Zlín jsme my
Dětský domov Zlín
Lazy, 3689
Rodina „Dolňáků“

Pondělí 17.1. 2022
„Můj den ve městě Zlín“
Adéla Belayová, 18 let

Jmenuji se Adéla Belayová, je mi 18let a chodím na ssphz a studuji obor
servírka- barmanka.

Dnes jsem po své velmi únavné praxi byla donucena jít na program o
kyberšikaně. Samozřejmě jsem šla velice otrávena, ale nakonec to kupodivu
nebylo až tak zlé. Program vedl milý pán, který si za celé dvě hodiny nesundal
respirátor a přesto celou dobu neúnavně mluvil. Samotný program byl, ale velmi
zajímavý a poučný. Byl formou různých her, tak že to bylo v závěru i zábavné,
díky čemuž jsme všichni odešli nejen s novými informacemi o tom, jak se
chovat na soc. sítích, ale i neotrávení.

Úterý 18.1. 2022
„Můj den ve městě Zlín“
Daniel Řezníček, 13 let.

Jmenuji se Danek a chodím do
8. třídy na ZŠ Slovenská.
Bydlíme blízko školy, takže mi
stačí vstávat 6.45hod. stejně
jako ostatní děti z DD. Po
snídani odcházím do školy.
Dopoledne se snažím přežít bez
poznámky a bez špatné
známky, pokud to klapne, mám radost až na kost.
Po škole jdu domů na oběd. Na domově vaří teta Pája.
Odpoledne musím dělat školu a předstírat, že se učím.
V úterý nemám žádný kroužek.
Tohle úterý jsem byl na divadelním představení Baby, které se
hrálo v Dílně v MDZ. Představení se mi moc líbilo, hráli to
herci, kteří byli jen o něco málo starší než já, takže to bylo
zajímavé. Tolik sprostých slov jsem v divadle ještě neslyšel (-:
Ale aspoň jsem všemu rozuměl.

Středa 19.1. 2022
„Můj den ve městě Zlín“
Michael Řezníček, 15 let.

Jmenuji se Míša a chodím do 9.
třídy Základní školy praktické ve
Zlíně na Lazech. Dopolední část dne
jsem většinou ve škole. Nejvíc mě
baví čtení, řečová výchova a
pracovní výchova. Nebaví mě matematika a český jazyk. Ve škole chodím
na obědy, protože míváme odpolední vyučování. Po škole se vracím domů.
Popovídám si s tetou, připravím se na další školní den a potom se už
chystám na odpolední kroužek arteterapie v Handicapu. Chodím sem i na
divadelní kroužek. Jezdím sám trolejbusem. Ze školní nasednu na linku 9 a
zpátky z Padělek IX na linku 8. Trolejbusy mám moc rád a dokonce mám
několik triček s motivem trolejbusu a byl jsem na prohlídce Vozovny. Byl
to můj nejlepší zážitek.
Tuto středu jsem však kroužek neměl, takže jsem mohl pomoci mým
kamarádům z domova dodělat poslední škrabadla pro kočky. Společně
s našim kamarádem Kájou z Fryštáku už pár týdnů škrabadla vyrábíme a
prodejem získané peníze jsme věnovali organizaci Dobré ruce, která se
stará o nemocné, staré a toulavé kočky.
Dnešní den se mi moc líbil.

Čtvrtek 20.1. 2022
„Můj den ve městě Zlín“
Liliana Hrubá, 10 let.
Ahoj, jsem Lili. Dnes je 20.ledna. Na snídani jsme
měli chleba s marmeládou.
V 7.20hod. odcházím do školy, v 8.40hod zvoní a
testujeme se. Po škole přijdu domů, pozdravím tetu a
čekám na ostatní kamarády z domova. Mezitím si
udělám úkoly, jakmile přijdou ostatní děti, jdeme na
oběd. Na domově vaří teta Pája, vaří moc dobře, i
když se jí zdá, že nad jídlem frfláme…třeba když
máme fazolovou kaši.
Po obědě jdu do baletu na Malou scénu ve Zlíně.
Učíme se improvizovaně tančit na hudbu. Být aspoň na chvilku baletkou mě
moc baví. Po baletu jdu na chvilku domů a pak zase rychle frčím do Maryjánku.
Čtvrtek je divočina, jak říkají tety. V Maryjánku se učíme lidové písně a tance.
Moc mě to baví.
Večer si musím dodělat školu a ještě ke všemu číst, to mě nebaví, protože se mi
chce spát….
Ve Zlíně jsem spokojená, protože je tady spoustu kroužků

Pátek 21.1. 2022
„Můj den ve městě Zlín“
Darja Hrubá, 13 let

Ahoj, jsem Darja a chodím do
7. třídy na ZŠ Slovenskou. Ve škole se mi líbí, ale nepotřebuju
tam chodit tak často….těším se na prázdniny.
Ráno vstávám v 6.45hod, do školy vyrážím po snídani kolem
7.30hod. Jdu společně s kamarády z DD, takže je to veselé.
Ve škole mě baví provokovat učitele a spolužáky, taky mám
ráda přestávky a tělocvik, občas dějepis a angličtinu nemám
ráda vůbec. Po škole jdu domů na oběd. Nechci jíst maso,
takže se většinou pohádám i s tetou kuchařkou. Dneska jsme
maso neměli, takže jsem se nehádala a sladký oběd snědla.
Každý pátek děláme velké páteční úklidy. Musíme vysát celý
pokoj, utřít prach v celém domě, uklidit si skříně a botníky.
Nemám ráda páteční úklidy. Většinou potom můžu jít ven.
Dneska mám ale radost, protože nám firma KOLOFIX
dovezla servisované a čisté jízdní kola. Moc ráda jezdím na
kole, těším se na jaro, až vyrazíme společně s tetou na
projížďku kolem Baťova kanálu.

Sobota 22.1. 2022

„Můj den ve městě Zlín“
Sebastien Zuzaník, 11 let

Ahoj, já sem Sebík, je mi 11 roků, chodím na
9. ZŠ do páté třídy. Škola mě nebaví, ale
chodit tam musím, mám tam kamarády a
hodnou paní učitelku.
Do Zlína jsem se přestěhoval a jsem moc rád.
Je tady hodně možností, můžu chodit na
různé kroužky – atletika, judo, fotbal, ve
škole máme deskové hry.
Teď bydlím na dětském domově.
Dneska je sobota. Super je, když tety neplánují žádnou tůru a já můžu dopoledne
spát nebo hrát hry na mobilu. Dopoledne vaříme oběd. Vařím moc rád, teta mě
nechá dělat skoro všechno.
Dneska jsem si moc nepospal, musel jsem vstát asi v devět, pomoct v kuchyni,
protože nás čekal výlet na Lešnou. Moc se mi nechtělo, ale nakonec to bylo
super. Viděli jsme malého slona, tygry a spoustu jiných zvířat. Bylo tam málo
lidí, protože byla zima.
Domů jsme přijeli kolem 16.00hod, cestou jsme se stavili koupit různé dobroty
v Kauflandu. Rád nakupuju čínské polévky, ale nesmím je jíst moc často. Potom
jsme jeli domů. Večer jsem hrál na mobilu.
Byl to hezký den.

Neděle 23.1. 2022
„Můj den ve městě Zlín“
Mgr. Martina Mrlíková,
vychovatelka DD Zlín
Nedělní služba na dětském domově
zpravidla začíná v 8.30, pokud v ten
den slouží jen jedna teta a končí
v 20.30 hod. Stejně tak to bylo i tuto neděli. Ráno na domově je většinou
poklidné, většina děti si vychutnává pocit, že nemusí vsávat do školy či na
praxe, některé děti snídají a koukají na pohádky. Pokud nemáme předem daný
program, tak během dopoledne si nějaký parádní vymyslíme – v závislosti na
počasí. A dnešní slunečno a modré nebe lákalo na kopečky. Takže jsme
nemeškali, rychle uvařili nedělní oběd, nachystali svačiny, termosky s pitím,
naložili lyže, lyžáky, helmy, pořádně se oblékli a vyrazili jsme na Tesák!
Nedělní lyžování jsem si užili maximálně.
Po návratu domů jsme jen vegetili. Zabalili jsme se do deky, uvařili teplé kakao
a sledovali pohádky v televizi.
Po večeři jsme společně uklidili, zkontrolovali věci do školy a chystali se do
peřin.
Ve Zlíně se nám žije hezky. Je zde aktivní vyžití po všech směrech a v každém
ročním období. Mimo lyžování rádi chodíme na výlety, vedeme děti k aktivnímu
trávení volného času – rádi navštěvujeme místní lázně, skate park, využíváme
místních cyklostezek. Není den, kdy bychom tady zažili NUDU!!!

Klíčové otázky:
1. Kde jste tento týden byli? Co jste navštívili?
Tento týden byl plný aktivit. Navzdory pandemickým opatřením se nám povedlo veškeré
naplánované akce zvládnout a teď se můžeme radovat z nových zážitků. V pondělí jsme
navštívili Madeo ve Zlíně, kde byl pro děti připraven preventivní program na téma
Kyberšikany. V úterý jsme navštívili báječné představení Baby, které hrají téměř naši vrstevníci
v Dílně v MDZ. Komedie je o adolescentech a nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče, kteří nemají ani páru,
co se honí v hlavách jejich dětí. Velký poděkování za tuto inscenace v režii Petra Nýdrleho. Naši
puberťáci byly doslova nadšení a tety stejně tak(-: Dále jsem navštívili ZOO Lešnou, kterou
máme moc rádi. Během týdne máme spoustu kroužků – od baletu až po judo, někteří chodí na
parkour, taky tady máme divadelníka a šikovnou výtvarnici.
Ovšem víkend byl úplně nejlepší, protože nebyla škola a místo učení jsme se věnovali zimním
radovánkám na lyžích! A to máme rádi (-. A protože ze Zlína je to všude kousek, tak tentokrát
jsme vyrazili na Tesák.
2. Co Vám během tohoto týdne utkvělo v hlavě?
Určitě divadelní představení, beseda, lyžování, ZOO Lešná a první pokuta pro Sebíka v MHD.
3. Co Vám udělalo tento týden radost?
Velkou radost nám udělala místní firma KOLOFIX - https://www.kolofix.cz/, která nám
zdarma poskytla servis všech jízdních kol. Kola jsou vytuněná a jako nová! Servis super, kola
čistá, pečlivě vyladěná a vyčištěná. Máme velkou radost! Už teď se těšíme na první jarní
vyjížďky po okolí. Zlín je super jak pro turisty, tak pro cyklisty, je zde spousta upravených
cyklo stezek.
4. Prožili jste v souvislosti s městem nějaký intenzivní zážitek?
Velkým zážitkem je vstřícnost a ochota pomoci dobré věci. Míša, 15 let, je nadšený
trolejbusový fanoušek. Vždycky se strašně moc těšil na Den otevřených dveří v dopravním
podniku města Zlína. Bohužel díky covidu dveře zůstaly pro veřejnost zavřené. Ale ne pro
našeho Míšu. Byl to jeho nejkrásnější vánoční dárek! Soukromá prohlídka trolejbusů! Díky
vstřícnému jednání a chuti pracovníků DSZO se to povedlo!
5. Objevili jste tento týden nějaké nové míso ve Zlíně?
Dílna v MDZ. A taky jsme poznali jak krásná umí být bílá zimní Lešná!
6. Proč je Zlín skvělé místo?
Danek, 13 let – „Máme tady vlastně všecko, i když nejsem velkoměsto“
7. Kde vidíte Zlín za 10 let? Jak bude vypadat?
Danek, 13 let – „Všechno bude víc moderní, univerzita se rozšíří, bude víc obchodů, víc
prosklených domů s výhledem, budou nové trolejbusy, moderní, bude tady víc obchodů ..nebo
třeba taky ne.“

Sebastien, 11 let – „budou tady lítací auta, už nebudou ráno zácpy na silnici, ale v oblacích.“
Michael, 15 let – „Bude víc trolejbusů, protože je jich pořád málo a budou nové.“
Adéla, 18 let – „Bude nová nemocnice, moderní, dostupné služby zubařů, bude nové vlakové
nádraží a vlakové nádraží, tohle je brutál.“
Lili, 10 let – „Zlín bude pod vládou coronavirusů“
8. Co byste podpořili ve městě?
Lili, 10 let – „Chybí mi veřejné záchody, kde bych nemusela platit“
Danek, 13 let – „Chybí mi pořádný aquapark jako je třeba v Hradišti…sklouzavky,
tobogány, a tak…“
9. Co byste rozhodně ukázali
někomu, kdo přijede do Zlína
úplně poprvé a vůbec to tady
nezná?
Jako úplně první bychom všem
představili náš dětský domov!
Dětský domov leží v pěkné velké
zahradě přímo u lesa, ale při tom
máme kousek do centra města, kousek
do školy či školky. Byl založen v roce
1951, majitelem vily byl pan
Ing.František Malota a paní Julie
Malotová, stavbu projektoval ak. Arch. Vlad. Karfík, slavný architekt města Zlína ve
dvacátých letech. Objekt majetkem Zlínského kraje a také zřizovatel školského zařízení je
Zlínský kraj.
V dubnu 2007 proběhla rekonstrukce dětského domova financovaná Zlínským krajem. Objekt
byl vyhlášen ještě téhož roku jako památkově chráněný. Kolem domu máme krásnou zahradu,
kde sbíráme jablka, opékáme na ohni a hřiště, kde si můžeme hrát. V našem domově žije
dvanáct dětí ve dvou rodinných buňkách ve věku od deseti do dvaceti čtyř let a do ukončení
studia. Sourozenci jsou v rodině vždy společně. O děti se starají v nepřetržitém provozu tety i
strejdové. Děti navštěvují základní školy, střední školy a učiliště většinou v našem městě, taky
máme šikovného vysokoškoláka a maséra!
Dále nemůžeme zapomenout na jiná báječná místa ve Zlíně – pro nás děti vede Golden apple
cinema, Zlaté jablko, vyhlídka z 21.budovy, krásná je vila T.Bati, úžasný park s hracími
prvky, knihovna, areál starého Svitu a nově zrekonstruované budovy – to vše má své kouzlo.
V létě bychom mohli jít plavat na Zelené nebo na Panoramu. V zimě do krytého bazénu, kde
je nová vířivka a sauny. Nádherné jsou procházky kolem města Zlína. K našim
nejoblíbenějším patří Želechovické paseky, ZOO Lešná, hrad Lukov a spoustu dalších míst
nejen ve Zlíně, ale i v blízkém okolí!

