
 

                                                                   
 

 

 

Prázdniny na dětském domově 
 

Prázdniny jsou už za námi, proto mi dovolte se za nimi krátce ohlédnout a připomenout si, co 

jsme s našimi dětmi prožili. 

Stejně jako v předchozích letech se děti našeho domova nenudily a užily si prázdniny se vším, 

co k nim patří – voda, hry, sluníčko a mnoho výletů a aktivit. 

Některé děti trávily část prázdnin u svých rodin, ostatní, kteří to štěstí  neměly pobývaly na 

letních táborech, kurzech a na domově. 

Během prázdnin se děti vystřídaly individuálně na několika akcích 

Rekreace a letní tábory, kterých se děti samostatně účastnily: koňský tábor v Penzionu nad 

stájí v Jakartovicích, letní tábor pod názvem Sedm divů světa v Karlově pod Pradědem a na 

letním táboře v Davidově Mlýně v Kružberku.  

Děti z dětského domova se o prázdninách také zdokonalovaly a učily. Dvě děti se účastnily 

Letní akademie Talent La Sophia / soustředění nadaných a talentovaných dětí / v Benešově u 

Prahy pod patronátem Nadačního fondu Ivety Blanarovičové La Sophia.  

Tři naše starší děvčata z našeho domova dostala příležitost a pobývala na jazykovém kurzu ve 

Velké Británii. Kurz pořádala jazyková škola INTACT z Velkého Meziříčí, celý pobyt děvčat 

hradil Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové. 

Děti, které trávily volné dny na dětském domově si užily mnoho zajímavých akcí, poučných a 

zábavných aktivit, např. navštívily dopravní hřiště v Odrách, prošli jsme naučnou stezku „ Po 

stopách břidlice“  v Zálužné, navštívili jsme interaktivní výstavu IQ v Ostravě  Dolních 

Vítkovicích, bowling ve Vítkově a v Opavě, kukuřičné bludiště v Opavě, projeli jsme se 

historickou lodí na přehradě Harta, děti byly v opavském museu, prohlédly si zámek v Hradci 

nad Moravicí a samozřejmě nechybělo dostatek koupání  na novém koupališti ve Vítkově, ale 

i v Hradci nad M. , Opavě. Během prázdnin jsme s dětmi hodně sportovali a bavili se. 

Počasí bylo během prázdnin nádherné a všichni dospělí i děti jsme si užili krásných volných 

dnů. 

A nyní opět začíná škola a před námi je mnoho povinností i radostí, proto přeji všem dětem i 

dospělým do nového školního roku mnoho pozitivní energie, elánu a optimismu. 

 

 

 Za celý kolektiv pracovníků dětského domova v Melči 

 

        Mgr. Jiřina Bejdáková 

         ředitelka  
     

 

 

 

 


