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Osiřelý západ  
(Martin Dc Donagh) 

Reţie: Ondřej Sokol 

Na konci listopadu jsme navštívili  
s děvčaty divadelní představení  
v Činoherním klubu. Osiřelý západ 
je výborná hra, která má skvělý děj  
a jistou duchovní hloubku. Je to hra  
o nenávisti dvou bratrů. Bolest, 
kterou si bratři vzájemně působí 
diváky baví. Láska mladé dívky  
k farářovi je protipólem... A diváky bolí. Tato hra je plná černého humoru, 

cynismu a hádek. Sourozenci 
Coleman a Valen nikoho nešetří, 
vlastního otce, faráře a ani sebe.  

Představení všem vřele 
doporučujeme, i jedináčkům. 

 M. Jínová, S. Kajerová,  
D. Masiariková, K. Žáčková 
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Holandsko 2018 - Boerma Instituut  

Do města Aalsmeer, leţícího blízko Amsterodamu, jsme odlétali   
27. 10. 2018. Tam probíhala pracovní stáţ v rámci evropského programu 
Erasmus+. Pomáhali jsme v Istitutu u paní Jacqueline. Učili se vázat svatební 
kytice, vypichovat misky k výzdobě stolů, vázali kytice do spirály. V rámci 
programu jsme navštívili květinou burzu Flora Holland, která se povaţuje za 
největší aukci květin ve světě. Velice zajímavá byla ukázka podzimních  
a vánočních variací, pořádaná uznávaným floristou ze Španělska. Poslední 
pracovní den jsme ve firmě Belle Rose třídili, stříhali, balili a expedovali růţe. 
Ve volném čase jsme si prohlédli Amsterdam, projeli se lodí holandskými 
kanály, zavítali k moři i větrným mlýnům. Pobyt se nám moc líbil. Byla to 
velmi zajímavá pracovní zkušenost, obohacená poznáváním krásných míst  
v Asterodamu a jeho okolí. Děkujeme! 

P. Kůrková, V. Vítková 
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Cyklus primární prevence na DM 

 
Beseda se členy útvaru Městské policie Prahy 

Dne 26. listopadu 2018 proběhla u chlapců i dívek další z pravidelných besed 
s příslušníky Městské policie z Prahy 10. Protoţe kriminalita v hlavním městě 
je značná, cílem tohoto cyklu je podat ţákům a ţákyním informace o právním 
vědomí, kriminalitě a negativních vlivech ve společnosti, na praktických 
ukázkách vysvětlit podstatu a moţnosti nutné obrany osoby, které hrozí riziko 
fyzického napadení. Policisté si kladou za cíl najít odpovědi na otázky 
účastníků besedy: „Jak si máme nebo můţeme počínat? Co dělat a jak 
postupovat? Co na to říká zákon?“ Účastníkům besedy příslušníci dali mnoho 
rad, které jsou ověřené praxí. Všichni, děvčata i chlapci, zaujatě poslouchali 
a aktivně se zapojovali do diskuse. Beseda, jako pokaţdé, byla zajímavá  
a poučná. Policistům děkujeme a těšíme se na další setkání, které nás čeká 
25. 2. 2019.  

Za kolektiv 
vychovatelůDM  
Mgr. Iveta Rozsypalová  
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Florbal 

Dne 27. 11. 2018 se nám v odpoledních hodinách naskytla moţnost vyuţít 
malou tělocvičnu na delší dobu, tak jsme tuto moţnost vyuţili a uspořádali 
miniturnaj ve florbale. 

Miniturnaje se zúčastnily celkem 3 týmy, kaţdý tým byl obohacen  
o nebojácné dívky, které se neohroţeně postavily do branky a čelily někdy  
i bolestivým střelám děravého míčku. 

 

 

 

 

 

 

Ve tříkolovém systému kaţdý s kaţdým byl 
nejúspěšnější tým „červených“ ve sloţení M. Sedlačík, J. Salát, M. Jírová 
(tým doplnil vychovatel Mgr. Röhrich), následoval tým „zelených“ ve sloţení 
L. Kcheml, I. Berta, M. Nonn a S. Kajerová, následoval tým „ţlutých“ ve 
sloţení K. Kováč, T. Mlýnek, M. Marek a P. Kůrková. 

Děkujeme zúčastněným za 
předvedenou hru v přátelském 
reţimu a těšíme se na další 
podobný turnaj. 
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Adopce v pražské ZOO 

I v roce 2018 na DM proběhla sbírka na adopci zvířat z trojské ZOO. Ţáci, 
ţákyně a vychovatelé přispěli sumou 2000 Kč a 9. listopadu 2018 se stali 
adoptivními rodiči klokánka králíkovitého. Všichni, kdo se zapojili, získali 
vstupenky za zvýhodněnou cenu. Zvířátkům v ZOO přejeme chutné a hřejivé 
svátky. 

Za kolektiv vychovatelů DM Mgr. Iveta Rozsypalová 
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Těšíme se na Vánoce 

K Vánocům se pojí mnoţství lidových 
zvyků. Koleda, vánoční stromek, 
jesličky, vánoční dárky, které podle 
české tradice nosí Jeţíšek, či vánoční 
cukroví. Ve 20. a 21. století se Vánoce 
v mnoha zemích chápou především 
jako svátky pokoje, rodiny a lásky. 
Proto jsme se s děvčaty rozhodli 
navodit si vánoční atmosféru  
i v Domově mládeţe. 

Začaly jsme za doprovodu koled 
pečením a zdobením vánočních 
perníčků. Na koho nezbyla zdobítka, 
dal se do výzdoby společných prostor, 
postavení stromečku, který jsme ověsily perníčky a ozdobami. 

Další nápad – výroba vánočního svícnu technikou decopage. Neţ svícínek 
darujeme babičkám, poslouţí nám jako dekorace pokoje. 

A je tu vycházka. 1. prosince se na Staroměstském náměstí rozsvítil vánoční 
strom, který letos přijel z Libereckého kraje. Vydáme se na procházku přes 
Náměstí Míru, Václavské náměstí na „Staromák“. Porovnáme výzdoby 
vánočních trhů, nakoupíme drobné dárky a pochopitelně ochutnáme nějaké 
dobroty. 

Vkládáme náš osvědčený recept na perníčky a přejeme všem šťastné  
a veselé Vánoce. 

 

 400 g hladké mouky 

 75 g másla 

 2 vejce + 1 na potření  

 140 g moučkového 

cukru  

 2 lţíce medu 

 1 lţička jedlé sody 

 2 lţičky mletého 

perníkového koření  

 1/2 lţičky skořice 

 1 lţíce kakaa 

holandského typu (lze ho 

vynechat, ale na tmavých perníčcích vypadá bílková poleva vţdycky lépe) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastné a veselé! 

PF 2019 


