
Můj život ve Zlíně - Denisa Teichmannová 
 

Deník týdne od 17. – 23. 1. 2022, Dětský domov Zlín Lazy 

 

 

Život kolem mě se odehrává v krásném prostředí Dětského domova na Lazech, je sice na 

vysokém kopečku, ale u lesa a je odtud krásný výhled na celý Zlín. Obzvlášť západy slunce, 

ty opravdu stojí za to.  

 

 
 

 

 

Můj život ve Zlíně začíná každé ráno v 6.10 hod., po hygieně a snídani odcházím do školy. Ve škole 

trávím většinu dne, dvakrát týdně i 8 hodin, a to zrovna v pondělí a úterý. To už pak nezbývá dost 

času na návštěvy kin a divadla. Proto jsem tyto dva dny strávila jen malou chvilku s kamarády a pak 

hajdy domů, kde jsem si připravila věci do školy, naučila jsem se na písemky. V pondělí jsme 

spěchali domů, protože jsme měli domluvenou přednášku ve firmě Madio ve Zlíně – na téma 

Kyberšikana.  

Večer trávím u TV a nejraději sleduju Televizní noviny a po zbytek večera pak sleduju svůj osobní 

blog.  



Ve středu bylo více času, a tak jsme odpoledne po škole vyrazili na pěknou vycházku do lesa, prošli 

jsme si Stezku zdraví a přišli až na Maják. Cestou jsme zahlédli 2 srnky. 

Ve čtvrtek byla ve Zlíně velká chumelenice. Zrovna když nám skončila škola, až z Broučkovy jsem 

šlapala na kopec až na Lazy k lesu a byla jsem celá promáčená. Doufám, že za 10 let povede nějaká 

trasa trolejbusu, nebo autobusu, až úplně nahoru k lesu…. Večer jsme si zašli zaplavat do Městských 

lázní. 

V pátek jsem odpoledne byla se svými kamarády ve městě, prošli jsme se po Zlíně, nejraději si 

procházíme městský park. Po návratu domů jsme se začali chystat na víkendový pobyt na Rusavu. 

V sobotu ráno nasněžilo, že se autobusek nemohl až k nám na horní část Zlína vůbec dostat, lehce mu 

to podjíždělo, ale v 8.00 hod. jsme vyrazili na Rusavu. Nachází se nedaleko Zlína a moc jsme se tam 

těšili. 

Pro děti z dětských domovů tuto akci pořádá Centrum inspirace, z.ú., ve Zlíně. Setkali jsme zde i s 

ostatními dětmi z dětských domovů Zlínského kraje. Jde o projekt První krok, na téma Adaptace na 

životní změny, orientaci na pracovním trhu, mezilidské vztahy i partnerské. Byli jsme v přírodě, u 

lesa, byl tu čistý vzduch a večer diskotéka. Užili jsme si spoustu legrace i poučení do života. 

 

 

 
 

 

Ve Zlíně se mi moc líbí, narodila jsem se tady, dobře se zde žije, není tu tak velká kriminalita, jak 

v jiných městech. Moc ráda bych tu žila ještě za 10 let. Doufám, že tu bude něco nového, moderního 

jako třeba podzemní metro, obrovský aquapark, nebo rychlodráha až k moři. I to by pak mohlo naše 

město více zviditelnit a přitáhnout mnoho podnikatelů, aby město vzkvétalo. Když sem přijedou mí 

kamarádi, nejraději je provedu městem, parkem, ale ukážu jim hlavně 21. budovu Baťova impéria, ale 

zajdeme i do Zlatého jablka, na náměstí, do Svitu a do nákupních center. 

 

 



 

 

Můj život ve Zlíně - Kristýna Procházková 
 

Deník týdne od 17. – 23. 1. 2022, Dětský domov Zlín Lazy 

 

Můj život se od malička pohybuje kolem města Zlína. Dlouho jsem bydlela v Otrokovicích, 

kde dosud bydlí moje babička a kam se velmi ráda vracím. Nyní bydlím v krásné čtvrti Lazy, 

která se nachází na kopečku u lesa poblíž Lesní čtvrti. Z našeho okna je velmi krásný výhled 

na Zlín, dokonce někdy vidíme i na Hostýn. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Každé ráno odcházím do GAOZL, kde studuji. Baví mě práce v kuchyni na praxích, a také chodím na 

brigádu do restaurace – jsem ráda, že si přivydělám nějaké peníze, abych mohla navštěvovat různé 

kulturní, sportovní i společenské akce. V pondělí jsem byla s kamarádkou na Laser Game, moc jsme 

si to užily, byla jsem tu několikrát i s kamarády z domova, škoda jen, že trvá jen krátce, ale i tak jsme 



spěchali domů, protože jsme měli domluvenou přednášku ve firmě Madio ve Zlíně – na téma 

Kyberšikana.  

Ale v úterý jsem si pro změnu užívala s kamarádkou v městském bazénu, kde jsem si skvěle zaplavala 

a zašly jsme si i do whirpoolky. 

Ve středu jsem odpočívala po náročném sportu a bála jsem se v Golden Apple Cinema u filmu 

Vřískot.  

Čtvrtek byl hodně náročný, přes Zlín se přehnala sněhová bouře a všechno bylo bílé, krásné a čisté. 

Po návratu ze školy jsme šly na bowling. 

V pátek jsem po příchodu domů odpočívala, uklízela jsem si v pokoji a balila se na víkendový Projekt 

z EU na Rusavu, kterou pořádá Zlínská nezisková organizace Centrum inspirace pro děti z dětských 

domovů. Večer jsem si šla zaběhat kolem Gymnázia lesem, jsou tam pěkné cyklostezky. 

V sobotu ráno opět hustě sněžilo. Auto, které nás mělo vézt, tak téměř ani nevyjelo nahoru, řidič se 

snažil zaparkovat, ale auto jej moc neposlouchalo. Když jsme přijeli do Rusavy, která je poblíž Zlína 

v krásném prostředí Hostýnských vrhů, bylo tam také moc krásně, všude nasněženo, sluníčko svítilo a 

bylo příjemně. Byli jsme tu společně s dětskými domovy Zlínského kraje, ubytováni v Hotelu U 

Ráztoky. Učili jsme se o mezilidských vztazích, také řešení situací v partnerství, manželství a 

dozvěděli se mnoho zajímavého. V neděli jsme se vraceli po obědě domů do Zlína.    

 

 

 

 
 

Když jsem jednou byla na vycházce na Kocandě, objevila jsem krásnou cyklostezku, po které jsem se 

vydala a dostala se až na Mladcovou, bylo to pro mě překvapivé. Doporučuji všem. Těším se, že za 10 

let bude ze Zlína zrenovované, bohaté a krásné město. Nejraději bych co nejdříve nechala zrenovovat 

autobusové a vlakové nádraží, tím se město určitě posune hodně dál. Když k nám někdo přijede, 

nejraději jej provedu centrem Zlatého Jablka, navštívíme Malenovický hrad, ukážu mu Univerzitní 

centrum i zlínský bývalý Svit.  

 



 

Můj život ve Zlíně - Luboš Teichmann 
 

Deník týdne od 17. – 23. 1. 2022, Dětský domov Zlín Lazy 

 

Ve Zlíně se mi moc líbí, bydlím v dětském domově na Lazech ve Zlíně, protože velmi rád 

sportuji: jezdím na kole, hraji fotbal, rád běhám je pro mě důležité, že jsou zde dobré 

možnosti pro sportování. Na Tlusté Hoře je spoustu stezek na běháni, sportoviště v lese, 

dokonce Zlínský filmový festival pořádá půl a čtvrt maraton, kterého jsem se několikrát 

zúčastnil umístil se v první desítce – muži do 20.let. Hraji fotbal za TJ Jaroslavice. 

 

 
 

Můj život ve Zlíně začíná každé ráno v 6.30 hod., po hygieně a snídani odcházím do SŠ gastronomie a 

obchodu, kde studuji maturitní obor. V pondělí jsem spěchal po praxi domů, protože jsme měli 

domluvenou přednášku ve firmě Madio ve Zlíně – na téma Kyberšikana. Zjistil jsem, že v Městském 

divadle Zlín hrají hru Testosteron, a protože rád chodím do divadla, domluvil jsem se s kamarádem a 

vyrazili jsme, bylo to skvělé představení, hodně jsme se nasmáli a večer se domů vraceli v dobré 

náladě. V úterý mně sestra a její kamarádka přemluvily, abych s nimi šel do kina, protože se rád 

bojím, šel jsem s nimi rád do multikina na film Vřískot. ¨ 

Ve středu jsme ve škole chystali věci na Den otevřených dveří na GAOZL ve Zlíně, po vyučování 

jsem měl tréning fotbalu v Jaroslavicích. Na škole, kde studuji, byl dnes – tj. ve čtvrtek Den 

otevřených dveří pro všechny zájemce o studium různých oborů z oblasti gastronomie. Této akce jsem 

se také zúčastnil jako průvodce – ukázky z oblasti gastronomie a obchodu.  

V pátek jsem přišel brzy ze školy a po obědě jsem šel s kamarádem do kina a potom jsme si zašli do 

známé restaurace na Sushi. Když jsem šel domů do domova, velmi jsem si liboval, že Zlín má některá 

místa – jako je i naše bydliště, která jsou trošku na odlehlých místech, ale jsou tichá, není zde hluk z 

pulzujícího města. 

 

 

 



 
 

 

V sobotu jsem trávil svůj čas doma v domově, velmi rád vařím a tak jsem se vrhl do přípravy oběda 

pro sebe i ostatní v domově. Odpoledne jsem sledoval sportovní kanál TV. 

V neděli jsem měl domluvenou brigádu v restauraci a vrátil jsem se až večer. Město Zlín bych za 

deset let nejraději viděl jako krásné město, které bude skvěle přizpůsobeno životu v krásné krajině. 

Rád bych, kdyby se v budoucnosti v našem městě pohybovalo hodně rozumných podnikatelů, kteří 

umí dobře hospodařit s peněžními prostředky. Nejvíce se mi ve Zlíně líbí Park J.A. Komenského a 

proto jej ukazuji kamarádům, kteří za mnou jezdí a Zlín téměř neznají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Můj život ve Zlíně – Alexandra Zuzaníková 
 

Deník týdne od 17. – 23. 1. 2022, Dětský domov Zlín Lazy 

 

 

Jmenuji se Alexandra Zuzaníková, bydlím v dětském domově na Lazech, v pěkné přírodě u 

lesa. Moc se mi líbí krásná vila a můj pokoj.  

 

 
 

Velmi ráda chodím do města Zlín do obchodů. Nerada sportuji, proto se mi líbí krásně 

osvětlená obchodní centra, ale také náš krásný park J. A. Komenského. Hodně času trávím ve 

škole, ale i v domově v naší krásné zahradě.  

Mám babičku a hodnou tetu, ke které často chodím na návštěvu.  

Se školou chodíme ven na procházky, tento týden jsme byli na Vyhlídce a krásně jsme si 

prohlédli z výšky Zlín a okolní vesnice.  

V pondělí jsem byla navštívit jen na chvilku tetu, která bydlí kousek od nemocnice. 

V úterý jsme s kamarády šli na procházku až na Podhoří od Koliby U Medvěda přes Stezku 

Zdraví. 

Ve středu jsem si byla nakoupit ve Zlatém Jablku, šli jsme kolem Městského divadla a tam 

bych se ráda brzy podívala na nějakou pěknou pohádku.   

Ve čtvrtek jsme byli se školou na SŚ gastronomie a obchodu ve Zlíně, kde se nabízí po 

ukončení základní školy E-obory, které jsou pro mě vhodné. Bylo tam hodně zajímavých 

nabídek, ale vůbec nevím, kde bych mohla začít studovat. Nejlepší by pro mě bylo studium 

dvouleté školy praktické a pak se mohu rozhodnout pro nějaký E-obor. 

Ve Zlíně se mi moc líbí, ale těším se, že brzy opraví vlakové nádraží, protože to je už hodně 

staré a moc se nám nelíbí. Město Zlín se rychle rozvíjí, ale pro jeho další rozvoj je potřeba 

ještě hodně peněz. Líbí se mi ve městě Zlaté jablko, kde je plno obchodů a lákadel, tady 

chodíme s kamarády, když jim chci ukázat naše krásné město. 
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