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Milí naši čitatelia, 

 

aprílové číslo časopisu je výnimočné v tom, že nám skoro všetky 

články napísali a vymysleli naši klienti. Gabika uverejnila dlhý 

príspevok o tom, ako pravidelne navštevuje knižnicu a o aké diela 

sa zaujíma. Viktora potešila návšteva cukrárne. Roman napísal 

o víkendovom výlete za pantomímou a Béďo prispel zážitkami 

z divadelného predstavenia v Modre. V neposlednom rade prispela 

Barborka opäť do svojho pravidelného literárneho okienka. 

 

Okrem týchto autorských článkov Vám tiež prinášame popis toho 

ako sme sa mali na veľkonočnom tvorivom workshope v DSS 

Plavecké Podhradie a ako naše dievčatá navštívili výstavu kvetín 

v Bory Mall. 

 

Prajem Vám príjemné čítanie 

   

      Petra Kobolková 
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Boli sme... 

 

Veľkonočný workshop 

V pondelok 3. apríla 2017 sme boli na návšteve nášho 

spriateleného domova v Plaveckom Podhradí. Martuška, Danka 

a Petra sa zúčastnili tvorivej dielne. Dámy si mohli vyskúšať 

vyšívanie, maľovanie veľkonočných vajíčok voskom alebo ich 

zdobenie servítkovou technikou. Milá pani nám postupne ukázala 

všetky tri stanovištia a vysvetlila ako máme k zdobeniu danou 

technikou pristupovať. Naše klientky si vyskúšali zdobenie 

servítkovou technikou a voskom. K vyšívaným veľkonočným 

pohľadniciam sa ani nestihli dostať. Stretnutie to bolo nie len pre 

klientky ale aj sprevádzajúcu terapeutku veľmi obohacujúce. 

Tešíme sa, že sme sa opäť mohli naučiť nové spôsoby kreatívnej 

práce.  

 (PK) 
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Boli sme... 

 

Festival záhrad 

Dva aprílové víkendy sa 

v obchodnom centre Bory Mall 

niesli v znamení Festivalu 

záhrad. Preto sme sa rozhodli 

navštíviť toto obchodné centrum i my v pondelok 10. apríla 2017. 

Naši klienti Marienka, Anička, Béďo a Martuška spolu s terapeutkou 

Veronikou sa boli inšpirovať nápadmi, ako si zveľadiť kúsok 

domova. Počas návštevy sme si vyskúšali prejsť po živom trávniku 

s potôčikom a jazierkom so živými rybičkami. Pozreli sme sa tiež na 

záhon plný živých motýľov. Obdivovali sme mnoho rôznych 

pestrých kvetín. Bolo to príjemné strávené predpoludnie v znamení 

farieb a vôní. 

(VG) 
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Boli sme... 

 

V cukrárni 

Bol som s Katkou na pošte poslať list, ktorý som napísal svojej tete. 

Zastavili sme sa aj v malom Tescu na Malokarpatskom námestí 

v Lamači. Spolu s Katkou sme si kúpili kapučíno v automate. Potom 

sme si išli zamaškrtiť do blízkej cukrárne, kde som si dal sladký 

veterník. To bola lahôdka, lebo už som dávno taký dobrý zákusok 

nejedol. Katka dostala od pána vedúceho pozornosť podniku – malú 

kávičku. Veľmi sa tomu potešila. Cestou naspäť sme sa spolu všetci 

traja rozprávali a bolo nám dobre. Tiež sme si spravili niekoľko 

fotiek. 

(voľný prepis rozhovoru s Viktorom) 
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Pravidelne... 

 

Navštevujeme knižnicu 

Raz do mesiaca chodíme s Magduškou do Mestskej knižnice. 

Prejdeme sa cez Hviezdoslavove námestie a za divadlom je 

spomínaná knižnica. Takže spojíme príjemnú prechádzku 

s užitočným. Magduška mi veľmi pomáha, lebo ja už používam 

barlu, lebo sa mi ťažko chodí. Niekedy ide s nami Katka alebo 

Anička.  

 

Poslednú dobu si vyberám životopisy väčšinou slávnych ľudí, 

spevákov a hercov. Niektoré životopisy opisujú život ľudí od 

malička, potom ich kariéru ale i smrť.  

 

Čítala som životopis M. Jacksona a W. Houston, čo boli 

megahviezdy, ale skončili veľmi tragicky. R. Schneidera vynikajúca 

herečka, tiež ale dopadla zle. Títo ľudia sú vlastne nešťastní, aj 
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napriek tomu, že sa topia  v miliónoch. Nemajú súkromie, sú 

v neustálom strese. 

 

Okrem zahraničných celebrít čítam aj našich ako J. Króner, ktorý 

priam sršal pokorou a stvárňoval sám seba. Zo žien spomeniem K. 

Magálovú a Z. Studenkovú. A ešte takých pánov hercov ako boli L. 

Chudík, K. Machata a G. Valach. Z muzikálových režisérov som 

čítala J. Bednárika a mnoho, mnoho ďalších. 

 

Čítaním si rozširujem nielen slovnú zásobu, ale aj to vidím ako sa 

známi ľudia dívajú na svet okolo seba, ako vnímajú aspekty 

súkromného života, ktoré ovplyvňujú ich pohľad na samotnú ich 

tvorbu a vôbec na celé dianie okolo seba. 

 

Od malička milujem knihy a knižnice, ich atmosféru a dúfam, že mi 

to ostane až do konca. 

 (prepis rukopisu od Gabiky) 



 - 8 - 

Videli sme... 

 

Pantomímu krížovej 

cesty 

Tak, ako každoročne aj na túto kvetnú nedeľu hralo spoločenstvo 

Viery a Svetla pantomímu krížovej cesty v Blumentálskom kostole. 

Je to zapojenie sa do života farnosti, spolu zdieľanie a sprítomnenie 

udalostí, ktoré sa stali počas krížovej cesty pomocou pantomímy. 

Zúčastnili sa jej aj naši klienti Monika a Roman, ktorí mali byť 

divákmi, no boli  vtiahnutí do deja pantomímy. A tak ani neviem, ako 

sa Monika stala Veronikou a plačúcou ženou a Roman vojakom a 

Jánom. Potom sme si dali všetci spoločne zákusok. 

(KM) 

 

Včera sme boli v kostole. Hrali tam divadelné predstavenie. Bola 

tam aj svätá omša. Potom sme išli na zákusok a kofolu. Potom sme 

sa tiež modlili s Kristínkou. Bolo tam dobre. Bol som ja, Monika 

a boli sme celý deň. 

(voľný prepis rukopisu Romana K.) 
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Videli sme... 

 

Divadelné predstavenie v Modre 

 

Vo štvrtok 27. apríla 2017 sme cestovali modrým autom do Modry. 

Keď sme prišli bolo tam pomerne veľa ľudí. Začalo sa Modranské 

divadelné predstavenie, ktoré málo názov: dejiny hrnčiarstva 

v Modre. Pri divadle sa predstavil moderátor a herec Martin 

a predstavitelia zariadenia v Modre. Predstavenie divadla sa mi 

páčilo. V predstavení bolo veľa humoru. Po skončení divadla sme 

sa pobrali domov. Odniesol som si dobrý zážitok. 

(prepis rukopisu od Béďa) 
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Barborkine literárne okienko... 

 

Čo pre mňa znamená Národné 

divadlo v Prahe 

 

Pražské Národné divadlo patrí ku skvostom 

nádhernej starej Prahy. Možno ho prirovnať ku svetovým operným 

scénam – ako je La Scala v Miláne, Covent Garden v Londýne, či 

Metropolitná opera v Mexiku. Divadlo je perlou starej svetovej 

kultúry. 

 

Medzi moje najobľúbenejšie opery patria: 

- Verdoniho diela: Sila osudu, Rigoletto, Trubadúr, Othello, La 

Traviata 

- Pucciniho diela: Tosca, Turandot, Bizetova Carmen... 

 

Veľmi obľubujem aj činohru Národného divadla v Prahe. Mám tam 

veľké lásky ako: Karel Höger, Václav Voska, František Smolík, Ján 

Króner, Martin Růžek, Zdeněk Štěpánek, Jiřina Šejbalová, Jiřina 

Petrovická, Dana Medřická, Vlasta Fabiánová atď.... 

 

A vôbec hudba, tanec, spev patria k mojím veľkým láskam! 

 

(prepis rukopisu od Barborky) 
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Dozviete sa v ďalšom čísle...  
 

 

V najbližšom čísle Vám napíšeme o 

 

 výstave kvetín Flóra 

 

 návšteve spriazneného zariadenia, kde sme sa naučili tvoriť 

papierové kvetiny 

 

 výlete na UFO 

 

 našom majálese 

 

 a ďalšom... 
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Na tvorbe sa podieľali: 

 Petra Kobolková, Mgr. – tvorba textov, celková úprava 

 Veronika Gábriková, Mgr., Kristína Mišíková – tvorba textov 

 Barbora Tomanová, Bedřich Matoušek, Gabriela Huraiová, 

Roman Kučera a Viktor Šuma – prispeli vlastným článkom 

 a fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 

 V časopise sme použili niekoľko voľne dostupných obrázkov 

z internetu.  

 

Pri tvorbe časopisu využívame prvky ľahko čitateľného textu. 

 

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 Máji 2017 

mailto:dssrozsutec@dssrozsutec.sk
http://www.dssrozsutec.sk/

