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Vzniknou DD pro uprchlíky
Uprchlíci v tomto případě nejsou ti z vás, kterým se nelíbí doma nebo

v domově a pak prostě utečete. Uprchlíci jsou lidé, kteří na naše území
utekli z jiného státu před válkou, politikou… Často jsou to i mladí lidé nebo
děti.

Ministerstvo školství se proto rozhodlo, že pro malé uprchlíky zřídí jedno
nebo dvě zařízení, ve kterých by pobývali a učili se nezletilí žadatelé o azyl
a opuštěné děti cizinců. „Výchovné ústavy už nemají místo, aby přijímaly ty-
to děti, kterých je stále víc. Navíc pro to ani nemají podmínky, protože ti klu-
ci a holky většinou vůbec neumí česky,“ prozradila Dagmar Němečková
z ministerstva školství. 

čtk

Knižní žebříček
Víte, které knihy u nás děti nejvíce kupují a čtou? Tady je ak-

tuální pořadí, možná se necháte poradit a něco si sami přečte-
te. Napište nám, co rádi čtete vy!

1. Joan K. Rowlingová: Harry Potter a ohnivý pohár
2. Joan K. Rowlingová: Harry Potter a vězeň z Azkabanu 
3. Pavel Šrut: Pavouček Pája 
4. Václav Chaloupek: Méďové 2 
5. Miloš Macourek: Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko 
6. Christianne Gohlová: Julie na koňské farmě 
7. Egmont: 102 dalmatinů 
8. Astrid Lindgrenová: Pipi dlouhá punčocha 
9. Marie Kubátová: Pohádky z Krkonoš 

10. Bonnie Bryantová: Dívky v sedlech

Já jsem váš Švagr. Že mě neznáte? Po-
kud jste ze Zvíkova, z Písku, ze Staňkova,
z Nepomuku nebo z Volyně, tak vám nevě-

řím! No a pokud jste odjinud, zkuste si vzpomenout – třeba jste se mnou by-
ly na táboře, nebo vám o mě vyprávěl nějaký kamarád. 

Kamarádů já mám spoustu. Jezdím společně s dětmi z několika dětských
domovů na super tábory. Já vím, že na nějakém táboře už byl skoro každý
z vás, ale já jezdím s dětmi celý rok. Vidíme se na všech prázdninách, kte-
ré během roku ve škole máte. Takže teď naposledy jsme byli na Velikono-
cích. Předtím na jarních prázdninách, na Vánocích, na podzimkách a samo-
zřejmě v létě na velkém táboře. No a takhle to už dělám devět let. 

No a pokud si myslíte, že už jste na tábory moc velcí, tak i s vámi si rád
někam vyrazím. Poslední rok jsem začal jezdit na víkendy speciálně s mlá-
dežníky od 15 do 18 let. Je tam většinou spousty legrace. Teď se chystáme
vyrazit do Prahy na velký rómský festival. Já už se nemůžu dočkat, budeme
tancovat, zpívat a navíc budeme v Praze… 

Prahu já mám stejně moc rád. Už několik let tam s dětmi jezdíme na podzim-
ní prázdniny. Většinou prohlídneme památky, zajdeme do nějakého divadla, ale
nakonec stejně všichni skončíme v Mc’Donaldu. Praha je super a každý rok nás
něčím novým překvapí. 

Na Vánoce zase hodně cestuji. Nevěříte? Tak schválně, kdo z vás už zažil Vánoce v Mexiku,
v Číně, v Rusku, v Norsku, ve Francii nebo v Itálii? Já s dětmi ano! Takže teď už vím, že v Norsku
nosí dárky koza, v Číně všichni jí jenom rýži, v Mexiku se nosí sombrera a dárky nejsou pod stro-
mečkem, ale ve velkém hliněném džbánu. 

Na jaře se většinou společně s dětmi namaskujeme a užíváme masopustního veselí. Pečeme
dobroty, zpíváme písničky a učíme se říkadla. Nakonec vyrazíme do velkého průvodu, ale tam by-
ste nás asi nepoznaly. V průvodu totiž jde medvěd s medvědářem, cukrářka, muzikanti, vodníci
a samozřejmě slamák. Zpíváme a tancujeme, že je to slyšet široko daleko. Ale jen do té doby, než
se pohřbí basa. Pak se až do Velikonoc drží smutek. No a co Velikonoce? Ani se neptejte! Barve-
ní vajíček nás už s dětmi přestalo bavit dávno, a tak jsme si řekli, že to chce změnu. Byli jsme v kra-
ji divočin, v říši divů a letos jsme se dokonce proměnili ve vodní kapky. To byste nevěřily, co zažije
taková kapička, než doputuje od pramene k moři. 

Nejlepší to ale stejně bývá v létě. Zažili jsme opravdu ledacos, ale loni jsem byl překvapený i já. Udělali jsme
s dětmi obrovskou mediální laboratoř, měli jsme vlastní rádio, noviny a dokonce i televizi. Stali se z nás úplní
profesionálové, psali jsme reportáže, předpovídali jsme počasí, vymysleli jsme vlastní muzikál a ještě mnohem
víc. Možná jste nás viděly v opravdové televizi nebo o nás četli v novinách. Skuteční novináři k nám totiž
jezdili na návštěvy a jenom žasli! 

Ale už asi přestanu mluvit jenom o sobě, abyste si nemyslely, že jsem nějaký nafoukanec. Musím vám
ještě říci kvůli komu, můžu na tyhle tábory jezdit a nesmím jim zapomenout poděkovat. 

Protože každá barvička a každý míč něco stojí, a není to málo, děkuji hlavně tomu velkému kuřeti se zách-
ranným kruhem z Pomozte Dětem. Díky kuře! A samozřejmě Vám všem, kteří mi posíláte dárky, které moc
potřebuji. Nezapomínám na Vás a za všechno Vám děkuji! 

Občanské sdružení Švagr
– pořádá integrační akce tábory pro děti a mládež (hlavně pro děti z DD jižních a západních Čech) 
– získal sociálně–právní ochranu dětí na: „zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů 

pro děti“ a „na činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku“ 
– Adresa: Smetanovo nám. 2486; 39701 Písek. 
– Internet: http://www.svagr.net 
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