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DDŠ je druh dětského domova, kam jsou umisťovány 
děti od 6 let s různými výchovnými či ústavními 
problémy. Jelikož třída má malý počet žáků (max. 8), 
jsou učitelé schopni se každému věnovat individuálně, 
podle jejich potřeb. 
Zeptala jsem se jedné vychovatelky (L) a jednoho vy-
chovatele (A) na pár otázek ohledně dětí a jejich pocitů.

Rozdíl mezi mužem               
a ženou je vlastně prostý, 
jak jednou poznamenal 
Karel Čapek. Stačí vnímat 
své okolí, když do tramva-
je nastoupí matka se svojí 
ratolestí. 

Back to
School

Lucie Buršová

Začátek nového školního 
roku nám mimo jiné přinesl 
i první vydání časopisu THE 
BLUE! I přes těžkou dobu 
covidové pandemie jsme 
stále vydávali a snažili se vás 
alespoň na chvíli odreagovat. 

Pro letošní školní rok jsme opět nabrali nové redaktory a s nimi se snažíme časopis stále 
zlepšovat. Proto vydání, které právě držíte v ruce, má novou grafickou podobu. Pokud rádi 
píšete, tvoříte nebo fotíte, tak se k nám přidejte! Podpoříme vás ve vašich nápadech, stanete 
se součástí  redakčního týmu a společně budeme vytvářet kvalitní obsah časopisu.

Klid a stresStrasti i radosti “náhradních rodičů” 
a jejich “náhradních dětí”
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Covidová situace mi z mého 
okolí udělala pecivály.         
A možná taky tak trochu 
pociťuju, jako by ta pecivál-
nost lezla i na mě. A jak tak 
poslouchám (nejen!) vrste-
vníky z mého okolí, hovoří 
všichni tak nějak podobně. 
Mluvíme míň, než předtím. 
Social skills mizí, nemáme 
si s ostatními co říct,” opa-
kují se skoro jako přes 
kopírák odpovědi. Tak co   
s tím? 

 Nabízí se nám tu skoro 
shakespearovská otázka. Ignor-
ovat a propadnout letargii, či     
s tím aktivně bojovat? To je to, 
oč tu běží. Jednoduše: je rozdíl 
mezi žitím a přežíváním. Osob-
ně se přikláním spíše k tomu 
prvnímu - aktivně žít. Pokud to 
máte stejně, a pociťujete nějaké  
z příznaků, byť i malých (těch 
letargických, s covidem pomo-
ci neumím), pojďte s tím něco 
dělat. Jak se říká: Lepší vyřešit 
problém dřív, než vznikne. 

Vévodův odkaz
V rámci prokrastinace (jak už to 
tak bývá jsem hledal, čemu by 
se tak dalo věnovat v těch vol-
ných chvílích (co mi ještě zby-
ly), a našel jsem projekt DofE. 
(Mezinárodní cena Vévody  
z Edinburghu) Je to výzva, kter-
ou ročně po Česku splní stovky 
mladých lidí.
 Princ Philip tím vytvořil 
odkaz, který bude žít (snad) 
navěky. Minimálně ještě po 
mnoho generací. A hlavně bude 

žít v lidech, kteří tuto 
zajímavou výzvu při-
jali. Koncept je jed-
noduchý. Plníte si 
výzvy, které si sami 
vytyčíte. Jedna doved-
nost, jeden sport a jedna 
dobrovolnická aktivi-
ta, kterou můžete plnit                                                                                      
v bronzové (6 
měsíců), stříbrné (12 měsíců)  
a nebo zlaté (18 měsíců) úrovni. 
Možná se ptáte, k čemu to teda 
vlastně je? Tak to čtěte dál, pro-
tože co by to bylo za prokrasti-
nační neplechu, kdybych to 
nevyzkoušel, že? Však je to ste-
jné, jako když prokrastinujete 
na e-shopu s oblečením. Taky 
pak vždycky tu objednávku 
pošlete, že jo?! Já akorát mís-
to oblečení objednal zážitky. 
Takže vyplnit přihlášku, šup     
a klik, a než jsem se rozkoukal, 
byl jsem v tom. 

Hledání lepšího já
Naštěstí pro ně, do přihlášky 
nemusíte vyplňovat žádné dlou-
hé elaboráty. Asi mají zkušenost 
s odchodem z e-shopu, to když 
se člověk vyleká z té hromady 

požadavků, co má vyplnit. 
Stačilo tedy jen zběžně načrt-
nout, proč a čemu se chci věno-
vat . Během dalšího dne se mi 
hned ozvali. A s čím jiným, než 
s platbou registračního poplat-
ku. Ale což, každá dobrá sran-
da něco stojí. A v mém případě 
se u bronzové úrovně bavíme 
jen o symbolické dvousetko-
runě. Dostal jsem přiděleného 
mentora, to je člověk, který 
mě u mého snažení bude hlí-
dat. Společně začínáme tím, 
že hledáme ty aktivity, které si 
dám do mého úkolníčku a budu 
se jim po další půlrok věnovat. 
Tedy, jednu aktivitu si zvolím 
jako hlavní, ta bude trvat půl 
roku, ty další dvě už pouze          
3 měsíce. Úkolem mentora je 
dohlížet, zda dodržuji aktivity 

pravidelně a správně. Nedíl-
nou součástí tohoto půlročního 
snažení je i expedice. U bron-
zové úrovně na dva dny (jedna 
noc v přírodě).

Hurá na výpravu, aneb za 
královnou Českého středo-
hoří
Expedici jsme plánovali 
společně s náhodně vybra-
nou skupinkou sedmi dalších 
dofáků (pozn. red. lidí, kteří 
si také plní svoji výzvu) asi 
měsíc dopředu. Upřímně, moc 
jsme toho nenaplánovali. Asi 
jen to, že dva lidé vezmou stan                  
a hlavně, dle slov hlavní organ-
izátorky: ,,Především si kupte 
jídlo a vodu!” Ani jsem neměl 
nějak to uvědomění, že už se 
to vlastně blíží, a tak jsem něco 
den předem naházel do ba-
tohu(tak jako vždycky) a do-
ufal, že to prostě bude stačit.                 
(A opravdu to stačilo.)
 Sešli jsme se ráno                        
v Holešovicích, teda - oni se seš-
li, já seběhnul. Bylo nás tam pět.  
A autobusem jsme zamířili do 
Teplic, kde jsme doplnili stav 
naší posádky na finálních šest 
dvounohých a jednoho čtyřno-
hého člena. (Ten původní sed-
mý, dvounohý, nám před ces-
tou ochořel.) A tak jsme na 
nic nečekali a vyrazili. V plánu 
byla trasa z Teplic do Lovosic.  
A hlavním cílem celého tohoto 
procesu bylo dosáhnout vrcho-
lu Milešovky. Jak to uděláme, to 
už bylo na nás. (Někteří vsadili 
na chůzi, někdo inklinoval spíše 
k plazení.) První den nás čekala 
cesta na Milešovku, kde jsme tu 
noc i zůstávali. Slunko svítilo, 
a to se nám to ty vodní záso-
by hezky rychle ztenčovaly. 
Obchod žádný, zahájili jsme 
tedy operaci Vypros si vodu ve 

vesničce Černčice. No možná 
byste se divili, ale jsou (ještě) 
místa, kde z kohoutku pitná 
voda neteče. A my nevědom-
ky jedno z těch míst našli                      
a ještě jsme tam chtěli nutně 
sehnat vodu… Naštěstí jsme 
ale pochodili alespoň s filtro-
vanou. S přibližujícím  kopcem 
se začíná rozpadat morálka 
skupiny. Strach z těch výšk-
ových metrů je silný asi jako 

světlice fanoušků Baníku, když 
prohrává. Ještě aby ne, na kilo-
metru je převýšení okolo 200 
metrů. Po návratu se mě děda 
ptal, jaké to tam bylo. ,,No krá-
sa, hezkej výhled, ale kopec 
pěkně potrápil!” odpovídám 
mu. ,,Ten už tam byl před sed-
mdesáti rokama, když jsem tam 
byl já,” směje se, ,,Ale kdoví, 
jestli není menší nebo větší, 
však ty kopce občas vyrostou.” 

(pozn. například Sněžka se 
ukázala u posledního měření     
o metr vyšší) No nevím, jestli by 
to Milešovka po vzoru Sněžky 
taky uměla, ale pod tíhou ba-
tohu jsem měl pocit, že jsem se 
spíš já o metr zmenšil. Domeček 
jsme si rozestavěli hezky pěkně 
pod kopcem. (Nahoře už bylo 
plno a ani jsme nevěděli, jest-
li tam spát můžeme - vrchol 
Milešovky je totiž přírodní 
rezervace.) K večeru jsme zahá-
jili první ze dvou výstupů, tedy 
ten na západ slunce. Stálo to za 
to, sluníčko nás ale nepozdravi-
lo tak, jak bychom si představo-
vali. Noc jsme přežili natěsnaní 
ve stanech, člověk by skoro řekl, 
že to byla hrozná bezesná noc, 
hřála nás ale myšlenka blížícího 
se východu slunce. A na to jsme 
vsadili. Celí rozlámaní a roz-
espalí jsme si ráno přivstali  
a kopec znovu pokořili. A ten-
tokrát to opravdu stálo za to! 
Kdybychom sázeli v loterii, 
už bych tenhle článek psal ne-
jspíš z pláže v Karibiku. Východ 
slunce to byl totiž přenádherný!
 Celkově jsme během 
dvodenního 38km putování 
přesáhli stoupání 1100 metrů, 
užili si spousty legrace nejen při 
hledání vody a tak nějak jsme 
vypnuli. Jak říkají chytré knihy 
- We made us offline. A to bylo 
tím cílem, ne? 
 Teď už mi z mého 
prokrastinačního rozma-
ru zbývá jen doplnit stav ho-
din, které jsem věnoval pl-
nění  aktivit, aby byly moje cíle 
dokončené. A řeknu Vám, tohle 
není moje parketa. i. Ale přek-
ousávám to, co se dá! Je to výz-
va, a ty jsou tu od toho, aby se 
překonávaly.

Jděte žít, je to fajn.

Naše cesta životem

Michal Turek

Život

Infobox
- Díky plnění DofE získáš 
prestižní mezinárodní certi-
fikát, který pomůže nejen při 
přijímačkách na VŠ.
- DofE lze plnit kdekoliv 
v České republice a každý 
týden zabere maximálně 
3 hodiny. Jde o to, aby se 
účastník dlouhodobě rozvíjel             
v aktivitách, které ho baví.
- Zaměříš se na 4 oblasti: po-
hyb, dovednost, dobrovol-
nictví a expedici.
- Na expedici si najdeš nové 
přátele, přiučíš se mnoho 
nových věcí  a zažiješ spoustu 
nového.
- Projekt je určen pro všechny 
ve věku mezi 14-24 
všechno potřebné najdeš na 
stránkách dofe.cz

Foto: Michal Turek, SEUP



4 5

Klid a stres
 

         Rozdíl mezi mužem  
a ženou je vlastně prostý, jak 
jednou poznamenal Karel Ča-
pek. Stačí vnímat své okolí, když 
do tramvaje nastoupí matka se 
svojí ratolestí. Ta může vydávat 
skřeky, nebo být jako andělíček 
v modrých kalhotkách. Tak či 
onak, každá žena, dívka se otočí 
a v jejich očích spatříte něhu, 
předtuchu mateřství. Muži? 
Ani dítě během hysterického 
záchvatu by s nimi nehnulo. 
Takových příkladů je spousta. 
  Třeba když žena 
v obchodě zabloudí do dět-
ského oddělení, nemůže odtrh-

nout oči od roztomilých šatiček, 
botiček a jiných zdrobnělých 
látek. V této části obchodu jako 
by věkové rozdíly mezi ženami 
zmizely. Zato pánská odd-
ělení zejí prázdnotou, až by se 
tam mlha dala krájet. Narazíte 
tam maximálně na prací 
znuděného zaměstnance 
nebo tápající ženu, která 
neví, jakým kouskem by 
přispěla do partnerova 
šatníku. Z toho vyplývá, 
že hledat muže v dětském 
oddělení by bylo jako 
hledat jehlu v kupce 
sena. Nemožné. 
         Také jen sleč-
na začne s pohotov-
ostí shánět maturitní 
šaty už na 
jaře před-
maturit-

ního ročníku, tj. třetí ročník. 
Obvolává nejdražší salóny 
v širokém okolí několik měsíců 
dopředu. Šaty z konfekce jsou 
pro ni noční můra. Ty před ní 
ani nezmiňujte, nebo raději za-
volejte rovnou do pohřebního 
ústavu. Třpytky, flitry, krajky, 

barvy, bonbónové sukně, nic 
z toho nesmí chybět. V létě 
slečna uloví své dvě minu-
ty slávy  a v září už je na 

potkání opěvuje v ulicích.           
A takový mladý muž? Na 
ples si vzpomene večer 
před, a tak mu otec půjčí 
své sako     z tanečních, do 

kterého se vejde, jak 
tvrdí, maminka mu 
ho založí, a tak to 

prostě je.  

Velice prosté. 

Anna Krupková

Buďte lepším fotografem. 

Říkáte si, že Vaše fotky působí 
obyčejně? Baví Vás fotit, ale 
nevíte, jak se posunout dál? Ne-
jlepší je výuka v praxi. Nedávno 
jsem absolvovala kurz fotogr-
afování v pražské zoo s profe-
sionálním fotografem Patrikem 
Staňkem. Kurz trval přibližně 
šest hodin i s přestávkou na 
oběd a kávu. Začínalo se před-
náškou o základech focení                                  
a nastavení   i porozumění foťá-
ku, která trvala hodinu a půl. 
Poté přišly tipy a rady při fo-
cení nejen zvířat, ale zároveň                                                                    
i praxe, kdy jsme mohli poklá-
dat otázky už konkrétně 

k našim zrovna pořízeným fot-
kám. Kurz stojí na Patrikových 
stránkách 2 800 Kč, ale najdete 
ho i levněji. Ptáte se, co mi (ne-
jenom) kurz dal?
 Pamatujte na tři základ-
ní věci – čas, ISO, clona.                     
U zvířat v zoo je dobré předem 
myslet na kompozici fotky. Fot-
ka určitě působí lépe, když na 
ní nejde poznat, že bylo zvíře 
vyfocené v zoo, takže se zkuste 
vyvarovat mříží, plotů, misek, 
krmítek, drátů apod. Když 
fotíte přes sklo, objektiv mějte 
vždy co nejblíže skla, ideálně 
opřený přímo o sklo. Vyhnete 
se tak nechtěným odrazům. 
Naopak když odraz chcete vy-
fotit, např. odraz kachny na 
rybníku, vyplatí se fotku podex-
ponovat (ztmavit). Odraz tak 

vynikne. Při focení vody dávejte 
pozor na čas. Kratší čas Vám 
proud vody roztříští do kapiček, 
zatímco delší čas proud vyhladí 
a vytvoří tak hedvábný dojem. 
Záleží potom na Vás, co se Vám 
líbí více. S tím souvisí i moje 
poslední rada. Nikdy se Vaše 
fotka nebude líbit úplně všem, 
ať je sebelepší. Každý preferuje 
něco jiného, proto foťte to, co se 
líbí Vám a s čím jste pak spoko-
jení. 
 Ve focení se můžete 
zdokonalovat i sami, vždy je ale 
dobré, mít se na koho obrátit. 
Důležité je hlavně fotit, fotit  
a fotit. Je to jen ve Vašich 
rukách, ale myslím si, že mi 
kurz přece jen něco dal. No 
můžete posoudit sami! 

Eliška Kudrnová

Fejeton

    

Psal se den 3. a všechny studen-
ty devátých ročníků základních 
škol čekaly po měsících učení, 
stresu a sledování Marka Valáš-
ka s Tomášem Chabadou při-
jímací zkoušky. 
 Pro mě tento den začal 
kolem 6. hodiny ranní. Moc 
jsem toho nenaspal, nervozita 
mě pronásledovala celou noc. 
Ráno jsem sbalil vše potřebné, 
posnídal skořicové cini-minies 
a při čištění zubů se pok-
oušel sám sebe namotivovat 
před dlouhou cestou na druhý 
konec Prahy. Vyrazil jsem na 
zastávku metra Lužiny a mířil 
na Masarykovo nádraží. O pár 
zastávek později ke mně přis-
toupil můj dlouholetý kamarád 
a spolužák Andrej, se kterým 
jsme se rozhodli pro stejnou 
střední školu. V klidu jsme se 
sešli, prodebatovali naše pocity 
a očekávání. Včas jsme dorazili 
na Masarykovo nádraží. Proc-
pali se skrz ranní nádražní fr-
mol lidí a nasedli do posledního 
vagónu ve směru jízdy. 
 Zde se celý příběh tro-
chu zvrtl. Vlastně hodně zvrtl. 
Vlak se rozjel, ale po pár desít-
kách metrů zůstal nehybně stát. 
Nepohnul se ani dalších pár 
minut, a i když jsme věřili, že se 
jedná o běžnou technickou chy-
bu Českých drah, nervozita by 
se dala v tuto chvíli krájet. V tu 
ránu do vagónu vkročil celkem 
vyděšený postarší průvodčí se 
slovy „Kam si myslíte, že je-
dete?“ My s odhodláním od-

pověděli „Do Počernic!“ načež 
nás dost znepokojil slovy „No 
tak to máte smůlu, ten vlak se 
odpojil a vy jste tady zůstali.“ 
Nevzpomínám si, co jsme řek-
li my, ale pravděpodobně jsme 
byli schopni říct asi tak „aha“. 
První  3,5 sekundy mi celá tahle 
situace přišla celkem komická, 
to ale rychle přešlo, když mi 
došlo, že mi právě ujel vlak na 
přijímačky. 

Bylo asi 7:30 a my s Andrejem 
zoufale stáli na nádraží a snaži-
li se vymyslet, co dál. Jako ne-
jlepší nápad nám přišlo dojet 
na Černý Most a pokračovat od-
tamtud. Překvapivě nám nikdo 
neskočil pod metro
a my se kolem 7:50 dostavili na 
Černý Most. Vyhledali jsme si 
správný autobus, ale to bychom 
nebyli my, aby nám neujel.
 Náhle za námi přiš-
la malá černovlasá holčina 
s dotazem, zda nevíme, jak se 
dostat do Počernic. Shodli jsme 
se, že všichni míříme na při-
jímačky     a MHD nám ten den 
úplně nehraje do karet. Tato 
holčina hraje v příběhu důleži-
tou roli, ale bohužel jsem tenkrát 
nepochytil její jméno, říkejme 
jí třeba Gertruda. Gertruda vy-
hledala další možný autobusový 
spoj do Počernic. Autobus jsme 

zrovna zahl-
édli, tak jsme rychle nastoupili                     
a doufali. Doufání bylo sice fajn                
a číslo autobusu správné, 
ovšem směr jsme trochu ne-
trefili a od Počernic se akorát                                                        
o zastávku vzdálili. V tuto chví-
li nám bylo jasné, že MHD 
nás do našeho cíle nedoveze,                         
a tak se v našich hlavách kromě 
nápadu stopnout kamion, nebo 
doběhnout do Počernic zrodil 
i nápad objednat si Bolt. Ger-
truda měla staženou aplikaci,              
a tak objednala kurýra. Byla 
trochu nervózní z telefonování, 
tak jsem se toho chopil a z tele-
fonu zaslechl ospalý, ukrajin-
ský hlas, který se na konverzaci 
v češtině moc necítil. 
 Bylo asi 8:05 a už jsem 
měl chuť si opravdu jen lehnout 
do trávy a všechno vzdát, ale 
někdo nahoře si řekl, že už nás 
nebude trápit a slituje se. Ger-
truda uměla rusky. S kurýrem 
vše dohodla a za pár minut přije-
la modrá škodovka a v ní mladý, 
plešatý Ukrajinec. Po cestě přes 
Chvaly jsme se zdrželi v krátké 
zácpě a téměř neuvěřitelně se 
asi v 8:20 dostali před školu. 
Nebudu už popisovat, jak jsme 
dopadli a který termín se nám 
povedl více, každopádně mo-
mentálně máme s Andrejem 
hodinu ZPV a na tuto šílenost 
už jen vzpomínáme. Jak se má 
Gertruda, nevíme, ale doufáme, 
že se jí daří.
 Závěrem chci dodat, 
aby až si někdy budete mys-
let, že něco nejde a budete se 
cítit beznadějně, vzpomeňte si, 
že studuji střední školu díky 
ospalému, ukrajinskému řidiči 
v modré škodovce. 

Nejhorší cesta na přijímačky vůbec.

David Izák

Příběh
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Nejvíce dítě, potažmo i vycho-
vatele, zasáhne příslib blízkých 
osob, kteří slíbí návštěvu v DDŠ 
či přímo u nich doma a posléze 
tuto návštěvu zruší. To konk-
rétní dítě zasáhne velice hlub-
oce, v tu chvilku nenávidí celý 
svět a není se ani čemu divit.

O dětech z dětského 
domova je známo, že 
často utíkají. Jaký je ten 
nejčastější důvod útěku? 
 L: Prvním důvodem 
je dozajista touha po svobodě        
a tzv. unik před každodenním 
stereotypem. Dalším důvodem 
k útěkům bude i únik z určité 
sociální skupiny, v které žijí. 
Děti v našem zařízení ale ne-
jsou neustále uzavřeny. Po 
splnění školních povinností,                        
a pokud nemají výrazné výcho-
vné problémy, mohou každo-
denně na vycházky, a to nejen 
v okolí, ale mohou i dojíždět 
do okolních měst. Bohužel                   
u některých dětí je slovo svo-
boda spojeno se slovy „mohu si 
dělat, co chci“. Z tohoto důvodu 
byli také umístěni do našeho 
zařízení, neboť utíkali z do-
mova, neplnili školní docház-
ku, či užívali návykové látky. 
Někdy si ani neuvědomují, že 
když utečou, způsobují největší 
problém většinou sobě, neboť 
musí být potrestáni výchovným 
opatřením a např. zákazem vy-
cházek.  
 A: Nejčastějším důvo-
dem útěků je touha po svobodě, 
stesk po domově a někdy v ex-
trémních případech i nutkání 
k návratu k návykovým látkám, 
nebo alkoholu. Děti v DDŠ často 
zažívají tzv. ponorkovou nemoc, 
neboť jsou spolu jak ve škole, 
tak i na rodinných skupinách, 
takže útěkem také řeší svoje 
uvolnění vzrůstajícího napětí.

Jaké stereotypní názory, 
které jste o dětských 
domovech slyšeli, nejsou 
pravdivé a mohli byste je 
vyvrátit?

 L: I když jsou v našem 
zařízení děti, které měly výcho-
vné problémy ve svém do-
movském prostředí a tzv. ne-
byly zvládnutelné, jsou to stále 
děti, jako každé jiné. Se svými 
problémy, pubertálními nálad-
ami a dětskými nápady, které 
už dospělý nemůže pochopit. 
Každé dítě někdy zlobí a je 
dost dětí i v, jak se často říká, 
normálních rodinách, které 
provádí věci na hraně záko-
na. Nám jako vychovatelům, 
kteří se snaží děti vychovávat                   
a naučit, jak správně žít, nez-
bývá než věřit, že tyto děti bu-
dou chtít jako dospělé žít plno-
hodnotný život.
 A: Vzhledem k tomu, že 
dětskému domovu se školou 
se někdy laicky říká výchovný 
ústav pro děti mladší 15 let, 
či dříve užívaný název pasťák 
pro nezletilé, hodně lidí si asi 
myslí, že všechny děti stejně 
skončí v dospělosti ve vězení 
nebo na ulici. Myslím, že to je 
asi největší stereotypní názor, 
neboť i když se někteří vrátí do 
dřívějšího neutěšeného pros-
tředí, mohou v dospělosti žít 
život podle svého nejlepšího 
svědomí. Jistěže některé děti, 

které byly před nástupem do 
DDŠ např. závislé na návyk-
ových látkách, nebo páchaly ně-
jakou trestnou činnost, mohou 
do stejného problému znovu 
spadnout, ale i ti mají možnost 
žít lepší život. Mnoho dětí, 
které strávily dětství v DDŠ či 
výchovných ústavech žijí dnes 
normální rodinný život, který je 
i tak plný úskalí. V tom je právě 
důležitá práce pedagogů v těch-
to zařízeních, aby je dle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí 
připravili na klidný a poctivý 
život.

Práce v sociálních službách 
může být pro člověka velmi 
psychicky vyčerpávající.  
Jak se takzvaně obrnit 
proti tomu, abyste si práci 
nenosili domů?
 L: Někdy když přijdu 
domů vyčerpaná z pracov-
ního dne, nejen fyzicky, ale 
především psychicky, si říkám, 
že další den už do práce nepů-
jdu. Že mi nestojí za to, abych si 
ničila své zdraví, když stejně nic 
nezměním. Poté je nejdůležitě-
jší odpočinek a psychické uvol-
nění. Stále ještě neumím úplně 
vypouštět věci, které mě v prá-
ci zasáhnou, ale věřím, že toho 
mohu dosáhnout časem a vz-
růstajícím věkem.
 A: Je velice těžké vypus-
tit a nemyslet na to, co se např. 
předešlý den stalo, navíc když 
to byla věc, která se silně dotýká 
psychiky člověka (afekty, špat-
ná zpráva od nejbližších dětí…). 
Já mám asi, oproti jiným ko-
legům, tu výhodu, že vlastnost 
vypouštět jsem se musel naučit 
již u policie. Člověk na druhou 
stranu úplně vypustit nemůže, 
neboť i doma musí vymýšlet 
program pro děti na další dny. 

Nezbývá nám nic 
než věřit, že tyto 
děti budou chtít 
jako dospělé žít 
plnohodnotný 

život.

Strasti i radosti „náhradních rodičů“ a jejich 
„náhradních dětí“

Rozhovor

Život v dětském domově 
může být pro malé i dospív-
ající náročný či zdrcující, 
zejména pokud mají různé 
psychické nebo fyzické 
postižení. Naštěstí existu-
je spousta lidí, kteří jsou 
ochotni těmto dětem dát 
energii a čas, aby rozvíjeli 
jejich schopnosti a dělali 
jim radost. Já jsem si pro 
vás připravila rozhovor 
s dvěma z nich, vycho-
vatelkou a vychovatelem, 
kteří pracují v dětském do-
mově se školou ve vesnici 

Býchory u Kolí-
na.

 DDŠ je druh dětského 
domova, kam jsou umisťovány 
děti od 6 let s různými výcho-
vnými či ústavními problémy. 
Jelikož třída má malý počet 
žáků (max. 8) sou učitelé scho-
pni se každému věnovat indi-
viduálně, podle jejich potřeb. 
Zeptala jsem se jedné vycho-
vatelky (L) a jednoho vycho-
vatele (A) na pár otázek ohled-
ně dětí a jejich pocitů.

Jaký impuls ve vás vyvolal, 
že právě práce v DDŠ vás 
bude naplňovat?
 L: Vzhledem k mé 
předešlé práci, kdy jsem téměř 
dva roky pracovala jako asistent 
pedagoga ve speciální mateřské 
školce, zaměřené na děti s PAS 
(poruchy autistického spek-
tra)  zaujala mě nabídka práce 
v DDŠ Býchory. Chtěla jsem 
zkusit práci i se staršími dět-

mi, a vzhledem k mému neu-
těšenému dětství jsem jim chtě-
la předat i svoje zkušenosti.
 A: Osmnáct let jsem 
sloužil tzv. na ulici u unifor-
mované a kriminální policie. 
Poté jsem pracoval jako občan-
ský zaměstnanec u policie, kde 
jsem vykonával administrativní 
práci. Vzhledem k tomu, že 
práce v kanceláři není moc pro 
mě, a neboť jsem se přestěhov-
al z Prahy ke Kolínu, začal jsem 
si hledat kreativnější práci. 
Zaujala mě nabídka práce vy-
chovatele v DDŠ Býchory, tak 
jsem šel na výběrové řízení. 
Kreativita v této práci je velmi 
důležitá a zkušenosti od policie 
(především psychologické, jed-
nání s lidmi) jsou někdy velmi 
potřeba. 

Děti z dětských domovů 
si často prošly smutnými 
či tragickými situacemi, 
které ovlivnily jejich 
motivaci a způsoby 
chování. Který z příběhů 
vás nejvíce zasáhl a proč 
zrovna ten?
 

 L: O těchto věcech 
nemůžeme mluvit, neboť 
děti jsou do našeho zařízení 
umisťovány rozhodnutím 
soudu. Některé osudy dětí 
před umístěním jsou otřesné, 
my ale musíme spisové ma-
teriály přečíst, abychom vědě-
li, co určité dítě prožilo a jak 
s ním můžeme jednat. Smut-
né příběhy našeho zařízení 
jsou nesplněné sliby některých 
rodičů dětí, které jim i tak stále 
důvěřují a snaží se jejich jed-
nání omlouvat. My jako tzv. 
náhradní rodiče je musíme uk-
lidnit a dostat je z nejhoršího. 
Zkoušet jim vysvětlit, co se 
mohlo stát, omluvit jednání je-
jich nejbližších a věřit, že i tito 
rodiče pochopí, že svým dětem 
svým jednáním ubližují. 
 A: Vzhledem k tomu, 
že do DDŠ Býchory jsou děti 
umísťovány soudním rozhod-
nutím, jsou informace z jejich 
předešlého života tzv. v režimu 
tajné. Většina dětí si před 
umístěním nezažila zrovna 
hezké a vzorné dětství, ať jde  
o užívání návykových látek či 
třeba i páchání trestné činnosti. 

Kristýna Míková

Foto: Kristýna Míková
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Sportovní pohár POPRASK: 
Šance na sportovní úspěch, 
souboj s konkurencí i koro-
navirem

 Letos naši školu opět 
čeká nepřeberné množství spor-
tovních soutěží v rámci pohá-
ru škol POPRASK. 22. ročník 
tradičního měření sil nabízí 
šanci reprezentovat barvy SEUP 
hned v osmnácti sportech. 
 Během září už proběhl 
turnaj volejbalistek, kde se 
dívky umístily na první pozi-
ci    a prošly do finále Prahy. 
V listopadu nás čekají turna-
je florbalistů a florbalistek,                                                      
i zde můžeme očekávát kvalit-
ní reprezentaci. Chlapci budou 
chtít navázat na účast ve finále 
Prahy z roku 2019, nesmíme 
ovšem zapomínat ani na děvča-
ta, která mají na škole také vel-

mi kvalitní zastoupení. V listo-
padu se též naše škola zúčastní 
basketbalových soutěží, kde 
měly hlavně dívky v posledních 
letech skvělé výsledky, účast na 
mezinárodním turnaji v Řecku 
z roku 2018 budiž toho jasným 
příkladem. Prosinec a leden bu-
dou naopak ve znamení házené, 
stolního tenisu   a plavání. 
Pokud situace   s koronavirem 
dovolí, čeká na naše sportovce 
řada příležitost k reprezentaci 
školy… prostor pro další trofeje 
se ve vitríně vždy najde. Pokud 
byste se chtěli zapojit, požáde-
jte o více informací vaše učitele 
tělesné výchovy. V přiloženém 
kalendáři najdete hrubé ter-
míny jednotlivých soutěží. Us-
kutečnění všech sportovních 
akcí, hlavně těch vnitřních, 
bude záviset na koronavirové 
situaci.

22. ročník Poprasku v covidové době

vstvím nepřemýšlela. Na turnaji 
je spousta kvalitní konkurence 
z celého světa. Byla to pro mě 
taková třešnička na dortu uply-
nulého turnaje.

Kam vlastně může cílit 
stále velmi mladá hráčka, 
která má za sebou takové 
úspěchy jako ty?
 Cílem může být 
například ženská reprezen-
tace, kam bych se určitě chtě-
la probojovat. Ráda bych také 
někdy zkusila zahraniční an-
gažmá, nejvíce mě láká právě 
Švédsko nebo Finsko.

Momentálně jsi ve 4. 
ročníku. Patříš mezi 
sportovce, kteří museli 
skloubit úspěchy na hřišti 

se studiem, jak moc ti                                                              
v tomhle škola vyšla 
vstříc?
 Tady musím naší škole 
poděkovat, už od prvního 
ročníku mám individuální 
plán, který mi spojení studia 
a vrcholového sportu výrazně 
ulehčil. Nemusím tolik řešit 
docházku a absence, díky tomu 
jsem se mohla více soustředit 
na florbal.   

 Co bys poradila 
sportovcům, kteří se také 
sportu věnují vrcholově?
       Sportovci musí přemýšlet      
i nad budoucností. I když sklou-
bit školu a sport je sice často 
velmi složité, člověk se tomu 
musí trochu poddat a pak je 
možné to zvládnout!

Kalendář akcí:
Sport Datum

Florbal listopad 2021
Basketbal listopad 2021
Házená prosinec 2021
Stolní tenis prosinec 2021
Plavání leden 2022
Šplh únor 2022
Silový víceboj březen 2022
Badminton březen 2022
Junior maraton duben 2022
Orientační běh květen 2022
Beach volejbal květen 2022
Nohejbal květen/

červen2022

Vanessa Rebecca Keprtová

Klub: Florbal Chodov

Číslo: 92

Úspěchy:
Vicemistryně Extraligy 

20/21

Bronz MSJ Uppsala 2021

All-Star Team MSJ 2021
Vítězka Českého Poháru 

19/20

Reprezentace U19 (2018-21)

Debut Reprezentace Žen      
(Říjen 2021)

Více informací na webu!

Bronz je vrchol kariéry, ale měly jsme na víc
Svůj bronzový příběh nap-
sala na šampionátu ve 
švédské Uppsale florbal-
ová reprezentace juniorek. 
Podíl na cenném kovu má 
také hráčka pražského 
Chodova a studentka 
mediální komunikace Va-
nessa Rebecca Keprtová. 
Ta na severu svými jistými 
výkony pomohla „lvicím“ 
k medailovému zakončení 
šampionátu. Turnaj byl 
navíc kvůli situaci s ko-

ronavirem o rok 
odložen. 

Vicemistryně české Extraligy 
se pro The Blue rozpovídala o 
pocitech z vrcholného turnaje 
své dosavadní kariéry.

Jaké vlastně byly ambice 
českého týmu před MSJ?
 Cílem před turnajem 
byla medaile, tak zněl náš plán. 
Nakonec jsme ho splnily, ale 
když se ohlédnu, myslím si, že 
jsme mohly získat i cennější 
kov, bohužel v turnajích jako je 
MS je klíčový semifinálový duel, 
který jsme bohužel nezvládly.

Byla pro Vás inspirací 
reprezentace Juniorů, 
která nedávno získal zlato 
na MSJ v Brně?
 To je jasné, kdo by ne-
chtěl vyhrát mistrovství svě-
ta (smích), zápasy kluků jsme 
často sledovaly a ve volných 
chvílích jsme jim fandily.

Jaké byly z tvého pohledu 
podmínky a zázemí, které 
měl tým k dispozici, bylo 
například něco, co tě 
překvapilo?

Podmínky, které pro nás or-
ganizátoři připravili, se vůbec 
nedají srovnat s ničím, co jsem 
zažila v Čechách. Například 
IFU Arena, kde jsme odehrály 
všechny zápasy, má v sobě právě 
hrací halu, čtyři další plochy 
pro trénink, posilovnu, běžecký 
ovál a prakticky všechno, co by 
si člověk dokázal představit.

Získali jste historicky 
čtvrtý bronz pro ženský 
juniorský florbal. Jak 
vysoko řadíš právě 
poslední „mládežnickou“ 
medaili?
 Medaile z mezinárod-
ního turnaje je to nejvíc, tak-
ovou doma ještě nemám. 
Doufám, že ještě v budoucnu 
dostanu příležitost na ni navá-
zat   a třeba ji i překonám 
nějakým úspěchem mezi 
dospělými. 

V semifinále jste nestačily 
na Finky (2:5), můžeš 
poodkrýt atmosféru                   
v týmu po zápase?
 Všichni si asi dokážou 
představit, že to nebylo ideální. 
Každá jsme to vstřebávala tro-
chu jinak, po večerní vycházce 
jsme měly týmovou debatu, kde 
jsme se vzájemně namotivovaly 
a řekly si, že medaile je blíz-
ko a lepší odjet s bronzem než               
s prázdnýma rukama.

V zápase o třetí místo proti 
Švýcarsku jsi vstřelila gól 
a přidwala tři asistence. 
Poté jsi byla vyhlášena 
nejlepší hráčkou zápasu. 
Byl to tvůj nejlepší výkon 
v dresu národního týmu? 
 Asi to tak cítím, navíc 
to byl poslední zápas za jun-
iorskou reprezentaci. Potvrdila 
jsem si, že velké zápasy mě baví            
a daří se mi v nich, navíc jsem 
pomohla týmu, což mě těší ne-
jvíc.

Organizátoři tě vybrali do 
Nejlepšího výběru turnaje, 
čekala jsi podobný úspěch?
 Tenhle úspěch jsem 
vůbec nečekala, ani jsem nad 
něčím podobným před mistro-

,,Medaile z 
mezinárodního 

turnaje je to 
nejvíc, takovou 

doma ještě 
nemám.”

Marek Hammami

Foto: Eliška Kudrnová

Sport
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55th KVIFF aneb pohlédněte do zákulisí 
festivalu
Bývá zvykem, že přes léto 
si spousta lidí v mém věku 
hledá nějakou brigádu. 
Však víte, jsme mladí, 
studenti a nějaký ten 
přivýdělek nám určitě při-
jde vhod. I já jsem letos 
jednu takovou brigádu ab-
solvovala, dokonce svou 
úplně první a můžu vám 
říct, že ne vždy je to jen        
o penězích. Protože praco-
vat na jednom z největších 
festivalů v České republice 
vám přinese neskutečné 
zážitky.

  
 K této brigádě mě přiv-
edla kamarádka, která si o ní 
přečetla v novinách. Přišlo mi to 
jako ideální příležitost, jelikož 
bych se možná v budoucnu 

chtěla ve filmovém průmys-
lu také pohybovat. Poslala 
jsem tedy svůj životopis s fo-
tografiemi na příslušný e-mail 
a zhruba za týden mi přišla 
odpověď, abych se dostavila 
ještě na casting. Nebudu lhát, 
celkem mě to zarazilo, ale pro-
tože taková možnost není jen 

tak, na casting jsem 
šla. Jak jsem však 
již zmiňovala, do té 
doby jsem nemě-
la žádné předchozí 
pracovní zkušenosti, 
a tak jsem tomu, že 
mě nakonec přijali, 
nemohla uvěřit.
 Padesátý pátý 
Mezinárodní fil-
mový festival se 
konal poslední srp-
nový týden toho-
to roku, konkrétně    
20. až 28. srpna. 
My, jakožto zaměst-
nanci, jsme se tam 
však měli dostavit už 
den předem, kvůli 

školení. Na tomto školení jsme 
byli zařazeni do dvou skupin. 
Náplní práce první skupiny 
bylo kontrolovat lidem lístky 
u vstupů do kinosálů. Druhá 
skupina, pojmenovaná jako 
Právo, především obstarávala 
diváckou hlasovací soutěž. Já 
jsem byla přiřazena do dru-
hé zmiňované. Měla jsem tedy 
za úkol před každým před-
stavením rozdat, po něm vybrat 
a následně i spočítat všechny 
hlasovací lístky. Na lístcích byla 
čtyři hodnocení od výborného 
po slabé a lidé je natrhli podle 
toho, jak se jim film líbil. Dále 
nám byli na školení představeni 
všichni vedoucí kinosálů. Po-
depsali jsme různé formuláře 
a po zhruba dvou hodinách nás 
propustili se slovy: „Hlavně se 
vyspěte, budete to potřebovat!“
Následující den jsem si nařídi-
la budíka na sedmou hodinu, 
jelikož v devět už jsem měla 
být na určeném místě. Oblékla 
jsem se do příslušné uniformy, 
která spočívala v černé sukni 
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či kalhotách a červeném tričku 
s nápisem Právo a vydala jsem 
se na cestu. Má první směna 
byla v překrásném Grandho-
telu Pupp, který většina z vás 
jistě zná. Ze začátku jsem se 
seznámila se spolupracovníky, 
kteří měli pracovat celý den se 
mnou, a bedlivě jsem se snaži-
la zapamatovat jejich jména. 
Věřte mi, za těchto pár dní jsem 
poznala snad více lidí než za 
poslední čtyři roky mého života. 
Před sálem se už pomalu hro-
madili nedočkaví návštěvní-
ci. Vedoucí zavelel, otevřely se 
dveře a návštěvníci se začali 
hrnout dovnitř. Snažila jsem se 
usmívat, všechny jsem zdravila 
a poctivě jim předala hlasovací 
lístek. Celé to trvalo zhruba pat-
náct minut, potom se sál zavřel 
a představení začalo. Tak a je 
to – říkala jsem si – svou první 
směnu mám za sebou.
 Ostatní dny probíhaly 
víceméně stejně. Z neustálého 

přebíhání mezi kiny, která byla 
rozmístěná po celém městě, mě 
často bolely nohy, a protože 
jsem pracovala i pozdě do noci, 
spánku bylo opravdu málo. 
Ale samozřejmě mám i dobré 
zážitky. Potkala jsem spoustu 
známých osobností, jako Bolka 
Polívku, Jitku Schneiderovou 
nebo Marka Ebena. Dokonce 
prý kolem mě prošel i samotný 
Michael Caine, kterého jsem si 
já bohužel nevšimla. Proto vám 
radím, rozhlížejte se kolem 
sebe! Někdy se to opravdu vy-
platí.
 Avšak zážitky, na které 
já opravdu nezapomenu, přišly 
až v poslední dny. Asi nemusím 
zmiňovat, že se na festivale 
objevila i Hollywoodská hvěz-
da Johnny Depp. Na jeho pří-
jezd čekaly opravdu davy lidí. 
Někteří návštěvníci dokonce 
u červeného koberce stáli už 
od brzkých ranních hodin, 
přestože Johnny se po něm 

měl projít až odpoledne. Tomu, 
že bych tohoto herce viděla 
z nějaké větší blízkosti, jsem 
moc velké naděje nedávala, 
ale k mému překvapení se tak 
opravdu stalo. Dokonce hned 
dvakrát – poprvé v pátek v ho-
telu Thermal a podruhé v sobo-
tu před Městským divadlem. Je 
to pro mě zážitek na celý život.
Festival oficiálně skončil v so-
botu 28. srpna, ale pro nás 
byla další den připravena ještě 
zasloužená odměna v podobě 
rautu. Na ni zavítal i samotný 
prezident festivalu Jiří Bar-
toška a osobně každému z nás 
předal podepsaný hrníček. 
Všichni jsme se pořádně najed-
li, probrali své pocity a dojmy 
a potom už přišel čas loučení. 
Protože ať chceme nebo ne, 
všechno musí někdy skončit. 
Ale já mám v plánu příští rok 
navštívit festival znovu, a kdo 
ví, třeba se tam s někým z vás 
také potkám.

Na našich webových stránkách také najdete 
recenzi na tuto knihu!

Pokud vás baví čtení, neváhejte a přečtěte si článek o knize 
,,Dcera zimy”. Najdete jej na našich webových stránka theblue.cz
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