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Milí čitatelia, 

 

nové číslo časopisu prichádza spolu s jesenným obdobím. Začína 

sa skorej stmievať a vstávame za tmy. Za oknami nášho Rozsutca 

vidíme často pochmúrne počasie a hmlu. No občas nám počasie 

vyjde a vtedy si užívame krásne babie leto. 

 

Spoločne sme si opekali na našom vynovenom dvore a pripravili 

sme si tiež záhradnú slávnosť. Niektorí z nás si vyšli na výlet do 

hory a doniesli si aj chutné úlovky. Dokonca aj naši zamestnanci si 

užívali príjemné babie leto na firemnom dni. 

 

Všetci sme sa spolupodieľali pri príprave na Radničkine trhy a ako 

nám už Romanko v predchádzajúcom čísle povedal, boli sme aj 

predávať.  

 

Toto a mnoho ďalšieho prinášame v tomto čísle a mne už nestáva 

nič iné ako Vám zaželať príjemné čítanie a relax.  

        Petra 
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Zažili sme u nás... 

 

Posledná opekačka 

V piatok 2. septembra 2016 sme vďaka peknému počasiu pripravili 

pre našich klientov opekačku. S klientmi sme sa stretli pod našou 

čerešňou, na našom novom ohnisku, na dvore v DSS. Pre klientov 

sme mali prichystané špekáčiky s chlebom a horčicou. Pre všetkých 

klientov sme upiekli na rošte špekáčiky. Pri opekaní sme si 

spoločne všetci zaspievali. Celá opekačka sa niesla vo veľmi dobrej 

nálade.  

(VG) 
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Zažili sme u nás... 

 

Záhradná slávnosť 

V piatok 9. septembra 2016 

sme mali záhradnú slávnosť na 

dvore pred našou DSS. Našich 

klientov prišli navštíviť ich 

rodinní príslušníci a tiež starosta mestskej časti Lamač Ing. Peter 

Šramko. Privítali sme aj pani Ing. Tatianu Kratochvílovú, ktorá 

prispela k vybudovaniu priechodu pre chodcov na križovatke 

Hodonínska – Pod násypom. 

 

Ráno sa začali prípravy akcie. Klienti čistili stoličky a stoly. Zdobili 

dvor a pripravovali občerstvenie. 

 

Pani riaditeľka a terapeut Ondrej privítali hostí a následne začal 

program. Zahájením zábavnej časti bolo spevácke vystúpenie 

Ondreja a Romana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 - 

Potom boli vyhlásené 

aktivity. Klienti si vyskúšali  

 prácu so 

psychomotorickým 

padákom,  

 hľadanie strateného 

cukríka v uzavretom 

vrecku plnom 

rozličných vecí, 

 napichovanie chrumiek na špajle 

 a niektorí sa zapojili aj do obdarovávacej aktivity. 

 

Potom pokračovala voľnejšia zábava. Väčšina sa občerstvila 

a ponúkla malinovkou. Všetci sa veselo rozprávali, trošku spievali aj 

tancovali. 

 

Spoločne sme strávili príjemné popoludnie. 

(PK) 
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Kde sme boli... 

 

Radničkine trhy 

Ako každý rok aj tento sme sa 

zúčastnili Radničkiných trhov, 

ktoré prebiehali v piatok 

a sobotu (23. a 24. septembra 2016). 

 

Naši klienti sa prestriedali aj 

s terapeutkami pri stánku vždy po pol 

dni. Predávať išli Helenka, Jojka, Béďo, 

Robko, Roman, Marienka, Monika 

a terapeutky Terezka, Petra a Veronika. 

S úpravou stánku nám pomohla aj 

“naša“ pani Terezka, dobrovoľníčka, 

ktorá s niektorými klientkami dva krát 

do týždňa štrikuje a debatuje. 

 

   

 

Podarilo sa nám predať mnoho výrobkov, čo nás veľmi tešilo. Najviac sa 

Vám páčili brošne, hračky, zápisníčky, pohľadnice a bižutéria. Mnohých  

z Vás zaujali dopravné prostriedky z korálok, ktoré vytvoril Béďo. Ak si 

spomeniete, tak o jednom takom korálkovom bicykli sme písali aj v 1. 

čísle nášho časopisu... 
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Celkovo sme vďaka Vám 

vyzbierali 99,50 €, ktoré 

použijeme na nákup 

materiálu a ďalšiu tvorbu 

s našimi klientmi. Týmto 

Vám srdečne ďakujeme, 

a veríme, že sa ešte na 

nejakých trhoch 

spoločne opäť stretneme.    

 (PK) 
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Kde sme boli... 

 

Hubárčenie 

Prvý septembrový víkend 

vzal terapeut Ondrej našich 

klientov Béďa a Romana na výlet do lesa.  

Úspešne sa vrátili s chutným úlovkom húb. 

 

Roman 

Boli sme v lese v Lamači. 

Potom sme boli zbierať hríby do tašky. 

Potom ich dal Ondrej sušiť. 

Dal ich do chladničky. 

A potom z nich budú rezne. 

Ondrej, Béďo a ja sme tam boli. 

(prepis rukopisu od Romana, PK) 
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Zúčastnili sa naši zamestnanci... 

 

Firemný deň 

V posledný deň mesiaca sa zamestnanci nášho zariadenia 

spoločne stretli na firemnom dni. Bolo krásne slnečné počasie a tak 

niektorí z nás sa prešli pešo miestnym lesom, až na miesto zrazu, 

do Reštaurácie Pohoda. Spoločne sa pri okrúhlom stole zišlo 12 

vysmiatych a dobre naladených dám. Hlavná sestra Tamara pre 

všetkých pripravila kvíz z anatómie a prezentáciu starých fotiek 

našich zamestnancov. Potom bol podávaný vynikajúci trojchodový 

obed a káva. Stretnutie sme zakončili prechádzkou na Slavín. 

(PK) 
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Chcem sa Vám predstaviť... 

 

Miško 

 

Miško povedz mi niečo 

o sebe... 

Mám sa dobre. 

 

Koho más rád? 

Maminu, ocina, Vierku.  

 

Čo rád papáš? 

Klobásku, slaninku, debrecínku a rezeň. 

 

Čo rád piješ? 

Vodičku, čajíček, kávičku, sirupček. 

 

Čo si dnes robil? 

Pozeral televízor. Bol som autom. 

 

Máš rád autobusy? 

Mám. 

 

Akú farbu autobusu? 

Červená. 
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Koľko máš autobusov? 

Zelený, červený, modrý, žltý, pomarančový, biely... 6 mám doma. 

 

Čo rád robíš? 

Počúvam rádio. Pozerám televízor. Počúvam pesničky. Rád chodím 

na vychádzky. 

 

Akú pesničku máš najradšej? 

Mirko (od Mira Jaroša). 

Od tety (od Kristíny). 

 

Miško, ďakujem za rozhovor.  

(PK) 
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Autorská mandala Béďa. 
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Dozviete sa v ďalšom čísle... 

 

 

V najbližšom čísle Vám napíšeme o 

 

 októbrových zážitkoch 

 

 plaveckých pretekoch 

 

 speváckom vystúpení 

 

 niekom z nás 

 

 a ďalšom... 
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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 

 Roman Kučera – prispel rukopisom 

 A samozrejme fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho 

zariadenia 

 

V časopise sme tiež použili voľne dostupné obrázky z internetu. 

 

Vydané v Októbri 2016 

 

Domov sociálnych služieb Rozsutec  

Furmanská 4  

841 03 Bratislava  

tel.: 02/64 28 73 72  

mobil: 0903 651 881  

email: dssrozsutec@dssrozsutec.sk  

www.dssrozsutec.sk 
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