a tety Markéta a Hanka. Jelo se 
autobusem a autem. Přijeli jsme tam akorát na oběd. Na pokoji jsme byl s Lukášem a s 
Lubošem. Byli jsme na bobové dráze, na terénních tříkolkách a na Mulavských vodopádech. 
Chodili jsme i hodně na procházky. Moc dobře nám tam vařili. Na výjezdu se mi moc líbilo. 
Díky Jára 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ozdravn ě – rekrea ční pobyt v Harrachov ě – Šedý vlk  

Dne 8.srpna jsem jeli do Harrachova. V Harrachově jsem spala na pokuji se Simčou, Majdou                   
a s Maruškou. V. Chodili jsme na procházky a na procházkách jsme sbírali borůvky a maliny 
a také někdy jsme našli houbu. Teta Radka nás vzala na bobovou dráhu a také na tříkolky a v 
deštivém počasí jsme strávili den v DINOparku v DINOparku jsme se vsichni i my velcí 
pobavili. A jako každý rok co jsem v Harrachově jsme se byli podívat na Mumlavské 
vodopády. Na tomto výjezdu jsme se vůbec nenudili ve volných chvýlich jsme si taky 
zatrenovali naší oblíbenou Kynychovou.             A mi větší děti jsme se šly podívat do 3D 
kina na Krotitelky duchů, moc se nám film líbil zasmáli jsme se. Celý výjezd se mi moc líbil 
děkuji všem, co tam byli, a hlavně tetě Radce, že jsem tam vůbec jela. Ahoj s pozdravem 
Šárka  
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Od 4. skupiny 

HALÓ HALÓ HLÁSÍ SE VÁM 4 

 Mirek, Lukáš, Mathias, Denis, 

Romina, Dominika, Pavla a Martina 

PÁJA 
 Tak opět ahoj u nového Zkratu. Dneska bych chtěla povědět, jak jsem si prožila 
prázdniny 2016. Celé prázdniny jsem byla doma na pobytu. Mám spoustu zážitků. Byla jsem 
stanovat, chytala jsem ryby na rybníku, chodila jsem s kamarády a s rodiči ven. S kamarády 
jsme vymysleli stezku odvahy a bylo to super. A abych Vám řekla pravdu, tak ani pozitivní na 
THC a jiné látky jsem nebyla.  A konečně jsem si uvědomila že mi to za to nestojí, abych 
nejezdila domů a neměla problémy. Zatím se s Vámi loučím protože nevím co dál psát a ráda 
bych poděkovala vychovatelům co mě pustili na prázdniny domů DĚKUJI!!!!!! Tak zatím 
ahoj Pája. 

 

ROMINA  
 Ahoj lidi vítám Vás u dalšího Zkratu. Budu Vám vyprávět na jakých výjezdech jsem 
byla a jak jsem si je užívala. Jako první výjezd byl Snílek. Bylo to tam fajn. Myslela jsem si, 
že to bude horší, ale Harrachov byl  přeci jen nejlepší. Byla tam větší legrace a víc dětí se 
kterýma mi bylo dobře. Byli jsme na bobové dráze a tam to bylo dost hustý. Myslím si, že to 
jsme si užili nejvíc.       
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Chtěla bych jet znova. A další co bylo je Kynychvá. Kynychová je super, ale naročná. Jinak 
bylo pěkné horko. Takže hned co jsme přijeli, tak jsme byli všichni u bazénu. Už mě nic 
nenapadá. Loučím se a zatím ahoj. Těším se na další Zkrat. Romina 
 

                                     
 
 
 
 
 
       
 
 

DOMČA 
 Ahoj, jak všichni víte, tak jsme s Maruškou strávili měsíc srpen v Dětské léčebně 
Olivovna v Říčanech u Prahy. Chtěla bych se s Vámi podělit o mé zážitky. Nejprve bych Vám 
chtěla říct, že to tam bylo vážně super, ale doma je doma moc se mi po Vás všech stýskalo.  
Když jsem tam přijela tak jsem si myslela bůh ví co, ale druhý den jsem si začala zvykat. 
Hned od začátku jsme měli léčebné procedury. To jsou různé léčby např. rehbilitace a cvičení. 
Po dokončení těchto věcí jsme šli ven a byli jsme venku s klukama a tak jsme se i 
seznamovali a povídali si. Potom jsme skoro pořát chodili do lesa a na hřiště. Tam jsme hráli 
různé hry například vybíjenou a házenou. A to co bylo nejlepší byl asi bowling poslední den. 
Moc jsem si to tam užila a našla si spousu přátel. Chtěla bych tam jet i příští rok, ale nevím 
jestli to dopadne. Jinak se mějte hezky a ahoj Dominika 

MARTINA  
 Tak ahoj opět u nového Zkratu. V dnešním Zkratu budu psát o svých prázdninách 
doma. Pobyt jsem měla od 1.9 - 17. 9. 2016 a protože jsem byla hodná, nedělala jsem 
problémy byl mi pobyt prodloužen. Byla sem za to strašně štastná! Měla jsem překrásné 
zážitky. Zažila jsem prázdniny s dokonalými lidmi  měla jsem konečně to co jsem chtěla. 
Mám perfektní rodinu a perfektního kamráda Majka. Je to ten nejlepší kamarád na světě a 
nechci ho ztratit. NIKDY. Je to milej, hodnej, laskavej, ochotnej kamarád, který Tě nenechá v 
nouzi když potřebuješ pomoci. A za to jsem mu mockrát vděčná. Jinak jsem měla s rodinou 
nádherné prázdniny. Pořád jsem chodila se sourozenci do parku si hrát a věnovala jsem se 
jim, abych si jich užila co nejvíc to šlo. A také, aby na mně mněli krásné vzpomínky a já na 
ně. Někdy můj táta dostal nervy tak, že to byl vždycky ten nejhorší den. Dokázal v tu chvíli 
uhodit kohokoli (snad bude jiný). Moje maminka byla štastná, že jsem po dlouhé době doma 
se sourozenci. Jinak jsem si také prožila i ošklivé dny a chtěla bych své tetě Volfové strašně 
poděkovat za to, jak se ke mně postavila s otevřenou náručí. Udělala jsem hloupost o které 
určitě ví i celý děcák (útěk). Je to to nejhorší co jsem kdy v životě zažila a nepřála bych to 
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vůbec nikomu. Strašně tetě děkuju za to,  že se ke mně neobrátila zády a že to mohla udělat. 
Za to jsem jí strašně vděčná a děkuji jí také za to, že mi všechno vysvětlila a já se jí mohla 
svěřit. Děkuji teto Kačko. To je vše s pozdravem Mája ze 4. RS  

       
MATTY  
  Ahoj lidi tak sem byl na prázdninách u babičky. Druhý den jsem vstával v 7:36 hod., 
abych si stihl zabalit věci. Poté jsem si šel ješte chvilku pospat. Po spánku jsem se nasnídal a 
vyrazil ven.  Když jsem prišel do přistavu na akci 5. ročník Mezinárodního mistrovství ČR v 
jízdě pákových drezín potkal jsem tam svého známého. Ten mi řekl kdy přijede zvláštní vlak. 
Když vlak přijel šel jsem za průvodčím Vojtou vyzvednout jizdní  řád vlaku. Poté jsem si šel 
odložit batoh do služebního oddílu zvláštního vlaku. Mezitím jsem se seznámil se 
strojvedoucím.U svého známeho jsem si vyzvedl stravenky. Když nastal čas  vyrazili jsme. 
Musím Vám říct, že v tom vedru to bylo k nevydržení. Když máte ještě celou dobu stát  u 
motoru kde je to jako v sauně padli by jste vedrem. Já padnout  nesměl a ani nechtěl. Celou tu 
dobu jsem sledoval návěstidla na trati. Když jsme dojeli do přístavu šel jsem honem ke stánku 
s limonádou. Potom  jsme čekali na další odjezd dle jízdního řádu. Další jízda probíhala podle 
podobného scénáře.Tak zatím ahoj Váš MATTY 
 

LUKÁŠ    
Výjezd do Vracova za strejdou Pavlem                                                                                                                                                      
                               
 Dne  07. 08. 2016 jsme jeli na Moravu za strejdou Pavlem a Axinkou. Vyjeli jsme v 7 
hod. a ta cesta byla dost dlouhá. Já jsem strejdovi celou cestu v autě pomáhal, jako navigátor. 
Na Moravu jsme jeli celkem 8 hodin. Cestou jsme meli tři přestávky. Když jsme přijeli do 
Vracova, tak nás přivítal strejda s Axinkou. Po přivítání jsme se šli ubytovat do stanů a 
vybalit věci. Po vybalení jsme si opékali buřty s chlebem a celý večer jsme si povídali. 
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MIREK  
 Ahoj jmenuji se Miroslav a bude mi 17 let. Jsem z Rumburka. Byl jsem v Chrastavě 
a tam sem se učil na obor zedník. Pak sem přišel do DD tady v Lipové. Zde jsem začal chodit 
na Střední školu ve Varnsdorfu, také do oboru zedník. Pan doktor mi ale řekl, že nemohu 
dělat zedníka protože mám problémy ze srdcem a musím si vybrat jiný obor. Tak jsem si 
vybral zámečníka. Jsem tam první měsíc a je to zatím dobré. S pozdravem Mirek. 
 

DENIS  
 Ahoj určitě víte, že jsem byl doma. A bylo to tam docela dobré. Chodil jsem ke 
kamarádovi a dělali jsme blbosti.  Byl jsem třeba také v knihovně a hrál jsem si s bráškama na 
vojáky a policisty. Chtěl jsem spát u kamaráda Ondry D. jenže jsem nemohl, protože jsem 
měl opruzniny na zadnici. To je škoda, že jsem byl doma u mamky jen dvakrat. Byl jsem taky 
ve Vracově a tam jsme měli každý den něco pěkného. Například jsme byli na koupáku a na 
střelnici. Potom na koních a Aquaparku. Moc se mi tam líbilo a chtěl bych se tam vrátit.To je 
zatím vše. Ahoj Denis 
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Od 5. skupiny 
Výjezd do Harrachova 

 
Když jsem přijela s ostatními do Harrachova, hned jsem si řekla, že to tady bude super. Hned 
první den byl úžasný, podívali jsme se po okolí, vyzkoušeli dětské hřiště, ubytovali se na 
pokojích. Druhý den jsem měla v hlavě trochu zmatek, protože jsem chtěla domů. Postupně 
jsem přestala na to myslet a hned bylo líp a já jsem domov přestala řešit. Bylo to také hlavně 
díky tetám, které pro nás připravily různé činnosti a výlety, které mě nadchly. Během třetího 
dne, jsme se vypravili do lesa, kde jsme objevili koupaliště. O to více jsem měla radost, když 
nám tety dovolily smočit si nohy. To vám byla taková legrace☺ Prostě super den. Mohla bych 
pokračovat den po dni, ale celkově to prostě byl super výjezd, kde nechyběla návštěva bazénu 
přímo v hotelu, návštěva do Liberce, kde jsme se byli podívat v DINO parku. Zahráli jsme si 
stopovanou v lese, zajezdili si na bobové dráze. Tento výjezd byl pro mne první a budu na něj 
dlouho vzpomínat. V DD je to SUPER! 

                                                                                                           Ahoj VIKY 
Kynychová – letní soustředění 

 
Letní soustředění se konalo od 23. července a já se na něj moc těšila. Ráno jsme vyjeli směr 
Praha a byla jsem zvědavá, jak to letos bude těžký. Popravdě, nejtěžší je kategorie MTV, ale 
já to zvládnu a také pomalu zvládám. Letos je vše hodně náročné, pro nás všechny, ale já se 
budu snažit, abychom ve finále uspěli. Doufám, že 10. ročníkem Kynychová neskončí, byla 
by to obrovská škoda. Tancování nás baví, někam se podíváme, vždycky se těšíme na 
soustředění, kde je sice dřina, ale lektoři jsou super a hodně nám pomáhají. O tetičkách ani 
nemluvím, ty jezdí za námi trénovat do DD ve svém volnu, a zato jim patří od nás díky. Letos 
nám držte hodně palce, ať nám konečně to 1. místo vyjde a pokud ne…..nevadí☺ 

                                                                                               Ahoj Vanesa☺ 
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Moje prázdniny 

 
Psal se den, 30. června a konečně začaly prázdniny. Já si začal užívat prázdniny naplno. 
Jezdilo se na různé akce, výlety a také nás čekali výjezdy. Mě, se stal osudným tábor 
v Mařenicích, moc se mi tam líbilo, byli jsme na výletech, pořádalo se mnoho soutěží a vše by 
proběhlo na výbornou, kdyby… Jeden den jsem se předváděl před děvčaty a nenapadlo mě 
nic jiného, než skákat ze schodů. U jednoho skoku jsem si zlomil zápěstí. Po návratu z tábora 
jsem byl opět mezi kamarády na DD, kde jsem si i se zlomeným zápěstím zbytek prázdnin 
užil, jen jsem nemohl sportovat a chodit do bazénu. Před koncem prázdnin nás čekalo 
překvapení. Přijel pro nás autobus a jelo se do Rumburku. Navštívili jsme kino v kulturáku. 
Když jsme přijeli zpět před děcák, hrála v areálu hudba, všude bylo jídlo, pití. Na nás čekali 
tetičky, strýčkové, kuchařky, strejda ředitel. Prostě nás najednou bylo plno a já si uvědomil, 
že jsme taková velká rodina. Tento den jsem si moc užil, bylo to parádní. 

                                                                                                  Čau Tomík☺ 
Jak se těším na svou skupinu 

Pro mě je vše nové a já se těším na každý nový den, trávený v dětském 
domově. Poznala jsem nové kamarády, tety a strýčky. Na domově se 
mi moc líbí, ale nejvíc se těším na svůj pokojíček. Pokojíček budu mít 
na 5. skupině, společně s Terezkou a sestrou Maruškou. Myslím si, že 
za pár dní, už budeme mít skupinu hotovou, ona se totiž celá 
předělává, abychom jsme to tam měli pěkný. Dozvěděla jsem se, že 
pojedeme do Prahy nakupovat nábytek na skupinu. Moc se tam těším. 
Hlavně se těším na den, kdy budeme všichni společně sedět na 
skupině u jednoho stolu. 

                                                                                   S láskou přeje 
Kačka 

 
Nástup do DD 
Do dětského domova jsem nastoupila 1. července 2016. Přijela jsem 
z DDÚ Praha, takže jsem už byla zvyklá na nějaká ta pravidla. Můj 
první den proběhl v klidu, což je u mne zvláštní, protože já jsem vždy 
taková vystresovaná v novém prostředí. Seznámila jsem se nejdřív 
s tetou Blankou, která je zde sociální pracovnicí a se strejdou 
ředitelem. Potom mě odvedli na hřiště, kde jsem se pomalu začala 
seznamovat s dětmi. Můj první dojem byl, že jsem si řekla, tady to 
nebude špatný a rozhodně je to tu lepší než v Praze. Děti jsou tu 
v pohodě, se vším mi pomohly, poradily. Dlouho mi trvalo, než jsem 
si zvykla říkat teto a strejdo. Dnes mi to problém už nedělá. Jediné, co 
mě hodně štvalo, že jsme se neustále stěhovali ze skupiny na skupinu. 

Popravdě se už těším, až budeme mít konečně svoji skupinu a budeme pohromadě. Na 
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domově se mi celkově líbí, i když pořád dělám nějaké přestupky. Počítám, že ještě tak měsíc a 
bude to dobrý. Jde o to si zvyknout a hlavně nám začíná školní režim. Jsem ráda, že jsem 
zrovna tady a ne v jiném domově. 

                                        Tereza 
Pobyt u rodiny v Brně 

 
Už na začátku prázdnin, jsem měla obavy z pobytu. Bála jsem se toho, jak to vše dopadne. 
S matkou jsem nebyla v jednom baráku sedm let a tohle měl být první pobyt společně s ní. 
Před pobytem jsme jeli na tancování do Prahy a to mi trochu pomohlo, zapomenout na 
starosti, spojené s odjezdem na pobyt. S matkou jsme byly domluvené, že poslední den 
přijede do fitnes Hanky, kde si nás s Vaneskou vyzvedne. Kolem páté hodiny matka dorazila 
do Prahy. Cesta do Brna byla strašně dlouhá, ale jelikož jsme se všichni dobře bavili, tak nám 
těch pět hodin cesty uteklo jako voda. V Brně na nás už čekal můj Páťa. Doma se mi i přes 
obavy líbilo, hodně jsme si s matkou povídaly. Poprvé jsem viděla brášku díky ultrazvuku. 
Rozhodně nelituji, že jsem tam jela a obavy jsou už pryč☺ 

Pa Sárinka 
Brigáda v Trhanově  

 
Brigádu jsem si zajistil díky projektu „Schody do Života“. Mělo to 
jeden háček, brigáda byla až v Trhanově u Plzně, což je dost daleko. Já 
s tím neměl problém, další zkušenost v životě, tak proč ne. Abych řekl 
pravdu, tak jsem měl trochu obavy, jestli tu práci zvládnu. První den 
byl takový seznamovací s pracovištěm, proběhla zdravotní prohlídka a 
seznámení s řádem na pracovišti. Po práci jsem se šel ubytovat do 
penzionu, kde jsem měl bydlet. Mělo to svojí výhodu, protože jsem to 
měl blízko do práce, asi 50 metrů. Vstával jsem v 5 hodin ráno, takže 
jsem byl spokojený. Moje začátky v práci, byly takové, že jsem 
pozoroval, jak to pracovníci dělají, a časem jsem se přiučoval a 
připojoval. Musím říci, že mně ta práce hned nadchla a časem mě to 

začalo bavit. Abyste byli v obraze, co jsem vlastně dělal za práci tak např. sestavovali jsme 
celé střechy na pracovišti, montáž okapu,  klempířské práce,   (práce s plechem) a tak 
podobně, prostě vše,co se  týče střech . Jak víte, můj obor je Tesař, takže úplně super, že jsem 
si to mohl vyzkoušet i v praxi . V práci se mi líbilo a hlavně kolektiv byl super, byl jsem 
spokojen. Původně jsem chtěl být na brigádě celé prázdniny, nakonec jsem byl jenom měsíc, 
ale i tak jsem si odnesl spoustu zkušeností, co se týče práce. Aby, jste si nemysleli, že jsem 
chodil z práce do práce, tak jsem jezdil po okolí na kole, hrál jsem fotbal a byl na rozhledně. 
Také jsem byl na  dřevorubeckých závodech. Prázdniny jsem si opravdu užil. Chtěl bych 
poděkovat strýčkům: Alešovi, Petrovi a Davidovi, že mi ve všem pomohli – od dopravy, 
příprav atd. 

                                                                                   Ahoj Jára 
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Mé první dny na domově 
 

 
 
Když jsem přijela do 
dětského domova, nechtěla 
jsem se vůbec pustit sestry 
Viky. Všude se mnou 
chodila a všichni nám vše 
ukazovali a vysvětlovali. 
Kačku dali navíc na jinou 
skupinu a tak jsem se bála, 
že i mě s Viky rozdělí. 
Postupně jsem zjistila, že se 
nemusím bát a že po 
prázdninách budu na skupině 

i s Kačkou. Na začátku jsem často plakala, ale dneska jsem veselá dívenka. Našla jsem si na 
výjezdu v Harrachově kamarádku Magdu, s kterou jsem byla na pokoji. Spolu se smějeme, 
malujeme, venku si hrajeme na pískovišti a dovádíme v bazénku. Zatím nemáme skupinu, 
protože se nám opravuje a tak jsme až na půdě, kde jsou počítače. Od září jsem začala chodit 
do školky, trochu zlobím s jídlem, ale slíbila jsem, že se polepším. Na skupině budu s Kačkou 
a Terezkou na pokoji, už se na to moc těším. Viktorka bude s Vanesou a Sárou, protože jsou 
už velké, ale hlavně s ní budu na skupině a to jsem ráda. Přála bych si tam mít nějaké hračky, 
panenku, kočárek, ale i třeba nějakou kuchyňku.  

                                                                             Maruška 
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Od 6. skupiny 
 

Letní výjezdy 
Strašně se mi líbilo ve Snílku, v Harrachově a na táboře. Taky se mi líbil den rozloučení s 
létem a jak jsme dostali dárky. 
 

 
Tomík 
 
 
 
Výjezdy a bazén na zahradě 
Moc se mi líbilo ve Snílku a Harrachově. A taky rozlučka s létem. Jinak jsem si celé 
prázdniny užívala bazén, ten byl taky moc super. Taky děkuji za koupaliště ve Velkém 
Šenově. 
 

 
Majda 
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Poděkování 
Líbilo se mi v Harrachově a na koupališti ve Velkém Šenově. Ukončení léta bylo taky moc 
krásné, za to děkuji. Za zpívání při kytaře na skupině. A taky jsem byl v nemocnici, stýskalo 
se mi po dětském domově, sourozencích a kamarádech a tímto bych chtěl poděkovat tetě 
Hele, strejdovi Dejwovi a hlavně tetě zdravotnici za zorganizování a „opravu“ mého 
zarostlého a bolestivého nehtu- díky. 
 

 
Alex 
 
Snílek, Harrachov, rozlučka s létem a letní prázdniny 
Líbilo se mi, jak na zahradě bylo rozloučení s létem a jak jsme všichni byli v kině a koukali 
na strážce galaxie. Taky se mi moc líbilo ve Snílku, a jak jsme byli poslední den v aquaparku 
v České Lípě, to bylo moc super. Taky se mi líbilo v Harrachově, moc a moc děkuji. 
 

 
Hela 
 
Poděkování dětskému domovu 
Líbí se mi, co pro nás děcák dělá, i když někteří na děcák nadávají, ale asi si neuvědomují, co 
pro nás dětský domov dělá, to je přeci k zamyšlení, ne? 
Hela 
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Poděkování tetě a strejdovi 
Ahoj, líbí se mi skupina, mám ráda tetu a strejdu a mám se tady moc dobře, mám Vás ráda. 
 

 
Majda 
 
 
Školka a kamarádi 
Jsem ráda, že mám ve školce hodně kamarádů, máme tam hodný paní učitelky a taky jsem 
moc ráda, že mám u sebe své sourozence. 
Majda 
 
Poděkování za peníze za úklidy a srandy strejdy ředitele 
Moc se mi líbí naše skupina a výzdoba na skupině. Taky mám rád srandy strejdy ředitele. A 
chtěl jsem poděkovat za peníze za úklidy, co jsme vyhráli. 
 

 
Davča 
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Koupaliště Velký Šenov a zahradní párty 
Strašně děkuji za ukončení léta a za dárky pro nás, děkuji strejdo řediteli že se to uskutečnilo. 
Taky vzpomínám, jak jsme byli na koupališti v Šenově, tam bylo fajn, díky. 
 

 
Davča 
 
 
Výzdoba na skupině 
Moc se mi líbí výzdoba na skupině, jak to tu máme hezké, díky této Helo. A celá skupina se 
mi líbí. Taky vzpomínám na výjezd ve Snílku, tam se mi líbilo, bylo to hezký. 
Vanesska 
 
 
Já jsem fotbalista 
Děkuji strejdovi a tetě, že můžu chodit na fotbal, pokud tedy budu zvládat školu, budu se 
snažit. Ve středu trénujeme a pak o víkendech máme zápasy. Chtěl bych jednou vyhrát zlatou 
medaili. 
 

 
Davča 
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Začínám krásně mluvit, já, Mire ček 
Ještě neumím psát, tak za mě napíše příspěvek strejda a teta, ale chci Vám říct, že tedy jako už 
umím pěkně mluvit, každý den je to lepší a lepší. Už si se strejdou a tetou docela slušně 
popovídám o všem, o životě, o tom, co budeme vařit a na co máme chuť. Naučil jsem se 
spoustu nových věcí, jako si vyčistit zoubky sám, obléknout si pyžamo a dokonce si ho 
dovedu i obrátit, i když z toho mám někdy lehce nervy. Jsem prostě šikulka šikovná. 
 

 
Mire ček 
 
 
 
Školka a kamarádi 
Chodím do stejné školky, jako minulý rok a líbí se mi tam. Hrajeme si tam, mám tam 
kamarády a paní učitelku Hanku, která je moc fajn. 
Mire ček 
 
 
Snílek 
Byl jsem ve Snílku a líbilo se mi v aquaparku v České Lípě. Ve Snílku jsem si ve volných 
chvílích rád hrál v dětské herně s hračkami. Se strejdou Dejwem jsme zpívali a hráli na 
kytaru, docela mi to i šlo. 
Mar ťásek 
 
Koupaliště Šenov 
V sobotu jsem byl na koupališti Šenov se strejdou a celou skupinou. Líbilo se mi tam velké 
autíčko, kterým jsem tam jezdil. Taky tam byla super klouzačka. 
 
Mar ťásek 
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Harrachov 
Na pokoji jsem byl s Danem, Alexem, Markom, bráchou Tomášem a Mathiasem, bylo to 
super, sranda. Byli jsme tam na koupališti a to bylo fakt hluboký. 
 

 
Mar ťásek 
 
 
Rozloučení s létem 
Byl to pěkný den, který začal v kině. Potom byl super program, ale nejvíc se mi líbilo večerní 
překvapení, kolobrndy a velké auto. Děkuji. 
Mar ťásek 
 
Přání od tety Helči a strejdy Dejwa 
Hola hola, škola volá. A je to tu zase, konec prázdnin a školní povinnosti. Chtěli bychom 
Vám popřát zdárný vstup do školních lavic, aby učení do hlavy lezlo samo. A nezapomeňte: 
„co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ alias „co v mládí zanedbáš, ve stáří jen těžko 
napravíš“. 
 
 

 
 
Teta Hela a strejda Dejw 
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Od 7. skupiny 

Malování na Sohladnu  

Dne 9.2. 2016 jsme se zúčastnily akce v Lipové – „Malování na Sohlandu“. Procházkou jsme 
došly k rybníku Sohland. Zde už byly připravené stoly, lavičky a pořadatelé, kteří nám určili 
úsek, kde můžeme kreslit a také nám dali barevné křídy. Během chvíle jsme pomalovaly – 
některé počmáraly - skoro 10m cesty. Obrázky se povedly. U některých nám děti sice musely 
vysvětlit – co chtěl tímto výtvorem malíř říci – hlavně Esi a Šeri. Malování nás bavilo natolik, 
že jsme dokreslovaly obrázky i jiným dětem – které z toho moc radosti ale neměly. Za své 
výtvory jsme obdržely diplomy a malou sladkost. Bylo to hezky strávené odpoledne se 
spoustou smíchu, navíc se na nás krásně usmívalo i sluníčko. 

Lenka, Esi a Šeri 

 
 
Ahoj všichni, tyhle prázdniny jsem si moc užila. Byla jsem vybraná tetami na výjezd do Prahy 
na tancování. Potkala jsem se tam s Hankou Kynychovou, která nás dokonce i trénovala. Taky 
jsem byla na výjezdu Snílek, kde jsme se koupali v rybníku nebo jsme se projeli v mašince. 
Všude kolem sebe jsem měla svoje kamarády a kamarádky z dětského domova a byla jsem 
všude spokojená.  
 
Zdraví Vanesa  
 

     
 
-- 
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Ahoj, o prázdninách se mi líbili ze všeho nejvíc výjezdy. Byl jsem ve Snílku, ve Vracově a v 
Harrachově. Všude jsem se hodně nasmál a je těžké posoudit, kde to bylo nejlepší, .. ale ten 

nej byl asi ve Vracově  Všude byla sranda ve dne i v noci. Hodně jsme tam s klukama 

kecali o holkách nebo taky co budeme dělat zítra a někdy jen o blbostech  Prostě jsem si to 
užil na všech výjezdech a těším se i na ty další, kam pojedu s dětským domovem.  
 
Luboš 
 

      
 
 
                                 
 
Zdravím všechny, tak tyhle prázdniny jsem si fakt užila a jsem moc spokojená. Byla jsem na 
výjezdu v Harrachově, kde se mi líbilo nebo taky na výjezdu Kynychové. V Harrachově byla 
nejlepší bobová dráha. Na Kynychové se mi líbilo trénování streetu, latiny a muzikálu. Když 
jsme jely z Prahy potom domů, tak jsem byla smutná. Na Máchově jezeře, kde jsem byla taky, 
tak tam se mi taky líbilo. Tam jsme chodili hodně do lesa a sbírali borůvky. Po prázdninách 
jsem začala chodit zase do školy, už do 6. třídy. Během prvních dnů jsem tam měla přátelé      
a učitelky, které nás nešetří a už jsme dostali za týden úkoly. Už teď se těším se na další 

prázdniny      

             
                                            
                

Čau váš "Justin"  
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Tak tyhle prázdniny byly super. Celý jsem si je fakt užil. Byl jsem na několika výjezdech. 
Tam jsme chodili na procházky, koupali jsme se, hráli společně různé hry a nebo soutěžili o 
ceny. Ke konci prázdnin jsem začal chodit s Davidem z šestky trénovat fotbal za obec Lipová. 
Už jsme byli s klukama a trenérem hrát na několika zápasech. Sice nejsme ještě pořádně 
sehraný a prohráváme, ale i tak se mi tam líbí chodit.  Určitě se ta naše smůla brzy obrátí ve 

štěstí a budeme jen vyhrávat  
  

           
 
Ahoj Marko 
 
 
 
Oslava 7. narozenin a první den ve škole naší Lenky 
 
Prvního září nejen, že naše Lenička začala chodit do 1. třídy na základní škole zde v Lipové, 
ale také jsme ji uspořádali dodatečnou oslavu jejích sedmých narozenin. Narozeniny měla sice 
už v červenci, ale protože byly letní prázdniny a děti byly na různých výjezdech, tak jsme 
oslavu přesunuli na první školní den. Lenka dostala dárky, které se jí moc líbili. Po rozbalení 
dárků jsme si všichni sedli ke stolu, připili jsme si a děti se rychle pustily do všech 
připravených dobrot   Oslava to byla hezká a společně jsme si ji užili.  

       
 
 
Děti a tety ze 7. RS 


