
19. číslo december 2017



Milí naši čitatelia,

opäť sa k vám prihovárame v našom časopise Furmančan. Prišiel 

nový rok 2018 a s ním aj posledné číslo za rok minulý. 

Prečítajte si ako sme strávili december a prežili vianočné sviatky. 

Boli sme aj na rozličných vianočných akciách ako vianočné trhy a 

Christmas day. Tiež nám prišli zaspievať koledníčky.

V závere časopisu objavíte jarné rozptýlenie vďaka dvom článkom 

od Barborky.

Príjemné čítanie vám želá

za tím autorov 

Mgr. Petra Kobolková
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Boli sme..

Pozrieť vianočné trhy

Boli sme na Vianočných trhoch.  Bolo tam pekne. Velice sa mi tam 

páčilo. Kúpil som si tam cigánsku. Bolo tam strašne veľa ľudí. 

Pozreli sme si tiež niekoľko vystúpení pouličných hercov.

Bol som tam ja, Béďo, Roman a Petruška. Videli sme tam sovu. 

Roman ju mal na ruke s rukavicou. Tá sova bola pekná.
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Prišiel k nám...

Mikuláš

V utorok 5. decembra 2017 k nám zavítali hneď 2 Mikuláši (Ondrej a

Roman). Okrem nich prišli 2 čerti (Anička a Jojka), 3 anjelici (Edko,

Marienka  a  Monika)  a  1  sob  (Magdalénka).  Naši  klienti  boli

postupne za Mikulášmi a keď povedali  básničku alebo zaspievali

pesničku  tak  dostali  balíček.  Po  rozdaní  všetkých  balíčkov

nasledovalo  chutné občerstvenie  a voľná zábava.  Všetci  sme sa

dobre zabavili.

(Článok prepísala Margitka. PK)
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Prišli k nám...

Koledníčky

Poobede po odchode Mikuláša (5. 12. 2017) k nám prišli malé 

koledníčky. Bolo ich 11 a sprevádzali ich dve pani učiteľky zo 

základnej umeleckej školy v Dúbravke. Dievčatá nám zaspievali 

vianočné koledy, zatancovali labutie jazero, zahrali na klavíri a na 

priečnych flautách.

Vystúpenie sa nám všetkým veľmi páčilo a ďakujeme zaň.

 (PK)
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Navštívili sme...

Christmas day

V sobotu 9. decembra 2017 sa v Komunitnom centre rodiny konal 

už tradičný Christmas day.  V tento deň sme do Komunitného 

centra zavítali i my spolu s našimi klientmi a to s Aničkou, Helenkou,

Jojkou, Marienkou, Romanom a Béďom. Mohli sme si pozrieť 

bábkové divadielko o svätej rodine. Taktiež sme mali možnosť vidieť

vystúpenie hudobnej skupiny. Nachystané boli samozrejme aj 

tvorivé dielne, bazárik, spoločenské hry. Mohli sme sa ponúknuť 

chutnou kapustnicou a výborným vianočným punčom. Záver tohto 

príjemného dňa zavŕšila tombola, kde naši klienti vyhrali zaujímavé 

ceny. Našich klientov na tejto príjemnej predvianočnej akcii 

sprevádzali terapeutky Veronika a Petra. Milým potešením bolo 

stretnutie sa s Ondrejom, ktorý  do Komunitného centra prišiel tiež, 

spolu s našim kamarátom Jankom. Takto sme všetci spolu prežili 

milé predvianočné popoludnie. 

 (VG) 
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Zažili sme...

Vianočný večierok

V utorok 19. 12. 2017 bol v našom zariadení vianočný večierok.

Klienti si spoločne zaspievali Tichú noc. Potom Béďo vystupoval s 

pesničkou na klavíri.

Klienti (Imino, Patrik, Miško a Roman) vystúpili s terapeutom 

Ondrejom v divadelnom predstavení o Márií a Ježiškovi. Patrik hral 

anjela. Ostatní spievali. Prezlečené bábiky od Katky hrali Máriu a 

Jozefa.

Po skončení kultúrneho programu sme mali občerstvenie. Deň 

dopredu si klienti pripravili slané zákusky, pizzové slimáky, makové 

koláče, lepené piškóty, perníky, štrúdľu a odšťavovali ovocnú šťavu.

Čerešničkou večera bol vianočný punč.

Záverom večera bola diskotéka na ľudové a vianočné pesničky.

(Toto všetko o večierku povedali Anička, Helenka a Patrik. PK)
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Barborkine literárne okienko...

Expresionistický pohľad na 

príchod jari od Barborky

Jar je ročné obdobie, ktoré nasleduje po 

zime. Kvitnúce stromy, tráva a kvety 

prinášajú ľuďom aj zvieratkám veľké 

zdravotné problémy. Lekári a zdravotný 

personál majú potom veľa novej práce. 

Depresie, alergie, žalúdočné vredy a všetky 

chronické choroby. Zamilovanosť, neopätovaná láska, pokusy o o 

ukončenie svojho života – to všetko je jar.

(Rukopisu od Barborky prepísala Margitka.)

Bábika v kvete

Bola raz jedna orchidea. Mala nádherné farby od fialovej cez 

červenú až po zelenú. Vtom kvete bolo toľko krásy a poézie a lásky 

že vyčaril krásnu bábiku v ružových šatočkách. Mala svetlé kučery, 

dlhé, štíhle nohy a ruky a krásnu bacuľatú tvár s veľkými očami. Je 

akurát veľká. Na hlave má drdol a kvietok. Mám ju na stole a teším 

sa z nej.

(Rukopisu od Barborky prepísala Margitka.)
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Dozviete sa v ďalšom čísle... 

V najbližšom čísle Vám napíšeme o

 návšteve psíka u nás

 našom pravidelnom cvičení s hudbou

 šití kabeliek v dielničke
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Na tvorbe sa podieľali:

 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava

 Veronika Gábriková, Mgr. – tvorba textov

 Barbora T. – prispeli vlastným rukopisom

 Margita S. - prepis textov do počítača

 a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia.

 Pri tvorbe časopisu využívame prvky ľahko čitateľného textu. 

V časopise sme použili niekoľko voľne dostupných obrázkov 

z internetu. 

Domov sociálnych služieb Rozsutec 

Furmanská 4 

841 03 Bratislava 

IČO: 31750761 DIČ: 2020922761

tel.: 02/64 28 73 72 

mobil: 0903 651 881 

email: dssrozsutec@dssrozsutec.sk 

www.dssrozsutec.sk

Sponzorský bankový účet: IBAN SK59 8180 0000 0070 0047 1074

Vydané v  Januári 2018
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