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Milí čitatelia,
radi by sme Vám predstavili nulté číslo nášho časopisu.
V tomto čísle sa dočítate o rozličných výletoch našich klientov,
ktoré sa konali v apríli. Prečítate si, čo nové sme vytvorili
v dielničke. Môžete sa tiež zoznámiť s jednou z našich plavkýň.
A predstavíme Vám dvoch z nás...

SÚŤAŢ!
Asi ste si všimli, že náš časopis nemá názov. Preto
vyhlasujeme súťaž o najlepší návrh názvu časopisu. Do 20. 5.
2016 odovzdávajte Vaše súťažné návrhy Petre (z ÚST)
v písomnej forme. Po tomto termíne komisia vyberie ten
najlepší. Autor víťazného návrhu sa môže tešiť na sladké
prekvapenie. Zapojiť sa môžu všetci tí, ktorí majú dobrý nápad.

Na záver Vám prajeme príjemné čítanie!

Tím autorov
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KDE SME BOLI...

ZOO
Začiatkom apríla sa skupinka ôsmich vydala na výlet do Zoo
v Bratislave. Výletu sa zúčastnila Danka, Dianka, Danko, Jojka,
Monika, Helenka a terapeutky Terezka s Petrou.

(PK)
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KDE SME BOLI...

DEVÍN
„Videl som hasičov, policajtov, vojakov a tiež záchranárov. Boli
tam aj ľudia v krojoch. Vystupovali tam folkloristi. Z výchovy tam
boli Veronika a Kristínka. Páčilo sa mi tam.“
(Roman)
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KDE SME BOLI...

VÝLET K DUNAJU
Dňa 20 . 4 . 2016 sa Katka s terapeutkou Magdalénkou vybrali
na výlet k Dunaju. Katka tiež navštívila svoj rodný dom, o
ktorom sa vyjadrila, že sa jej nepáčia počmárané vchodové
dvere.

Dámy spoločne absolvovali výlet
autobusom a novou električkou.
Katka už dlhšiu dobu túžila
povoziť sa novou električkou.

(PK)

-5-

KDE SME BOLI...

FLÓRA 2016
Posledný piatok mesiaca patril aj návšteve výstaviska. Konala
sa tam medzinárodná výstava kvetín FLÓRA. Preto sa Anička,
Monika, Dianka, Marienka a Karola vydali spoločne obdivovať
rozličné kvetinky. Prinášame Vám pár záberov z ich kvetinovej
výpravy.
(PK)
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KDE SME BOLI...

CUKRÁREŇ
Posledné dva piatky v mesiaci sa niesli v sladkom duchu.
Cukráreň navštívili Martuška, Danko, Katka, Vierka, Imino,
Danka, Helenka, Patrik, Jojka a Ferko.
...My im môžeme len závidieť sladké koláčiky...
(PK)
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KDE SME BOLI...

OPEKAČKA
Keď si niektorí užívali sladké zákusky, ďalší išli na opekačku.
Helenka, Béďo, Dianka, Anička, Miško, Robko sprevádzaní
Ondrejom a Veronikou sa vybrali na Železnú studničku.
Spoločne si pripravili ohnisko, kde si mohli klienti podľa chuti
upiecť klobásky. Pekné počasie a dobrá nálada umocnili u
klientov nevšedný zážitok z tejto akcie.
(VG)
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Z NAŠEJ DIELNIČKY...

Počas apríla sa naši klienti zapojili v dielničke do výroby malých
darčekov na Deň krivých zrkadiel 2016. Darčeky budú slúžiť
ako odmeny pre deti. Pozrite sa, čo sme im pripravili.... (PK)

Určite ste si všimli dva nové obrazy, ktoré visia na prízemí našej
budovy. Prvý obraz Svätej rodiny vytvorila pani Gabika s pani
Ruženkou. Nájdete ho pri pánskych izbách. Obraz kvetín v
červenom ráme vytvorila pani Margitka. Spolu s ňou sme ho
umiestnili ku kancelárií pani riaditeľky. Musíme povedať, že oba
obrazy sú krásnym výsledkom veľmi precíznej, trpezlivej a
dlhotrvajúcej práce našich klientiek. Ďakujeme Vám za ne! (PK)
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Z PRAVIDELNÝCH AKTIVÍT...

PLAVÁREŇ
Návšteva plavárne patrí medzi pravidelné aktivity niektorých
našich klientov. Každú stredu navštevujú plaváreň na
Mokrohájskej ulici. Následne sa tiež zúčastňujú plaveckých
súťaží.
Dnes Vám ponúkame rozhovor s jednou z našich plavkýň...
Marienka, s kým rada chodíš
na plaváreň?
Na plaváreň rada chodím
s Monikou, Dankou, Diankou,
Magdalénkou a Robom.
Prečo chodíš rada plávať?
Chcem sa naučiť lepšie
plávať, tiež chcem vyhrávať
medaily a diplomy.
Čo sa ti na plávaní najviac páči?
Páči sa mi plavčík z plavárne.  Vždy ma pochváli. Páčia sa mi
tiež tety, ktoré tam pracujú.
(VG)
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CHCEM SA VÁM PREDSTAVIŤ...

VOLÁM SA ROBO...
V tomto čísle Vám bližšie predstavíme
jedného z našich klientov – Roba.
Robo tak sa nám predstáv...
Volám sa Robo. Mám 40 rokov. Rád
tancujem. Rád chodím na výlety. Rád pomáham pri nákupoch.
Niektorí ďalší klienti sa pýtajú...
Monika: Tancuješ?
Áno. Soboty v Dúbravke s
Ondrejom.

Marienka:
Rád chodíš do práce?
Rád.
Čo robíš v práci?
Roznášam večere starým
ľuďom.
Kedy chodíš do práce?
Každý pracovný deň. Ráno
prídem sem (do DSS). Po
olovrante idem do práce.

Katka:
Aké je tvoje obľúbené
jedlo?
Teraz mi nenapadá žiadne.
Vieš variť?
Áno.
Čo si uţ navaril?
Zapekané
zemiaky,
zemiakové placky, plnenú
tortillu, palacinky a buchty.
Čo budeš variť najbliţšie?
Žemlovku.

Viktor: Ideš na výlet?
Áno, teším sa.
Danko: Ako sa ti darí v
ţivote?
Darí sa mi. Darí. No...

To je všetko.
Robo, ďakujeme Ti za rozhovor.
(PK)
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CHCEME VÁM PREDSTAVIŤ...

...VERONIKU...
Klienti vyspovedali
Veroniku...

aj

našu

Helenka a Monika: Ako sa
máš?
S vami sa mám výborne.
Helenka: Máš dobrú rodinu?
Dobré sestry a bratov?
Povieš nám o nich viac?
Mam súrodencov,3 bratov a 1
sestru. Všetci sú mladší.
Sestra býva v Stupave. Dvoch
bratov mám v Trnave kde
pracujú a ďalší brat pracuje v
Snine.

kolegyňu

Marienka:
Čo si robila
cez víkend?
Bola som na návšteve u
sestry (mala narodeniny).
Potom som po oslave
oddychovala.
Anička: Vieš upratovať?
Čo robíš, keď upratuješ?
No snáď to viem. Ukladám si
veci do skrine, potom žehlím
a periem.

Monika: Máš psíka? Ako sa
volá?
Mám, volá sa Black.

Barborka: Ako to robíš, ţe
si taká pekná? 
Maľujem sa. 

Danko: Máš ma rada? 
Určite, všetkých rovnako.

Marienka: chodíš s nami na
plaváreň...
Imino: Máš plavky?
Áno, kúpila som si nové
plavky.

Béďo: Čo vieš navariť?
Palacinky.
Dianka: Čo robievaš
voľnom čase?
Rada chodím nakupovať.

vo
Helenka: Aká je tvoja obľúbená farba?
Zelená.

Viktor: Chceš ísť na výlet.
Rada by som s vami išla.

(PK)
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DOZVIETE SA V ĎALŠOM ČÍSLE...

... čo sme piekli na Majáles
... ako prebiehal Firemný deň

... Edko nám povie, ako dopadli Majstrovstvá sveta v hokeji

... prezradíme Vám kto oslavoval 40. narodeniny
... ukážeme Vám netradičnú korálkovú tvorbu
... napíšeme o pravidelných návštevách miestneho útulku
... a predstavíme Vám dvoch z Vás 

Radi by sme sa v závere poďakovali všetkým, ktorí sa na tvorbe
nultého čísla časopisu podieľali a to menovite:
Béďovi, Romanovi, a pani Margitke patrí vďaka za prepisovanie
textov do počítača.
Robovi, Marienke a Veronike ďakujeme za rozhovory.
Helenke, Monike, Katke, Dankovi, Vikimu, Barborke, Imrichovi,
Robovi, Béďovi, Dianke a Aničke ďakujeme za otázky, ktoré
kládli našim respondentom.
A tiež ďakujeme terapeutkám Petre, Veronike, Magdalénke a
Karole za príspevky a fotografie v časopise.
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