ZÁZNAMY Z TAJNÉHO DENNÍKA

špeciálne číslo

jún/júl 2016
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Milí čitatelia,
toto špeciálne číslo vzniklo hlavne pre našich klientov.
Väčšina príspevkov v tomto čísle vznikla pri rozhovore s nimi
o zážitkoch z výletu.
Preto toto číslo slúži ako pamiatka na všetky zážitky našich klientov
z ich výletu...
A to ich určite nebolo málo!
Každý jeden si odniesol niečo, čo ho najviac chytilo za srdiečko.
A presne o tom je toto číslo.
O tom najlepšom z týždňového výletu na Počúvadle.
Prajeme Vám čítanie, ktoré Vám vyčarí úsmev na tvári...
Tím autorov
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Kde sme boli...

Boli sme na týždňovom výlete...
1. deň
V pondelok 27. júna 2016 sme ráno vycestovali na výlet. Ešte pred
odjazdom sme naložili autá batožinou a vyrazili sme.
Išli sme rozdelení na tri skupiny. Dve skupiny cestovali autami
a jedna vlakom.
Modrým autom cestoval Patrik, Imino, Magdalénka, Dianka, Roman
H., Jojka a Katka.
Bielym autom išla Martuška, Vierka a Edko.
Vlakom išli Helenka, Anička, Robko, Roman K., Danko, Béďo,
Monika, Marienka a Danka.
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Postupne sme sa dopravili k penziónu Anna. Po príchode sme sa
ubytovali.
Helenka bývala s Magdalénkou a Jojkou. Edko s Ondrejom. Iminko
býval s Katkou. A na prízemí tiež bývali naše opatrovateľky Beátka
s Mary.
Na druhom poschodí bývali Anička s Marienkou, Monikou
a Dankou. Vierka s Martuškou a Diankou v izbe oproti. V tretej izbe
bývali terapeutky Terezka, Veronika, Petra a Karola.
V podkroví sa ubytovali Danko s Romanom H. A do druhej izby
Robko, Roman K., Béďo a Patrik.
Po ubytovaní sa niektorí z nás vydali na prvý výlet k Počúvadlu.
Imrich, Roman K. s terapeutkou Petrou a so psíkom Benjim
absolvovali kratšiu vychádzku. Len ku Kolibe Veronika.
Katka, Patrik, Dianka, Marienka s terapeutkami Terezkou a Karolou
stihli obísť celé jazero.
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Po večeri klienti pozerali rozprávky na dobrú noc – Pat a Mat.
A stretli sa spoločne na večernej komunite. Väčšina sa uložila do
postele pred 22:00.

2. deň
Hneď z rána sme sa rozdelili na dve skupiny.
Prvá skupina išla pozrieť sokoliarov do neďalekej školy. Klienti si
prezreli priestory, kde sa žiaci učia pestovať rozličné kvetiny. Potom
si prezreli papagájov, ktorých mohli nakŕmiť z ruky.
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Následne sa presunuli na vystúpenie sokoliarov. Videli ukážky
náletov rozličných dravcov. Mali možnosť niektorých pohladiť, alebo
vyskúšať udržať na ruke.
Roman K. dostal špeciálnu príležitosť chytiť letiaceho orla na ruku.
Bol to pre neho veľký zážitok.

Poobede sa táto skupinka vydala k Počúvadlu, kde relaxovali
a oddychovali. Niektorí išli na svoje prvé nákupy do Banského
múzea.
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Druhá skupinka sa doobeda prešla okolo Počúvadla. Vtedy si klienti
prestriedali Benjiho a postupne ho venčili. Videli tiež miestnu
minizoo, kde objavili prasiatka, morky, kone, osla, morské prasiatka
a kačky.

Poobede sa klienti vydali do Banskej Štiavnice. Najprv si nakúpili
drobné darčeky a potom išli do Terra Permonie. Čarovný názov
ešte čarovnejšieho miesta v nás zo začiatku vzbudzoval obavy.
Nakoniec sme objavili dielničku, kde si klienti mohli vyskúšať vyrobiť
rozličné veci z polystyrénu, dreva a papiera. Tiež videli model
železnice a navštívili fosforovňu. Fosforovňa je miesto, kde môžete
zanechať svoj tieň. 
Večer sme spoločne písali pohľadnice a opekali špekačky. Klienti si
tiež spoločne zatancovali na diskotéke.
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3. deň
Tretí deň ráno sme sa opäť rozdelili na tri skupiny.
Prvá skupina išla hneď z rána na výlet na Sitno. Výstup úspešne
zvládli Dianka Helenka, Patrik, Béďo, Roman, Robo a terapeutky
Karola s Terezkou.

Do múzea na kávu a nákup suvenírov sa autom vybrali Edko,
Magda, Martuška, Vierka, Danko s Ondrejom a Petrou. Cestou sa
zastavili na pošte a odoslali všetky pohľadnice do šíreho sveta.
Ostatní sa vybrali na vodné bicykle a relaxovali pri jazere.
Poobede sa všetci stretli pri jazere na kofole. Niektorí boli na kofolu
aj dvakrát. Všetkým sa to veľmi páčilo. Bolo to také kofolové
poobedie. 
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4. deň
Štvrtok bol posledný celý deň
strávený na výlete.
Niektorí klienti sa vybrali na výlet
autobusom do Banskej Štiavnice, kde
si nakúpili posledné suveníry. Tiež si
tam dali zmrzlinu.
Ďalší išli do mesta autom. Navštívili
štôlňu a betlehem. A dali si viedenskú
kávu, ktorú si všetci pochvaľovali.
Posledná skupina išla k jazeru a na
výlet okolo miestnych chatiek. Klienti
poznamenali, že chatky tam boli rôznorodé a zaujímavé.
Po obede nás čakalo posledné kúpanie. Užili si ho všetci. Niektorí
na bicykloch, iní pri opaľovaní a tí ďalší vo vode. Prebehla aj
šplechtajúca vojna. 
Potom si všetci pobalili svoje veci a nachystali sa na ďalší deň.
Večer bola diskotéka, opekačka a samozrejme spevácke
vystúpenia. Nezabudnuteľná bola spevácka abeceda. Vystúpenie,
pri ktorom niektorí dobrovoľníci odspievali pesničky na písmená
celej abecedy.

5. deň
V piatok sme všetci cestovali naspäť domov do Bratislavy.
Rovnako ako sme išli na výlet, tak aj z výletu. Jedna skupinka
vlakom a druhé dve autom...

(PK)
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Príspevky klientov...

Danka
Boli sme pri jazere. Do jedálne (Konvalinka)
sme išli na obed o jednej. Strážila som
Benjiho. S Mary sme na neho dávali pozor.
S Petrou a s Karolou sme boli v meste vo
štvrtok kupovať hračky pre Bruna. V meste
sme si dali zmrzlinu potom.
Nanuk som mala na Počúvadle. Pri tom
jazere. Pán nám dal zadarmo.
V utorok sme boli na orlov. Lietali na ruku
študentkám. Kŕmila som papagájov.

(Danka a PK)

Helenka
Najviac sa mi páčilo, ako
sme boli na kopci – Sitno
na turistiku. Zvládol Paťko,
Robko, Roman a Dianka.
Mali sme aj turistické
paličky.
Ešte sa mi páčilo ako sme
boli na kofole, na zmrzline,
na nanuky.
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Vodné bicykle sa mi páčili.
Všetko sa mi páčilo, nechcelo sa mi ísť preč.
Boli tam pekné izby. Bývala som s Magdalénkou a Jojkou. Dobre sa
mi bývalo.
V meste sa mi veľmi páčilo, že sme si mohli kúpiť darčeky. Ja som
si kúpila prezúvky. To ma veľmi potešilo.
V jedálni varili výborne. Vynikajúce boli polievky. Najviac boli dobré
malinovky a sladký čaj. Soté mi chutilo aj párky. Tiež sa mi páčilo,
že Patrik bol pri stole potichu. Pani kuchárky boli nové – Veronika,
Zuzka a Kristínka.
(Helenka a PK)

Monika
Na výlete bolo dobre.
Bola som v meste nakupovať. Na
pamiatku som si kúpila anjelika.
Bola som na kofole a na kávičke so
šľahačkou.
Tiež som mala nanuk pri Počúvadle.
Počúvadlo je kúpalisko.  Bola som
na Počúvadle na bicykli s Terezkou
a Karolínkou.
V jedálni mi najviac chutili párky,
vyprážaný syr, pečivká s lekvárom.
V meste v dielničke som si vyrobila labuť z polystyrénu.
(Monika a PK)
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Vierka
Boli sme na výlete v Banskej Štiavnici.
Tam bolo pekne.
V obchode predávali malinovku, keksy
a hračky. Som si tam kúpila náramok pre
Zuzku a pre švagrinú pohľadnicu.
Jedlo tam mali dobré.
Chodili sme na prechádzky. Boli sme aj pri jazere. Tam
si poleňošili klienti. Tam som si aj s Martuškou kúpila malinovku,
nechladenú limonádu a nanuky.
Nechcelo sa mi ísť domov.
(Prepis rukopisu od Vierky)
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Martuška
Na výlete mi bolo veľmi dobre. Páčilo sa mi
jazero.
Bola som s Ondríkom a s Petruškou v meste.
Tam som si kúpila náramok.
V penzióne bola strava veľmi výborná.
V ubytovni som bola s Vierkou a s Diankou.
Myslela som na Kiku.
(Prepis rukopisu od Martušky)

Anička
Páčila sa mi chata – penzión
Anna aj jazero Počúvadlo. Tam
dobre varili kuchárky.
Nechcelo sa mi z tadiaľ naspäť.
Sa mi tam veľmi páčilo.
Bola som s Petruškou, Dankou,
Diankou, Karolínkou a s Benjim
v Banskej Štiavnici. Boli sme na
zmrzline. Zmrzlina bola
vynikajúca. Tam som si kúpila
kýbeľ a anjelika.
Boli sme aj na sokolov. Tam sa mi
v akváriu veľmi páčilo. Videla som
tam aj rybičky. Sokoli lietali. Robili
predstavenie. Na ruke som mala
rukavicu a držala som malé
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sokoliatko. Boli tam papagáje. Som im dala taký oriešok v dlani.
Papagáj si vzal oriešok a dala som rýchlo ruku preč.
S Ondríkom sme boli v takej bani. Tam sa mi tiež páčilo.
Na izbe sa mi dobre spalo s Dankou, s Monikou a s Marienkou.
Cestovala som v kupé s Benjim, s Robkom, s Romanom K.,
s Beátkou a s Petrou.
(Anička a PK)

Edko
Bolo dobre.
Spal som na výlete s Ondrejkom.
Bol tam Ondrík, ja, Roman H., Robko,
Danko a Béďo. Bola tam Martuška,
Magdalénka, Terezka, Peťka,
Veronika, Helenka, Danka, Patrik,
Beátka, Romanko K., Anička,
Martuška a ja.
Mal som kofolu na výlete. Tam bola
jedna „krčma“ aj Joja tam bola. Som platil. Platila aj
Beátka a Ondrejko.
Taký veľký orol. Jedno dievča išlo. A tam sedel orol na ruke a letel.
Išiel ako blesk. To bolo pekné.
Boli sme ešte s Ondrom na kávu. Ešte som bol v múzeu na také
koleso.
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Ešte som bol s Ondrom na člne, na loďke. Malo som kabát
(záchrannú vestu).
Bol som na izbe a kúpal som sa celý deň. Od pondelka, do utorka,
do stredy, do štvrtka a do piatka.
Na výlete bolo kura, na večeru sme mali vyprážaný syr so
zemiakom. Potom sme mali párky na raňajky a ešte malinovku.
Výborne varili.
Dostal som pochvalu (netrucoval).
Mal som palicu na výlete na hubách s Ondrom. Opekali sme. Ja
som doniesol drevo. Mali sme kávu. Opekali sme špekačky.
A to je všetko.

(Edko a TH, upravila PK)

Katka
Dobre bolo. Bol tam aj havo. Všetko sa mi páčilo. Kávu sme pili
tam. Sestre som kúpila zvonček. Bývala som s Imom. Dobre sa
bývalo. Imo poslúchal. 
(Katka a PK)
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Jojka
Páčila sa mi opekačka, diskotéka, kofola.
Bola som v meste na kávu. Som si kúpila modrého anjela
a pohľadnice.
Bola som pozerať z deky na bicykle.
Bola som v dielničke. Tam som si kúpila prívesok na kľúče. Vyrobila
som si srdce a masku na karneval.
(Jojka a PK)
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Magdalénka
Mne sa páčilo predstavenie sokoliarov. Mám odtiaľ pohľadnicu. Mali
sme tam veľké teplo.
Potom sme boli na káve v múzeu baníctva. Tam je baňa. Kúpila
som si tam anjelika a ružový náramok.
Mali sme dobrý obed. Všetko mi chutilo. Potom sme mali raňajky.
Potom sme mali segedínsky guláš a syr.
Boli sme na kofole pri jazere. Tam sme sedeli na deke. Pri jazere sa
mi páčilo.
Večer sme spievali, opekali špekačky, tancovali. Tiež sme písali
pohľadnice.
Dobre sa mi tam spalo. Boli sme tri. Helenka, Joja a ja. Helenka mi
varila kávičku. Dobre sme spolu vychádzali.
Boli tam dobré sestričky Beátka a Mary. Tiež tam bol Ondrík,
Petruška, Karolka, Terezka a Veronika.
(Magdalénka a PK)
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Roman H.
Bolo tam pekne.
Chodili sme aj na prechádzky.
Niektorí sa boli aj kúpať. Ja som
sa nebol kúpať. Bol som na bicykli
s Beátkou, s Terezkou a s Karolou.
Sa mi to páčilo. Bolo to krásne.
Kúpil som si magnetky pre rodinu.
Bol som aj na kofole. Potom sme
išli do bane. Tam bol taký vozíček,
blato a tma. Potom sme chvíľu počkali na káve. A potom sme išli na
krásny betlehem. Všetci sme tam boli krásni! 
Býval som s Dankom. S Dankom sa dobre bývalo. Každý sme mali
vlastnú izbu.
Každý deň sme mali prichystané raňajky, obed a večere. Najviac mi
chutili párky.
(Roman a PK)

Dianka
Na výlete sa mi veľmi vynikajúco páčilo. Najviac
sa mi páčilo to bicyklovanie, kúpanie sa
v jazere. Mali sme tam veľa zaujímavých
atrakcií. Strašne obľubujem prírodu...napríklad keď
sme boli na najvyššom vrchu v celých Štiavnických vrchoch.
Volá sa to Sitno, ktoré má 1000 m. Mali sme tam veľmi dobrú
vyhliadku na celé okolie. Napríklad, že keď sme boli hore, tak sme
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tam mali kofolu a nanuky. Aj som bola
plávať. Vychovávateľky ma
povzbudzovali, aby som sa nebála.
Skoro každý deň sme tam
s Romanom a s Veronikou hrali tenis.
A mňa tam chválili za plávanie, v tenise, aj že ako som
to zvládla ísť na takú dlhú túru. Urobili sme asi takých 20 kilometrov
tam aj naspäť. Boli sme aj na výlet v meste, deň pred odchodom.
Karolínka mi kúpila takej oranžovej farby tričko. Veľmi sa mi páčilo.
A Ondrej mi poblahoželal tiež k meninám a kúpil mi taký veľký
keksík. Také veľké balenie. Skoro všetci mi pogratulovali. Nepáčilo
sa mi, že som všade musela cestovať autom. Bolo mi zle. Našťastie
mi dávali tabletku.
(Prepis rukopis od Dianky)

Iminko
Bolo tam všetko.
Býval som s Katkou. Dobre sa mi
bývalo.
V reštaurácií mi chutilo všetko. Najviac
mi chutil obed.
Bol tam aj kuťa – Benji. Nosil loptu.
Hádzal som mu.
Bol som plávať. Plával som s Petrou.
Bol som aj na bicykel. Bol som
s Beátou.
(Imi a PK)
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Marienka
Bolo dobre, bolo. Dobre varili tam. Najviac mi chutil syr a párky.
V utorok sme išli do Banskej Štiavnice. Kúpila som si fľašu
s citrónovou limonádou, niečo slané a čokoládu. Boli sme tam
v dielničke a robili sme z polystyrénu. Vyrobila som vtáčika a
menovky.
Večer sme opekali.
V stredu som sa bola pozrieť k vode. Bol tam Benji. Ma ťahal.
V stredu poobede som písala pohľadnice, ktoré nám kúpila
Terezka.
Vo štvrtok som išla kúpiť náramok a pohľadnicu. Večer sme zase
opekali.
V piatok sme sa všetci odfotili pred odchodom pred chatou.
Bolo dobré počasie.
Sa mi nechcelo ísť z tadiaľ.
(Marienka a PK)
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Patrik
Pán Úradníček vzal biele auto, Ondrej vzal modré auto.
Venčili sme psa. Mali sme na výlete Petruškinho psa. Chlapec to
bol. Benji sa volal.
Ondrej mal bedňu. Robili sme oheň. My sme spievali pri ohni – na
Kráľovej Holi, Zabili Janka, Otvárajte kasíno, Abrahám 7 synov mal.
Bývali sme s Béďom, s Romanom a s Robkom.
Boli sme v Banskej Štiavnici. Sme posielali domov pohľadnice.
Boli sme na Sitne. Išli sme cez kamene. Bola tam lavička (most).
Aj vonku sme sa opaľovali. Sme spali na trávniku.
Bol som na bicykli. Ten sa pokazil. Museli sme si vymeniť bicykel.
Ujo bol za nami na člne.
Bol som aj vo vode. Plávali sme pod vodou. Viem plávať. Dianka
bola s nami. Robko, Roman, Béďo, Veronika a Petruška. Aj Iminka
sme zobrali.
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Boli sme pozrieť kozy. Videli sme prasatá. Videli sme sokolov. Aj
papagáje sme boli pozrieť.
(Patrik a PK)

Danko
Bolo tam dobre. S Mary som plával.
Boli dobré raňajky aj desiata, obed,
olovrant, ktorý nebol. Bola dobrá večera.
Som sa osprchoval, potom som išiel
spať.
Na druhý deň sme sa išli prejsť k jazeru.
Bolo tam pekné počasie a hneď sme išli
naspäť. A bol dobrý obed. Bola dobrá
polievka, zemiaky varené, vyprážaný syr
s tatárskou omáčkou.
Sme sa zastavili na kofole. Bolo tam dobre. Vypili sme. Zaplatili
sme. A išli sme naspäť.
Na tretí deň sme sa išli prejsť po lese, popozerali
a išli sme naspäť.
Potom výlet skončil.
(Prepis rukopisu od Danka)
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Robko
Na výlet som išiel vlakom.
Na izbe som bol s Romanom K., Béďom a Patrikom.
Boli sme sa prejsť k vode. Boli sme sa kúpať. Na bicykli sme boli.
Bol som s Petruškou. Sme robili závody na vode. My vs. Karolka
s Romanom K. vs. Terezka s Patrikom.
Boli sme v meste. Boli sme na kofole, káve.
Večer sme si opekali. Vo štvrtok večer som spolu s Patrikom založil
oheň. Tiež sme mali nočnú diskotéku pri ohnisku. Sme boli dlho
hore. Najdlhšie som bol ja s Romanom K.
Na obed sme mali granadír. Potom sme mali zapekané zemiaky. Na
raňajky párky. Potom sme mali cestoviny so soté.
(Robko a PK)
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Béďo
Prišli sme na Hlavnú
stanicu a čakali sme
na vlak – rýchlik.
Asi o 10:20 sme
nastúpili do vlaku
a cestovali sme do Novej Bane
a prestúpili sme na náhradný autobus
do Hronskej Dúbravy. A potom sme
nastúpili do expresného vlaku do Banskej Štiavnice. S autom sme
sa odviezli k Počúvadlu.
Mali sme program výletu, že sme boli všade ako napr.: v jazere
v Počúvadle, v meste, ale aj na Sitne. Boli sme aj v múzeu, kde
sme si vyskúšali niečo vyrobiť na stroji ako napr.: obrázok, menovky
a pod.
Mali sme opekačku 2x a zábavu.
Pobyt v Penzióne Anna bol dobrý aj strava bola dobrá.
Aj nabudúce tam prídeme.
(Prepis rukopisu od Béďa)

Roman K.
Na výlete sme boli na chate počúvadlo
jazero. Sme tam spali, boli sme pri ohnisku.
Potom sme boli na vodné bicykle. Kúpali
sme sa. Potom sme boli na Sitne. Robili
sme si kávu. Mali sme poobede oddych,
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kofolu, nanuky. Opekali sme si, bedminton hrali... Hovorili sme si
ako sme sa mali. Ako sme odchádzali zbalili sme si batožiny. Prvá
várka išla autom na stanicu a tí druhí išli autom domov.
(Roman a VG)
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Pre nekonečný úsmev tvári...

 Na stanici...Danko sa z ničoho nič začal smiať. Až tak veľmi,
že mu slzy tiekli od radosti...
o Danko prečo sa smeješ?
o Neviem. Je mi veselo.
 Rozhovor s Romanom o sladkostiach...
o Mama povedala aby si sa rozdelil...
o Mne nič nepovedala...
 Rozhovor Ondreja s Dankom o pohľadniciach...
o O.: Danko, posielal si pohľadnice?
o D.: Nie.
o O.: Prečo?
o D.: Lebo Karolka nevie adresu.
o O.: A Ty vieš kde bývaš?
o D.: Viem... (povedal celú adresu).
o O.: A mamina býva s Tebou?
o D.: Áno.
o O.: Tak Ty vieš adresu, kde mamina býva...
o D.: Áno. 
 Edko o láske... 
o E.: Terezka, ľúbiš ma?
o T.: Nie.
o E.: Áno.
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 Anička o psíkovi Caesarovi z jej fotiek...
o A v lete bude mať 8 šteniat.
o Hm a to ten Caesar je muž, či žena?
o Muž.
o Tak ako môže mať šteniatka?
o Normálne, v brušku.
 Ondrej povedal Edkovi, aby všetkých pozval na kofolu...
o E.: Terezka? Koľko som platil?
o T.: 60.
o E.: Tak veľa??? Koľkých som pozval.
o T.: Len Teba.
 Tiež sme sa dozvedeli, že Katka musí ísť cez výlet do mesta
kúpiť darčeky a viedenskú kávu. To je rovnaké ako ísť do
Mekky... 
(PK)
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Časopis sme sa snažili tvoriť v súlade s pravidlami pre tvorbu ľahko
čitateľného textu.

Na tvorbe časopisu sa podieľali:
 Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava
 Veronika Gábriková – tvorba textov
 Terézia Horniaková – tvorba textov
 Vierka Račková, Marta Šáleková, Diana Scholczová, Daniel
Pokorný, Bedřich Matoušek – prispeli rukopismi
 Ostatní klienti – informácie k tvorbe článkov
 Petra Kobolková, Veronika Gábriková, Karola Martáková, Beáta
Kevická , Bedřich Matoušek – fotografi.
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