
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Hygiena rukou 
 
Jak omezit šíření bakterií, nákaze bakteriálními chorobami a dalším virovým onemocněním? Snadným a hlavně 
účinným způsobem je jejich prevence, kterou je nepochybně důkladná hygiena rukou. To, že si myjete ruce, by pro 
vás mělo být samozřejmostí nejen před jídlem, příchodu z koupelny a toalety, z města, po práci nebo na pracovišti... 
 

 
Ne nadarmo se říká: "Čistota, půl zdraví". 
  
Jak si správně mýt ruce? 
•k hygieně rukou používejte mýdlo, případně jiný desinfekční prostředek, 
•ruce si myjte pod teplou tekoucí vodu, 
•před namočením rukou si odložte hodinky, náramky a jiné šperky na rukou, 
•ruce si pečlivě namydlete - měla by se vám na rukou vytvořit pěna, kterou alespoň pár sekund mněte mezi prsty, na 
ušpiněných místech a na ploškách kolem nehtů, 
•poté si ruce důkladně opláchněte pod teplou tekoucí vodou a jemně osušte (papírovými ručníky nebo horkovzdušným 
sušičem). 
 
 

 
 
Jedině důkladně vysušené ruce jsou čisté 
 
Chcete-li míst skutečně čisté ruce, nestačí si je jen umýt vodou a mýdlem. Stejný význam má i sušení rukou. Pokud si 
ruce pořádně neosušíte, celá vaše snaha o poctivou hygienu může být zcela k ničemu. Při sušení rukou totiž dochází k 
odstranění baktérií. Nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout jsou jednorázové papírové ručníky a papírové 
utěrky, které dokážou vaše ruce zbavit až bakterií. Považujete horkovzdušné sušiče za lepší způsob sušení rukou? Tak 
to pozor! Podle průzkumy totiž ukazují, že horkovzdušné sušáky rukou počet baktérií zvyšují až o 250 %. 
 
  

 
 
 
 
 
Nepodceňujte čistotu svých rukou, vrátí se vám to na zdraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Zdravé tělo i mysl přeje teta zdravotnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.RS 
 
 
Rodina jako rodina 
 

 

Když se řekne rodina, tak mnoho z vás si představí mámu a tátu se svými sourozenci u sebe 

"doma". Pro mě význam rodiny už 11 let znamená "naše" 1. skupina. Věřím v moudro, že všechno 

zlé je pro něco dobré. Proto jsem velice vděčná za veškerou pomoc a snahu o ni našim tetičkám, 

které mě vychovávají a vedou nejen mě, ale nás všechny k úspěšnému životu. Bohužel, záleží na 

každém z nás, jak s tím v budoucnu naložíme.  

Velmi se mi líbí společné rodinné akce, které nám v nynější době umožnil "velký otec všech" 

strýček Leonardo :D. Je hezké žít jako rodina – společná večeře, kino, apod. Jsme vděčná za to, že 

jsem dostala osudem druhou šanci a neskončila, společně se ségrou Jiřinkou, jako lehká dívka u 

silnice nebo uklízečka wc, což bychom se s velkou pravděpodobností staly ve své biologické 

rodině. Jednoho dne budu na dětský domov vzpomínat jako na Rodinu s velkým R. A za to s 

pokorou děkuji... 

 

Lucka  

 

Naše skupina 
 

Ráda bych napsala rodinná, ale v našem případě se to tak říct nedá. V rámci naší skupiny se děti 

připravují na budoucí odchod z dětského domova a to si myslím, že je to nejdůležitější, co se 

musíme všichni naučit, než z dětského domova odejdeme. Na odchod nás připravují ti, kteří v tom 

reálným světě venku existují a to jsou naši vychovatelé. Je to možná divné, ale myslím si, že je to 

velice důležité, aby to všichni věděli. A to, že jsme za všechno co pro nás dělají naše tety vděční. 

Není to žádná legrace, předávat nám spoustu informací a vést nás k samostatnosti. Proto bych chtěla 

takhle veřejně moc poděkovat, touto cestou za sebe, ale myslím, že by se ke mně ostatní přidali. 

Takže moc děkuji. 

 

Jiřina V. 

 

 

 Martina 
-Jak se mi zde daří 

V cvičném bytě se mi daří docela dobře,snažím se!!!!!!! Dokonce se i lepším.Naše činnost zde je 

náročná.Teta Janča nám každý měsíc dává úkoly,finanční gramotnost,sestavování jídelníčků,psaní 

motivačního životopisu atd.Pak se sejdeme na klubovně a povídáme si co jak má být,teta nám 

vysvětlí kde máme chyby a naopak co jsme napsali správně.  Na 1RS se mi moc líbí.   Vaše Martina 

 

Lukáš 

Dne 19.2. jsem se z hlavní budovy stěhoval do cvičného bytu-1RS.Je to krok dopředu,zde se učím 

osamostatňovat.Tety mě zde učí jak si mám sám vařit,prát,nakupovat.Dostávám peníze na stravu na 

tři dny a učím se s nimi hospodařit.Je to dřina ,abych  neudělal chybu.Líbí se mi zde,rád také 

vzpomínám na 4RS.  Váš Luky 

 

 

 



Míra 
 

S Lukášem jsem se přestěhoval do cvičného bytu,jsem s ním také na pokoji. Líbí se mi 

zde.Připravuji si sám svačiny,snídaně.Budím se sám,ale abych nezaspal tak na nás dohlíží tety 

noční.S tetou Janou chodím nakupovat , učím se hospodařit s penězi na stravu.Je to paráda ,je to 

něco nového,samozřejmě  se také učím do školy.Zatím se snažím,tak se všichni mějte hezky Váš 

Mirek 

 

 

Jarda 

Zdravím všechny děti zde v DD. Napíši Vám zde jak jsem byl na mém prvním školení v Praze. S 

mojí třídou jsme jeli na školení do Prahy,kde nás společnost metrostav seznámila s novým typem 

bednění Peri .Je to velmi náročné sestavit ho,mohli jsem si to i vyzkoušet.Senzace. Moc se mi 

tam  líbilo. 

Váš Jarda 

 

Kačka 

Zdravím Vás. Ted v březnu jsme celá 1RS.byli na výletě ve Varnsdorfu,navštívili jsme kino 

Panorama ,kde dávali  film Kráska a zvíře.Před tím jsme se ,ale v místní restauraci posilnili.Moc se 

mi výlet líbil,protože jsme se sešli všichni děti a i naše tetičky.Moc jsme se nasmáli a pobavili.Bylo 

to super Vaše Káča.  

 

Veselé velikonoce Vám přejí tety Janča, Jitča, Hanča. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příspěvky do ,,Zkratu“ od 2. RS  

 

Bruslák 
 

Dne 19.02. 2017 jsme jeli se skupinou do Varnsdorfu na bruslák, kde jsme bruslili. Mě  to moc nešlo, 
protože jsem mě la divné brusle na led. Hodně  krát jsem upadla, ale nebolelo mě  to. Taky se mi 
líbilo, že tam hráli písnič ky, sice né moc stylové, ale aspoň  ně jaké. 
Po brusláku jsme šli do cukrárny a každý jsme si dali zákusek. Když jsme dojedli, tak jsme se šli 
podívat na dorty a př išla tam paní, která ř ekla, že nám chce koupit dort, který i koupila. My jsme 
byli rádi a moc jsme jí poděkovali. 
Po dortu jsme šli na hř iště , kde jsme si hráli. Já jsem šla se Simonou na takovej kolotoč  a pak jsem 
šla na kolotoč ovej záchod. 
                                                                           Moc moc moc se mi to líbilo. S pozdravem Adrianka 
 

                                                                
Bruslení ve Varnsdorfu 
 

V neděli 19.02. 2017 jsme byli se  skupinou  na brusláku ve Varnsdorfu. Už 

jsme tam byli několikrát, ale to nevadí, protože mě se tam pořád stejně líbí. 

Bruslení je super sranda, spadla jsem nejmíň 7x. Po vypršení času jsme museli 

odejít z kluziště. 

Šli jsme pěšky do cukrárny Sluníčko. Tam už jsme taky byli. Chvilku jsme 

poseděli, teta nám něco objednala a bylo to v poho. Pak nastal takový okamžik, 

který jsme nikdo z nás nečekal. Koukali jsme na dorty a jedna paní nás oslovila, 

jestli si nechceme nějaký dort vybrat, že nám ho koupí. My jsme nevěděli, co 

na to říct, ale pak jsme řekli ano a slušně poděkovali. 

Potom jsme šli na hřiště u knihovny a nakonec jsme šli k autu a jeli zpět do DD. 

 
                                                                                                                 Byl to 
hezký výlet. Maruška 



                            
 

Můj pobyt v DD 

 

Už jsem tu skoro dva roky a je to tu docela fajn. Nikdo mi tu nevadí, bavím se tu 

jak s dě tmi, tak s vychovateli a je to v pohodě . Za ty dva roky jsem udě lala hodně  

hloupostí, které mě  štvou doteď, ale vě ř ím tomu, že se zlepším a dám to. Chci 

potě šit tetu a strejdu a chci, aby ze mě  mě li radost. Od teď fakt zlepším své 

chování. 

                                                                                                                                              Maruška 

Výlet na hokej 

 

V O2 aréně hrála HC Sparta proti Olomouci hokej a tak jsme v pátek 03.02.2017 jeli do Prahy na 

tento hokejový zápas. Strejda Radek měl možnost sehnat totiž lístky. S námi jel ještě Marko Klempár, 

Jára Gorol, Tomáš Cechl, Lukáš Palla, Luboš Hruška, Dan Oláh a jasně strejda Radek a strejda Aleš. 

Hodně se mi líbilo, že tam byly všechny záchranné složky, ale nelíbilo se mi, že Sparta prohrála. Taky 

se mi líbil maskot Viking. 

                                                                                      Byl to krásný zážitek a loučí se s Vámi Marek      

                                       
 

Bruslení ve Varnsdorfu: 

 

V neděli 19.02. 2017 jsme jeli do VDF na bruslák, kde jsme už byli. Bruslení mi šlo, ale párkrát jsem 

upadla. Stejně se mi to líbilo. 

Potom jsme šli do cukrárny Sluníčko a tam si dali zákusek. Já jsem měla Sněžku s oříškovou náplní. 

Byla v tom  rumová příchuť. Potom jsme šli s Káťou do hracího koutu a tam jsme vymýšleli kraviny. 

Povídali jsme si o dortech a jedna paní byla moc hodná a koupila nám dort. Moc jí za to děkujeme. 

Po dortech jsme šli na hřiště a tam jsme si hráli. 



                                                                                             Moc se mi to líbilo, 

s pozdravem Kamča. 

                                

                                  

Soustředění 
Ve dnech 16.02. - 19.02. 2017 jsem jel na jarní soustř edě ní kopané do Sloupu v Č echách. 

První den jsme se seznamovali, jak vše vlastně  bude. 

Druhý den už vše zač alo natvrdo. Hned ráno jsme vyrazili na dvou hodinové bě hání, 

délka trasy 6 km. Po pě ti kilometrech bě hání jsme mě li soutě že ve slalomu. Zde jsem se 

umístil tř etí. Následoval obě d a dvouhodinová př estávka, popř . masáž nohou. Po obě dě  
a př estávce se vše opakovalo ještě  jednou. 

Tř etí den nás č ekali dva zápasy. První zápas jsme hráli s Mimoní a výsledek byl 3:1 

pro nás. Odpoledne nás č ekal druhý zápas v Novém Boru, zde jsme remizovali 2:2. 

Č tvrtý den a zároveň  poslední jsme hráli zápas ve Varnsdorfu, kde jsme opě t remizovali 

1:1. Tento zápas byl ukonč ení č tvrtého dne. 
 

                                                                                                                Loučím se s Vámi Jura Kaleja 

 

Výlet do Prahy 
 

Dne 18.03. 2017 jsme jeli do Prahy na laser game. Tam jsme po sobě 

stříleli kulometem a já jsem běžela a bouchla jsem se do hlavy. 

Potom jsme šli na oběd do KFC a tam si dali kuře, hranolky, tatarku a pití. 

Po obědě jsme šli na Pražský hrad, kde se mi moc líbilo. Viděli jsme skoro 

celou Prahu a taky Karlův most. 

Nakonec jsme jeli nakupovat do centra Černý most a já jsem si tam 

koupila hezký kraťasy se srdíčkovou kapsou na zadečku. Zde jsme si šli 

hrát i do dětského koutku a prali jsme se s molitanem. Výlet byl krásný. 

                                                                                           Čauky mňauky -  Beyonce (Kachna)  

 



               

 

Skupinový výlet do Prahy 

V sobotu 18.03. 2017 jsme jeli do Prahy na laser game. Stř íleli jsme po sobě  lejzrovou 

pistolí a hráli jsme všichni proti všem. Celkem jsme hráli tř i hry a každá trvala 15 

minut. Byla to sranda, moc jsem si to užila. 

Potom jsme jeli na obě d do KFC. Po obě dě  jsme se jeli podívat na Pražský hrad. Tady 

to bylo moc krásné a velké. Já s Adrianou jsme dě lali na ty strážníky, co stáli v 

budce držtič ky, fotili se a bylo to prostě  super. 

Po prohlídce jsme jeli do jiný č ásti Prahy a tam jsme si mohli nakupovat a dali si 

več eř i. V Praze jsme byli až do 21:00 hodin a pak jeli domů , kam jsme př ijeli až v 

pů l dvanáctý v noci.                                                                                                             

                                               Výlet byl hezký, s pozdravem Simč a 

 

                                           



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie 

Jarní prázdniny se mi moc líbily, ale vadilo mi, že jsem nejela domů, tedy vlastně k babičce. V dětském 

domově se moc líbí, mám tady ráda všechny vychovatele, je s nimi sranda.  

Na pokoji jsem s Martinou S, máme to moc hezké a míváme tam pořádek- až na mojí skříňku.  

Kamarádím tady s Helenkou, Viki, Adrianou a Vaneskou H. Z naší skupiny se kamarádím s Davidem, známe se 

odmala, bydlel vždycky blízko naší rodiny. Ve třídě mám kamarádku Lucku Žákovou a Michalku Novákovou, 

někdy spolu chodíme ven.  

Pořád čekám, kdy přijde k nám moje sestřička Samantha, ale zatím nevím. Ráda bych, aby byla u nás na 

skupině, ale u nás není místo. No, uvidíme, jak to bude, hlavně už aby tady byla.  

 

 

Jarka  

V sobotu 18. února byl v Lipové karneval. Hráli se různé hry, hodně se tancovalo a já jsem úplně nejvíc 

tancovala s Esinkou. Byla tam legrace, samé kostýmy, prostě se mi tam líbilo.  No, nejdříve se mi tam nechtělo, 

protože už nejsem malá holka, ale pak se mi tam líbilo.  



Já moc ráda hraji stolní tenis a máme jet hrát do Prahy a to se tedy těším. Je pravda, že mám vždycky trému, 

ale překonám to a snažím se o co nejlepší hru. Jsem ráda, že mě strejda Kokino vybral a děkuji mu! 

 

 

David 

Ahoj všichni, jsem David Opluštil a jsem tady v děcáku nový. Určitě znáte mého bratra Mirka Opluštila. Já 

patřím na třetí skupinu. Bude mi v dubnu 13 let. Rád plavu, jezdím na kole, hraju bowling a rád chodím po 

horách. Nemám rád násobilku, uklízení a špenát. Než jsem k vám přišel, byl jsem v Hamru na jezeře. Líbí se 

mi tady, už tady mám kamarády, třeba Lucku ze skupiny, známe se odmala. Líbí se mi Viktorka z páté skupiny, 

je moc hezká.  

Jarní prázdniny jsem trávil u strejdy Novotného. Chodili jsme do lesa dělat dřevo, hrál jsem si se sestrou 

Eliškou a díval jsem se na filmy. Samozřejmě jsem chodil navštěvovat mamku babičku, tátu a jiné příbuzné. 

Bylo to krásné, ale moc krátké. 

 

Šárka 

Ahoj, tady Šárka pořád zamilovaná do Jury. Je to fajn kluk. Tak si představte, že si vybírám budoucí povolání. 

Není to vůbec lehké. Nakonec jsem si do přihlášek zapsala malířku skla a ošetřovatelku. Obojí je moc hezké, 

ale možná by se mi o trošku víc líbila ta ošetřovatelka.  

Svátek Valentýna jsme slavili s Jurou, dostala jsem od něj kytici růžových růží . 

Dělali jsme úpravy na pokojích, myslím, že to vypadá mnohem lépe než dřív, jsem spokojená.  

 

Sivka 



Zdravím vás, tady Martina, tak už je zase skoro jaro, zima je pryč, pak bude léto, a zase do školy na podzim, 

ale to mě nevadí, protože budu mít narozeniny! Bude mi 18 let! Já se tak těším! Víte, jak dlouho jsem tady? 

Tak já vám to řeknu- letos je to 10 let! To už je dlouho a já se těším na svůj život mimo DD. Jo, neříkám, že je 

to tady špatné a tak podobně, ale už chci být dospělá. Taky se mi líbí, jak nám udělali nové lino v kuchyni 

ataky nově zařízené pokoje.  Já jsem na pokoji s Luckou, máme to tam hezké, akorát mě ráno budí. 

 

 

Patrik 

Ahoj, chci vám něco říct o fotbalu v Rumburku, že mě mrzí, že jsme prohráli, kvůli tomu, že jsme neposlechli 

strejdu Včelu a že jsme neměli dobře připravený tým. No, stalo a příště se polepšíme. Další věc je, že jsem byl 

doma o jarních prázdninách. Hodně jsem byl se svým bráchou a taky s mámou a se strejdou.  Jo a taky se 

psem, jmenuje se Beny a má mě rád.   

Už se těším na florbal až bude nějaký turnaj, myslím, že to bude 1.dubna. Tak se mějte hezky a nezlobte 

vychovatele.  

 

Jára 

Tak už je po vánocích, už není ani sníh a brzy bude jaro. Já teď čekám, až nám přijde dopis, jestli mě vzali na 

truhláře. Moc bych si to přál. Do té školy ve Varnsdorfu se hodně těším, tak mi držte prosím palce. Nevím, 

jak to vydržím, když na to mají čas až do konce dubna.  

Pořád potkávám hezké holky a přál bych si nějakou jen pro sebe, doufám, že až budu jezdit do Varnsdorfu, 

nějakou si tam najdu. 

Rád bych v létě pracoval na brigádě u nás v děcáku, už to mám skoro slíbené od strejdy ředitele. Rád pracuji 

a také si chci vydělat trochu peněz.  

         

 



Daniel 

Ahoj všichni, tady je já, Dan. Chtěl bych vám říci, jak to bylo na turnaji sálové kopané. Hrálo se v době 

vyučování v Rumburku směrem na Dymník. Bylo tam hodně družstev a my jsme skončili na šestém místě. Byl 

jsem tam já, Tomáš C, Jura, Jára, Patrik, Denis a Luboš. Ze začátku jsem hrál v obraně a potom jsem byl 

v bráně. Byl jsem v tom fakt dobrý. Viděli jsme tam staré známé z Jiříkova a Krásné Lípy. Sport mám rád, 

konkrétně fotbal. A hezké holky taky.  

Často myslím na to, čím budu, jako co budu dělat za povolání. Ještě nevím, není to akutní, ale radši si 

přemýšlím dopředu. Co třeba jazyková škola? Nebo co kdybych byl vychovatel?  Abyste věděli, baví mě 

angličtina a nebaví matematika. Jo, a kdybych byl vychovatelem třeba v nějakém děcáku, tak by mě bavilo 

pomáhat dětem, jako jsem teď já.  

 

 

 

            

RODINNÁ SKUPINKA  

 

 

Denis - O Novém roce  

 Dne 31. 12. 2016 jsem hned po večeři šel spát. Asi ve 21:30 přibližně. Ale mamce 

jsem řekl, aby mě probudila za 5 minut 12:00. Tak mě vzbudila a koukali jsme, jak tam ty 

barvy mění (ano je to ohňostroj). Nejvíce kompaktů vypustila restaurace Priština. A pak 

jsme si přitukli. A asi ve 12:30 jsem šel spát. Moc a moc se mi to líbilo.                                                                                                           

                                                                                              Denis Chaloupka 

 



                                       

 

Paja - Jarní prázdniny doma 

 Na jarní prázdniny sem byla doma první den sem byla doma a pomáhala druhy den 

mě kamarádka přemluvila atˇ u ni spím tak sem šla dalši den my řekla atˇ jdu sní do 

nákupního centra pivovar tak sem jely pozvala mě na oběd a na 5d kino ais pětkrát pak si 

šla udělat nehty byly jsme na buuble tea nakoupila si věci a jely jsme domů. Tam jsem 

pomáhala byly moc velká sranda byl jsme na pizze a kebabu byla jsem také venku, ale hlavně 

doma z rodinou takže sem si prázdniny doma moc užila.  

                                                                                      s pozdravem Pája... 

Dominika - Jarní prázdniny v DD 

 

 Jako každý rok jsem strávila jarní prázdniny v DD ale i tak to bylo fajné takže byla 

u nás na skupině  druhá rodinná skupina. Bylo to úplně super byli jsme na brusláku a bylo 

to dobré, jelikož tam byla i má sestra Simonka. Byli jsme i v bazénu a bylo to moc super  

chtěla bych to zažít znovu 

Jsem moc ráda, že jsem mohla být na skupině se svoji sestrou byla bych moc ráda abychom 

moli být opět spolu na skupině. Jelikož jsme spolu byli tak jsme spolu dělali kravini 

poslouchali písničky a spolu jsme se smáli na tyto prázdniny nezapomenu. A když ona 

odcházela tak mi to bylo líto. Ale byli to fakt super prázdniny. Děkuji tetě, která vše zařídila 

a taky, že jsem mohla byt s ní. 

 

     



Petr, Vašek a Marta Procházkovi 

 

 Ahoj chtěli bychom se představit. Jsme děti Procházkovi. Zatím se nám tu líbí já Petr 

a Vašek chodíme do místní školky. Moc se nám tam líbí, můžeme si tam pohrát a taky 

chodíme ven když je pěkné počasí. Doma jsi také hrajeme s hračkami které jsme dostali od 

ostatních a za to  děkujeme. Na 4 skupině je to moc fajn máme super strýčka a tetičku. 

Rádi si hrajeme s autíčkama a Marta s panenkami. Mě Petrovi se líbí jezero a kachny na 

zámeckém rybníku a zámek. Vašíkovi se líbí auta a ve školce Esi.  

Martě se líbí hračky a jídlo. Prostě se nám tu všechno líbí. Tak se s vámi pomalu rozloučíme 

a chtěli bychom poděkovat za hračky a za auta a panenky. Těšíme se také na jaro a také 

na léto až se budeme koupat v bazénku. Tak se mějte ahooooooooooojkyyy 

                                 

Mathias - prázdniny doma 

 Čau jsem zpět a napíšu vám o svém pobytu doma.V pátek jsem přijel a šel jsem domů. 

Druhý den jsem šel s babičkou na masopustní průvod poté co průvod skončil chtěl jsem jít 

na hokej ale nehrálo se ,,doma“. šel jsem domů a cestou jsem potkal kamarádky tak jsem 

byl ještě venku. Pak jsem se zeptal na něco kamarádky a ta za mnou běžela tak jsem si i 

zaběhal. Přišel jsem domů a kamarád Lukáš mi odepsal na email. Druhý den jsem se domluvil 

s kamarádem že půjdeme ven a šli jsme spolu na HCD (HC Grizzly Děčín). Prohráli jsme 3:7 

ale nevadí.Věrný fanoušek je rád když tým vyhraje a nevadí mu když tým prohraje.               

(HC!HCD!HC Děčín!Oléééééé!!!!) Tak ahoj a sportu zdar:-D 

 



Romina 

 Ahoj u dalšího Zkratu..... dnes vám budu psát o o sobotě 25.2. Byli jsme v Liberci... 

ne jen já ale celá kynychová. Vlastně jsme jeli za Hankou Kynychovou, která nás pozvala na 

její pořádanou akci..... všichni jsme s Hankou cvičili Aerobik. Myslím si že to bylo super. Cvičili 

jsme dohromady 3 hodiny a k tomu jsme měli i pauzy. Jsem ráda že jsem měla možnost si 

s ní zacvičit. Také děkuju tetě Míše že mě sebou vzala ......ahoj Romína 

 

 

KRÁSNÉ VELIKONOCE A BOHATOU VELIKONOČNÍ 

NADÍLKU VÁM VŠEM Z DĚTSKÉHO DOMOVA PŘEJE 

 

 

 



4 RS 

Hody hody doprovody dejte vejce malovaný….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rodinná skupina 

 

Ledování u Pytláka 

 

Jednou takhle večer jsme šli celá skupina k Pytlákovy, kde jsem viděla velikou klouzačku z 

ledu, iglů, sochy z ledu a bar z ledu. Když jsem to viděla, úplně se mi vykulily oči, bylo to moc krásný 

moc se mi to líbilo. Jako první jsem šla z mojí sestrou Viktorií na velkou klouzačku, trochu jsem se 

bála, ale když jsem to vyzkoušela, bylo to super:) pak jsem šla do iglú, ta byla také pěkná doufám, 

že se ještě někdy něco takového uskuteční tak  

ahoj Maruška. 

 

Moje první operace 

 

Nad zadkem se mi udělala malinká boulička, protože jsem si říkala, že za tetou zdravotnicí pořád 

někdo chodí s kravinama, tak jsem nechtěla být další a tak jsem to neřešila. Po dvou dnech se mi 

boulička zvětšila, tak že jsem jí měla 7cm velkou. Nedokázala jsem 

ani sedět strašně mě to bolelo. Mrkla jsem se na net a zjistila jsem, že 

mám abces, jelikož nejsem d….a, tak mě hned napadlo se kouknout tak se 

to léčí. Zjistila jsem, že se to lečí operací. Řekla jsem to tetě a ještě ten 

den jsem jela do nemocnice. Doktor se mi na to podíval a řekl, že se na nic 

čekat nebude, že ještě ten den půjdu na sál. Přijela jsem na dětský a 

začalo to měření tlaku, braní krve atd. Po chvilce mi dali takové divné 

kapičky a předem mě upozornili, že budu omámená. Přijel pro mě vozík, 

paní doktorka mi chtěla pomoct vstát, ale já jí řekla, že jsem ok, že 

omámená nejsem, tak mě nechala. Jakmile jsem se zvedla, hned jsem 



spadla  :D tak že jsem omámená vážně byla. Odvezli mě na sál, bylo tam plno doktorů, měli tu 

roušku, jako mívají v ordinaci. Úplně jsem se s toho vyděsila a začala jsem brečet. Dal mi kapačky 

a různé cvočky na tělo. Pak si jen pamatuju, jak mi sestřička řekla, dobrou noc hezky se vyspi, 

probudila jsem se až na svém pokoji, byla jsem šíleně unavená a u ruky mi koukala hadička napojená 

na divném pytli. Dva dny jsem ležela v posteli a když už jsem si myslela že to nejhorší mám za sebou 

tak přišla vizita. Řekli mi, že tak mám asi 3.cm  velkou díru a že v ní mám vloženou zvláštní trubičku, 

kterou mi odstraní. Byla to strašná bolest, drželi mě asi 3 sestřičky :d pak mi tam dali tamponový 

dren a vše se opakovalo :/ asi ještě 2krát. po třech dnech mě pustili domů. Ještě pořád jsem nemohla 

chodit a ani ka...t :d moc to bolelo. Teď už se mi rána hojí a mám to skoro zacelené. Jen sem vám 

chtěla říci, raději za tetou choďte s každou podle nás ,,kravinou,, protože pak můžete někdy 

dopadnout takhle….. tak se mějte  

zdravim vás Sáričičinka :*       

 

 



LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN 

 

Ahoj my jsme byly ze skupinou slavit Marušky narozeniny, a byly jsme na Ledopádech 

tam mě moc bolely nohy, byla to pro mě veliká tura. Byli jsme také v Kině na pohádce 

BALERÝNĚ byla to moc hezká pohádka. Moc děkuji vychovatelům, který to pro nás udělali. 

Také jsme byli na karnevale, byla jsem za královnu. 

Ahojky Kačenka 

 

 

 

IQ Landie 

 

Líbilo se mi, jak jsme byly v IQ LANDII a jak se o nás starala teta Dostálová a teta  Míša 

a strejda Aleš, líbila se mi ohnivá show, jak to tam všechno bouchalo a líbilo se mi v bazéně 

na tobogánu. Byly tam dva tobogány jeden červený a druhý stříbrný, jezdili moc rychle a potom 

se mi líbil v IQ LANDII vodopád, který stříkal podle hudby.        Ahoj to je vše, tak čau Vanesa 

 

                        



VÍKEND 4. 3. – 5. 3. 

Líbilo se mi, jak jsme byly se skupinou v Liberci v bazénu a v IQ LANDII a v čínské restauraci 

dala sem si z Viky nudle, kuřecí řízek a k tomu ovocný kompot. V neděli se mi líbilo, že přijeli 

rodiče a v 13:00 jsme jeli do kina na Balerinu a na pizzu moc mi chutnalo:):):) Vyjeli jsme do 

Liberce do IQ LANDIE a do BAZÉNU. Líbilo se mi v IQ LANDII a v BAZÉNU :)  MARUŠKA 

AHOJ:) 

 

Návštěva rodiny 

V neděli nás navštívili rodiče. V 9:00 hodin nás navštívil táta, babička, strejda a naše 

sestřenice Terka. Byli tady do 10:15 hodin, pak přijela mamka, babička, strejda a náš bráška 

Nikolásek. Skončili návštěvy (naše)tak jsme jeli v 13:00 do kina na pohádku BALERÍNA,  klidně 

bych se na to koukla znovu.                                                       

  ahoj VIKY:) 

Nedělní skupinový výlet 

Jednu takhle jsme přišli jako skupina z nápadem. Tak jsme šli za strejdou a tetou a rozhodli jsme se si 

udělat takovou delší procházku na Brtnické ledopády. Bylo to super, řekli jsme si naše vzpomínky, 

příhody atd. Dozvěděli jsme se o sobě hodně věcí, také jsme se více poznali. Procházka byla náročná, 

ale hezká a suprová. Doporučila bych to i vám. Běžte např:  za tetou a strejdou a přijďte s ňákým 

dobrým nápadem:) poznáte naše okolí, ale také uděláte  radost tetám a strejdům,  že přijdete  s 

ňákým tím nápadem. To je asi vše tak, páááá lidi. 

    

Vanesa 

 

POHODIČKA 

Měli jsme hodně různých aktivit. Například jsme byly v Praze na výstavě haptiky. Pak jsme také 

byly se strejdou Alešem a strejdou Kokešem na zimním stadionu na hokeji hrála Sparta vs Oloumouc 

bohužel Sparta prohrála. Také jsme byly se strejdou Pepou a se strejdou Kokešem ve Varnsdorfu v 

bazénu moc jsme si to tam užily. Dělaly jsme tam různý aktivity. Dávaly jsme si například závody. Pak 

jsme také byly se strejdou Včelou a tetou Švarcovou na zimním stadionu bruslit moc jsme si to tam 

užily. Já jsem se pokoušel přešlapovat, ale moc mi to nešlo. Pak jsme také byly na společném výletě s 

tetou Míšou a strejdou Alešem v bazénu v Liberci. Také jsme měli další společný výlet do kina a pizzerie 

Ve Varnsdorfu. Bylo to moc fajn, chtěl bych si to někdy zkusit ještě jednou. Pohádka byla moc krásná, 

jmenovala se Balerína.                                                                                            Z pozdravem Tomáš Cechl :)  



Příspěvky do Zkratu od 6. RS 

 

Narozeniny našeho Tomáška 

Super byly narozeniny našeho Tomáše, které jsme na skupině slavili. Tomáš měl z dárků radost a měli 

jsme brambůrky, tyčinky, chlebíčky, čokoládové preclíky, no bylo toho hodně. 

Vanesska 

 

Karneval 

Moc se mi líbilo na karnevalu v Rumburku, kde byla celá naše skupina i se strejdou Dejwem, a tetami 

Helou a Markétou. Já byla převlečená za večerníčka. Soutěžila jsem o spoustu sladkostí. 

 

Vanesska 

 

Návštěva pizzerie 

Navštívila jsem pizzerii, kde jsem si dala pizzu, která mi moc chutnala, taky jsem ochutnala více 

druhů, bylo to dobrý a děkuji.  

Vanesska 

 

Moje oslava narozenin 

Líbila se mi oslava mých sedmých narozenin. Byli jsme všichni spolu na skupině a dostal jsem plně 

vybavenou aktovku do školy a nářadí, abych mohl kutit.  

Tomík 



 

Návštěva mamky 

Přijela za námi mamka a dala mi autíčka, tak to jsem byl rád. Už tu za mnou byla dvakrát s babičkou a 

jednou s tátou. 

Tomík 

Celodenní výlet celé skupiny 

Moc jsem se těšil na výlet naší skupiny, oběd jsme se dali ve Vietnamské restauraci a já jsem si dal 

závitky, byly moc dobrý. Potom jsme šli na karneval a já byl převlečený za večerníčka. Bylo tam 

mnoho soutěží a hodně sladkostí. Večeři jsme si dali v pizzerii, kde jsem si mohl vybrat z několika pizz, 

které mi moc chutnali. Taky tam měli velké akvárko, obrovitánské a v tom bylo tolik rybiček, že jsem 

nestačil koukat. Byl to fajn den. 

 

Tomík 

 

Procházka na Sohland 

Líbilo se mi, když jsem šla na procházku na Sohland, tam jsem se s Luckou z trojky kouličkovaly, to 

byla sranda. 

Helenka 

Poděkování tetě a strejdovi 

Chci poděkovat strejdovi Davidovi a tetě Hele, že pro nás vždycky něco dělají, abychom měli co 

nejvíce zážitků, děkuji. 

 

Helenka 



Kadrnožková 

Moc se mi líbilo, že jsem mohla za tetu Helu dělat Kadrnožkovou a vystoupit na různých akcích, to 

bylo fajn. 

Helenka 

Valentýn 

Když byl Valentýn, Alex koupil Valentýnku a já jsem Valentýnku vyrobila, potom jsem vyrobenou 

Valentýnku dala strejdovi, strejda Dejw měl vekou radost. 

Helenka 

Hanka Kynychová 

Moc se mi líbilo, když jsem byla s Tomáškem za Hankou Kynychovou, sice jsem byla unavená, ale moc 

se mi tam líbilo a za to chci poděkovat. 

Majda 

 

Diskotéka 

Když jsme si udělali diskotéku, tak jsem tancovala se strejdou Dejwem, strejda tancoval velmi 

srandovně. 

Majda 

Karneval v Rumburku 

Moc se mi líbilo, když jsme s celou šestkou navštívili pizzerii a hlavně karneval, kde jsem byla jako 

večerníček. Tancovali jsme, bylo tam hodně sladkostí. 

Majda 

Mireček 

I když jsem hrozně šikovný, tak jsem se ještě nenaučil pořád psát, ale přijde čas a já napíši. Zatím za 

mě píše strejda a teta. Na skupině se mi moc líbí, zažíváme tady hodně zážitků. Byl jsem za Soba na 

karnevalu, jednou v Lipové, podruhé v Rumburku. Soutěžil jsem tam a vyhrál hodně sladkostí. 

Nejraději teď jezdím na svém vánočním dárku a to je čtyřkolka, kterou mám zaparkovanou vedle 

našich aut v garáži.  

Mireček 



 

Časopisy od strejdy Dejwa 

Moc děkuji strejdovi, že nám donesl hodně časopisů Bravo, kde jsem si mohl luštit křížovky, číst si 

zajímavé články o hvězdách a máme s Helenkou spoustu plakátů. Časopis si vezmu i do vany, kde 

relaxuji a čtu si u toho. 

Alex 

Pečení velikonočních perníčků 

S tetou Ivou jsem já a celá skupina pekli perníčky, potom, když jsme je dopekli, jsme je všechny 

ozdobili. A výborně perníčky chutnaly. 

Alex 

Společný výlet celé šesté skupiny 

Další z rodinných výletů jsme si zvolili návštěvu čínské restaurace, kde jsme ochutnali nevšední jídla. 

Potom jsme se zúčastnili karnevalu v domě kultury, kde byla spousta soutěží. Nakonec jsme se na 

večeři stavili v pizzerii v Rumburku, kde jsme mohli ochutnat několik druhů pizz. Byl to pěkný den, 

děkuji. 

 

Alex 

 

Karneval 

Moc se mi líbilo na společné akci v Rumburku, kde jsem byl na karnevalu a byl jsem za rockera. Taky 

jsme navštívili restaurace, nejdřív čínskou a potom pizzerii. 



 

Marťas 

 

Tomáše narozeniny 

Brácha oslavil narozky, sedm let má, tak jsme to slavili s ním. Měl spoustu dárků a hlavně hodně 

dobrot, který mám rád. Tome, ještě jednou vše nej. 

Marťas 

 

Fotbal s Markem 

Nejraději mám fotbal, chodím tam s Markem ze sedmičky, to si vždycky užijeme. Vadí mi, že 

prohráváme, ale snad se to časem zlepší. 

Davídek 

 

Karneval a čertovská maska 

Byl jsem s celou svou skupinou v Rumburku na karnevalu, byl jsem převlečen za čerta. Najedli jsme se 

v čínské restauraci a dal jsem si závitky, byly moc dobré. Večer jsme si dali několik pizz. V té restauraci 

měli velikánské akvárko, kde bylo hodně ryb, to se mi líbilo. 

Davidek 

 

Poděkování tetě Pospíšilové 

Děkujeme tetě Pospíšilové, že jsme s ní pekly perníčky a dělaly výrobky na velikonoční trhy. 

Děti z 6. RS 



Příspěvky ze sedmičky 
Ahojky, 

v neděli 19.3.2017 měla naše sedmička krásný výlet. Moc se mi to líbilo. Nejdříve jsme jeli do Rumburka 

na rozhlednu Dymník – byl krásný výhled, protože svítilo sluníčko. Pak jsme jeli do Varnsdorfu. Byli 

jsme nakupovat v Hypernově, na výborném obědě v pizzerii a potom v kině. To se mi líbilo nejvíc. Byla 

to pohádka Kráska a zvíře a na konci jsem dokonce brečela. Potom jsme jeli ještě do bazénu, kde jsme 

se krásně vyblbli na tobogánu. Byl to super den. 

                                                     

                                                                                 Vanesa 

 

Čau čau, 

já k vánocům dostala kolečkové brusle, které jsem si moc přála. Skoro 3 měsíce jsem se na ně musela 

jen koukat, protože bylo ošklivo. Teď v březnu se konečně udělalo hezky a já je mohla vyzkoušet. 

Myslela jsem, že to bude jednodušší. Nejdříve jsem trochu padala, ale po týdnu už jsem to uměla. Teď 

si jízdu užívám. Nejraději jezdím na Sohlandu – je tam dobrá cesta a můžu se pořádně rozjet. Jsem ráda, 

že brusle mám a doteď mě neomrzely.  

                                                

                                                                                                            

Justina 

 

Ahoj kamarádi, 

za poslední dobu jsem měl hodně krásných zážitků. Naučil jsem se jezdit na kolečkových bruslích, venku 

je konečně tepleji a já můžu hrát s klukama venku fotbal, který mě baví ze všeho nejvíc. Také jsem jezdil 



na fotbalové zápasy, ale hráli jsme v tělocvičně a já raději hraju venku.  Ale co jsem si nejvíc užil, byl 

náš nedělní výlet do bazénu ve Varnsdorfu. Tam jsem se vyřádil a vůbec se mi nechtělo domů. 

Vyzkoušel jsem úplně všechno – malý a velký bazén, vířivky, saunu a hlavně tobogán. Tam jsem byl 

úplně ale úplně nadšený. Tety mě málem nedostaly domů. Ještě, že jsme se předtím pořádně najedli. 

sám jsem snědl snad celou pizzu, byla výborná. Už se těším, až zase někam vyrazíme. Teď máme v plánu 

stanování, tak už se těšíme na to, až se oteplí.  

      

                                                                                                                                     

Váš Marko 

Nazdárek,  

nedávno jsem si zopakoval bruslení na kolečkových bruslích. No jo no, párkrát jsem se rozsekal, ale 

jsem pořád celý a na nohou. Také jsem se naučil bruslit na ledě. Nebylo to lehké, ale zvládl jsem to 

taky. Dokonce jsem měl možnost si i zalyžovat. Se 3. a 4. RS jsem měl možnost vyřádit se v bazénu. 

Sportu jsem si užil opravdu hodně. Ale mám ho rád a tak jsem spokojený.  

Dostávám se k výletu s naší skupinou, který jsme absolvovali tuto neděli 19.3. Nejdříve jsme byli na 

rozhledně Dymník, potom v Albertu, pak v pizzerii, kde jsem si dal pálivou pizzu, kterou mi alespoň 

nikdo neujídal, jak pálila. Pak jsme šli do kina na pohádku Kráska a zvíře, byla to sice pohádka, ale 

někteří u toho i brečeli – no romantici. Po koně jsme jeli do bazénu, kde jsme si užili tobogán, saunu, 

vířivky. Dobře jsme se vyblbli. Byl to moc hezký den a za to děkuji tetě Ivě, Lucce a Janě. A to je vše, tak 

zase někdy. 

                  



                                                                      Luboš 

Ahoj, zdraví vás Esi a Šeri  

tak my vám chceme říct o tom, co děláme venku, když jdeme s tetama na hřiště nebo se někam projít. 

K Ježíškovi jsme dostaly kolo – odstrkávadlo. Sice je modrý a ne holčičí růžový jak jsme si přály, ale to 

nám nevadí. Už není sníh a tak si ho bereme pokaždé ven. Protože jsme ségry, tak se o něj střídáme. 

Také ho ale půjčíme jiným malým dětem. Tenhle dárek se nám oběma moc líbí, protože se venku 

nenudíme a učíme se jezdit skoro na kole. V březnu jsme společně celá sedmička byli v bazénu, tam se 

nám líbilo, hlavně ve vířivce v té teplé vodě. Tety nám slíbily, že až budeme umět na kole, tak pojedeme 

všichni od nás v létě na výlet a na to my se už fakt těšíme.  

   

                               Esinka a Šerinka 

 

Ahojky, hlásí se vám Léňa ze sedmičky   

Tak z čeho já jsem nadšená, jsou kolečkové brusle. Ségry Justina s Vanesou je dostaly k vánocům a když 

jsem je viděla jak se učí bruslit a baví je to, tak jsem tetu poprosila jestli by mi taky nějaké nesehnala. 

Nakonec se pro mě jedny našly u strejdy Bzuka a já začala trénovat s holkama. Není to žádná sranda se 

na tom udržet a nespadnout. Sranda je to ale velká a časem mi to určitě půjde taky. Už tolik ani 

nepadám. Nej zážitek jsem ale měla, když jsme byli všichni od nás ze skupiny na výletě, to bylo to 

nejlepší  a o tom vám napíšu až příště.. mějte se.  

                                            

 Lenka 

 

 



 

JAK POSÍLIT IMUNITU ( OBRANYSCHOPNOST SVÉHO TĚLA) 

1. Aktivně se hýbejte a sportujte 
Aktivní pohyb patří k základům zdravého životního stylu. Posilování fyzické kondice je 

předpokladem pro silný a správně fungující imunitní systém. Jednoduše řečeno: „Bude-li vaše 

tělo v dobré kondici, bude v kondici i váš imunitní systém". Stačí začít více chodit pěšky, 

přestat jezdit výtahy, nebo si během víkendu dopřát dvě, tři krátké procházky.  

 
2. Správně a pravidelně jezte 
Stejně jako pohyb, je velmi důležité správné a pravidelné stravování. Není nic horšího, než 

začít den bez vydatné snídaně, do školy jít bez pořádné svačiny, vynechat oběd a večer se 

přejíst k prasknutí. S tímto přístupen nejen že přiberete velmi brzo na váze, ale vaše tělo a 

organizmus trpí 

 

3. Zajistěte tělu dostatek vitamínů-   Citrusové plody, kiwi, ořechy, česnek, kyselé zelí, 

mléčné výroby, maso, ovoce a zeleninu 

4. Nepodceňujte pitný režim 
Pití „obyčejné" vody příznivě napomáhá detoxikaci organizmu. Není proto radno zapomínat na 
pitný režim. Pokud do pitného režimu zařadíte i bylinné čaje, rozhodně uděláte dobře.  

 
5. Vyrazte do přírody na procházku 
Chodíte na procházky? Pokud nikoliv, tak to rychle napravte. Aktivní pohyb na čerstvém vzduchu 
je k nezaplacení. Nejen že si pročistíte hlavu a příjemně odpočinete, ale také pomůžete 
imunitnímu systému.  

 
6. Otužujte se 
Otužování patří k účinným způsobům, jak zvyšovat obranyschopnost organizmu. Musí být však 
prováděno správně, postupně a pravidelně. Vhodný způsob, jak otužovat tělo, nabízí například 
sauna. Pokud nemáte žádné podobné služby k dispozici, otužujte se doma. Stačí se jednoduše 
začít sprchovat studenou vodou a každý den snižovat její teplotu o jeden stupeň celsia. 

 
7. Dopřejte si kvalitní spánek 
Kvalitní a vydatný spánek je klíčem ke zdraví. Pokud tělu nedáte dostatečný prostor k odpočinku 
a regeneraci, rozhodně nepočítejte s tím, že bude fungovat a sloužit tak, jak má. Nedostatkem 
spánku tělo výrazně oslabujete a imunitní systém dostává „na frak". Snadno pak podlehnete 
nachlazení, rýmě nebo jiným onemocněním. 8 hodin spánku je ideální doba. 

 
8. Zbytečně to nepřehánějte s teplotou v místnostech 
Přetopené místnosti našemu imunitnímu systému nesvědčí. Teplotní rozdíl, který je mezi 
místnostmi a venkovním prostředím, je pro tělo opravdovým šokem. Vydáme-li se z přehřáté 
místnosti na čerstvý zimní vzduch, organizmus tento rozdíl špatně snáší a tyto teplotní výkyvy 
vedou k častému nachlazení. Zároveň dýchání přehřátého vzduchu vysušuje nosní sliznici, která 
je pak náchylnější k nákaze.  

 

http://www.prozdravi.cz/imunita/
http://www.prozdravi.cz/detoxikace-organismu/
http://www.prozdravi.cz/bylinne-caje/


 
9. Správně kýchejte 
Myslete také na ostatní. Pokud onemocníte, mějte po ruce vždy čistý kapesník. Nejlepší jsou 
kapesníky papírové, na jedno použití. Při kýchání nebo kašlání kapesníkem vždy zakrývejte ústa. 
Zabraňujete šíření respiračních chorob a jejich přenosu na své blízké. Zároveň bráníte také sebe, 
neboť tělo je po nemoci oslabené a znovu snadno podlehne chorobám nebo nachlazením, které 
od vás chytili vaši blízcí. 

 
10. Mějte nohy v teple 
Velmi jednoduchý způsob, jak předcházet onemocněním, je mít dolní končetiny v teple a 
nevystavovat je prochladnutí. V okrajových částech lidského těla, v rukou a nohách, je krevní 
oběh výrazně zpomalený. Velmi často tak dochází k rychlému prochladnutí končetin, což má 
často za následek vznik onemocnění.  

11. Relaxujte a smějte se 
Ano, i tato rada je myšlena vážně. Podle vědeckých a lékařských výzkumů dochází při smíchu k 
vyplavování endorfinů (hormony štěstí) z mozku, které pozitivně působí nejen na psychický stav 
člověka, ale také na jeho fyzický stav a organizmus. Je-li člověk po psychické stránce tzv. „v 
pohodě", bývá na tom lépe i jeho fyzický stav. Nehledě na to, že mnohá onemocnění bývají 
způsobena právě špatným psychickým stavem a vyčerpáním. Odpočinek je proto vhodným 
způsobem, jak psychiku navrátit do vyrovnaného stavu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.prozdravi.cz/relaxace-a-masaze


Slepička běhá po dvoře, 

vajíčko se kutálí v komoře, 

slepička kdák! Vajíčko křáp! 

Máte mi ho panímámo dát 

Malované vajíčko, 

to je moje srdéčko, 

dávám Ti ho z lásky, 

nevracaj ho zpátky. 

 

Komu já vajíčko daruju, 

toho já upřímně miluju, 

komu já vajíčko dám, 

toho já ráda mám. 

 

Kdo ho zdobil? Ten má rád. 

Kdo ho dostal, ten je rád. 

Za vajíčko malované 

z velké lásky darované. 

 

 

 

 

 

Přejeme vám hezké jarní období 

Ahoj 5. RS 

http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2012/03/vajicko.jpg
http://www.vasedeti.cz/wp-content/uploads/2012/03/vajicko.jpg

