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Boli sme na týždňovom výlete... 

 

Pondelok ráno sme mohli pozorovať natešených klientov odchádzajúcich 

na výlet. Mnohí chlapci s elánom nosili kufre a batohy k autám, ktoré 

nám batožinu viezli. Prekvapivé ráno zažila jedna klientka, ktorá zistila, 

že ide tiež na výlet. Ruženka sa svižne, s pomocou sestričky Beáty 

zbalila a tešila sa na výlet. 

Po pol deviatej odišla skupinka 12 ľudí na autobus. Prví výletníci sa 

potrebovali dostať na hlavnú stanicu. Odtiaľ išli vlakom až do Banskej 

Štiavnice. Tam ich vyzdvihli dve autá a konečne okolo pol štvrtej dorazili 

do Penziónu Anna.  

Ostatní (tiež 12 ľudia) cestovali autami s batožinou.  

Všetci sa ubytovali, vybalili a išli na večeru. Po večeri išli všetci k jazeru 

Počúvadlo. Tam sa už našli prví dobrovoľníci, ktorí sa išli okúpať. Ostatní 

sedeli na deke alebo si zašli na kofolu. Večer sme sa stretli pri gitare.  
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V utorok doobeda sme sa všetci spoločne vybrali k jazeru. Boli to jedny 

z posledných chvíľ,  kedy sme ešte mohli využiť kúpanie v jazere. Podľa 

predpovede počasia hlásili príchod ochladenia a dažďov. 
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Poobede išla skupina klientov navštíviť kreatívnu dielňu menom Terra 

Permonia. V tejto dielni boli klienti už čiastočne udomácnení. Navštívili ju 

aj minulý rok. Podobne ako predchádzajúci, aj tento rok, sa vrátili plný 

nadšenia s kopou vlastnoručne vyrobených výrobkov. Potom sa prešli po 

meste a kúpili si už prvé suveníry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer sa všetci opäť spoločne stretli. Pripravil sa oheň a každý jeden si 

opiekol svoj špekáčik. 
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Streda bola pre niektorých klientov viac náročnejšia. Spoločne sa vybrali 

na výstup na Pútnické miesto Kalváriu. Aj keď, to zo začiatku vyzeralo, 

že to bude naozaj ťažký výstup do veľkých kopcov, nakoniec to všetci 

výletníci úspešne zvládli. No týmto výstupom sa výlet neskončil. Potom 

sa výletníci presunuli do mesta, tam si dali za odmenu zmrzlinu, kúpili si 

darčeky a potom ešte došli až k námestiu svätej trojice. V tento deň sa 

tam na chvíľu zastavila výprava historických vozidiel. Najmä chlapcom 

sa autá zapáčili a s nie jedným si aj spravili fotku. 

 

Kým títo turisti dorazili naspäť do Penziónu Anna, ostatní sa venovali 

oddychovaniu na dekách pri jazere.  

Večer sa počasie pokazilo, no nám to určite na nálade neubralo. Spravili 

sme si vlastný zábavný program. Večer začal adrenalínovými súťažami, 

za ktoré všetci umiestnení dostali špeciálne diplomy. Zo súťaží si 
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môžeme pripomenúť skúšku odvahy vo forme ochutnávky chipsu 

s horčicou, potom súťaž vo dvojici v rýchlostnom pití cez slamku 

a v neposlednom rade súťaž v  navíjaní predlžovačky na rýchlosť. Náš 

program súťažami veru neskončil. Po večeri sme sa vrátili a vyhlásili 

všetkých víťazov. Nakoniec sme sa zabavili diskotékou. 

 

 

Štvrtok sa menšia skupinka vybrala do Banského múzea. Tam si prezreli 

detaily rozličných kameňov a strojov, ktoré sa v minulosti používali.  
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Ostatní išli opäť k Počúvadlu. Tento krát už bolo mokro a na dekách 

sa moc sedieť nedalo. Prešli sa preto tak do polovice cesty okolo jazera 

a vrátili sa naspäť. 

Poobede sa chalani vybrali na výskum do okolia a objavili ďalšie jazero 

na kúpanie. Tí odvážnejší ho aj vyskúšali. 

Večer sme mali v pláne opekať. No keďže pršalo spravili sme si príjemný 

večer pri premietaní fotiek. Ani špekáčiky nám neušli, milé pani kuchárky 

ich upiekli v rúre pre nás. 

 

Piatok všetci dobalili posledné veci 

a chystali sa domov. Tí šikovnejší 

stihli posledný výlet okolo 

Počúvadla. Iní si ešte zahrali turnaj 

v petangu, o ktorom ďalej niečo 

povedala aj Ruženka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takto sa dostávame vlastne k tomu, čo na to všetko povedali naši 

výletníci... 
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Príspevky klientov... 

 

Monika 

Boli sme na kúpalisku (jazere) na kofole. 

Tam som s Veronikou plávala. V meste 

sme boli s Veronikou a so Zuzkou v takej 

dielničke. Tam som vyrábala srdiečka. 

Potom som si kúpila náramok. Ešte sme 

opekali špekačky. Tiež som bola pozrieť 

sokoly, korytnačku a rybičky. Kŕmila som tam papagája. V stredu 

sme súťažili. A ešte sme boli v obchode.  

(Monika a PK) 

Boženka 

Mne sa tam velice ľúbilo. Cítila som sa ako doma. Všelijaké 

zvieratká tam boli... orol a sovy. Sovu som mala na hlave. Bola som 

šťastná, lebo nechcela odletieť. 

Chcela byť so mnou. Potom som 

rezala s takou malou pílkou na 

drevo. To som vyrobila leva 

a červené srdce s nápisom láska 

je večná. Dobrá diétna strava tam 

bola. Páčilo sa mi, že sme boli 

všelikde na výlete. 

(Boženka a PK) 



 - 9 - 

Ruženka 

Cítila som sa tam veľmi dobre. Dobre 

tam varili. Páčilo sa mi tam to ticho. 

Páčilo sa mi s Božkou relaxovať a to ako 

sme sa rozprávali. Páčilo sa mi chodiť 

na Počúvadlo. 

Páčilo sa mi ako sme ženy (Boženka, 

Ruženka, Magdalénka, Jojka a Peťka) 

natrieskali mužov (Romanovia, Ondrej 

a Patrik) v petangu 9:3. To bol pre mňa dobrý zážitok. Tiež sa mi 

páčil volejbal s Karolkou, Zuzkou, Beátkou a Romanom. 

Potom sa mi páčilo praskanie dreva. Keď som pomáhala lámať 

drevo k večernému ohňu.  

Veľmi dobre mi tam bolo. Skoro som vstávala. Len mi chýbalo 

vyšívanie. 

(Ruženka a PK) 

Katka 

Boli sme von. Malinovku sme pili. 

Mali sme zmrzlinu. Chodili sme 

von. Niektorí plávali. Ja neviem 

plávať. Kúpala som sa večer so 

Zuzkou. Mali zavretý obchod 

s kávou. V Banskom múzeu som 

kúpila náramok. Spinkala som.  

(Katka a PK) 
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Magdalénka 

Dobre tam varili. Raňajky boli 

dobré. Ja som tiež hrala 

petang. 

Pekne som prešla pešo na 

Počúvadle až do zadu 

k bicyklom. To bol veľký zážitok. Boli sme na kofole a na nanukoch. 

Tam pri jazere sa mi páčilo. 

Bola som na výlete v Banskom múzeu, kde sme pili kávičku. 

Odfotila som sa s drevenou sochou. Boli tam aj rozličné kamene. 

Na izbe som bola s Jojkou, Božkou a Ruženkou. 

Bol tam s nami Benji. Ja som ho pozorovala ako pije vodičku a ako 

sa s Petruškou naháňa pri jazere. 

(Magdalénka a PK) 

 

Danka 

Bola som s ostatnými klientmi na dovolenke na Počúvadle. 

Cestovala som vlakom s Karolkou. Bývala som v chate Anne. 

Chodili sme na túry. Videla som zvieratká. Mala som orla na hlave. 

V jazere som sa nekúpala, voda bola studená. Večer sme si opekali 

špekáčiky, ale pršalo nám. Večer sme spievali a oddychovali. 

Dovolenka sa mi páčila. Na dovolenku sa teším aj budúci rok.  

(prepis rukopisu Danky) 
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Helenka 

Veľmi nám bolo dobre na 

výlete. Dobrý vzduch tam 

bol. Boli sme vysoko na 

Kalvárií. Veľmi sa mi 

páčilo na chate. Varili nám 

dobre. Bolo dobré počasie, 

ale nám aj pršalo. Boli sme aj na jazere. Ja som sedela na deke. 

Tam bolo tiež dobre. Dali sme si kofolu a zmrzlinu. Klienti 

poslúchali. Bolo tam veľmi dobre. Nikto sa nehádal. Chodili sme 

nakupovať suveníry do mesta. Na námestí sme videli starodávne 

autá. To bolo krásne. Som sa aj fotila. 

(Helenka a PK) 

Anička 

Bolo nám tu dobre. Pršalo nám. Bol tu 

aj Benji, ktorý bol taký Šmudlo. Som si 

kúpila náramok na Kalvárií. Tam sa mi 

páčilo. Mali tam obrazy o Ježiškovi a o 

Panne Márií. Na izbe som s Marienkou, 

s Monikou a s Dankou. V utorok sme 

mali opekačku. Tiež sme boli v Banskej 

Štiavnici, kde sme si kúpili veľkú 

zmrzlinu. Pri kostole v Banskej Štiavnici 

sme si pozreli starodávne autá. Odfotila 

som sa pri červenej Škodovke, ktorá 

vyzerala ako Ferrari. (Anička a PK) 
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Edko 

Kúpal som sa. Mal som plavky. Ondrejko, 

Robko a ja sme sa kúpali. Mali sme dva 

špekačky. Bol som na chate na kofole. 

Videli sme sliepky, prasiatka, barana, 

kačice, zajaca a líšky. Aj som spieval. 

Chvíľu som sa durdil, potom som bol 

spokojný, že som bol. Mal som dobré 

raňajky, obed a večeru. 

(prepis rukopisu Edka) 

 

Patrik 

Videli sme staré autá. Bol tam s nami 

Benji. Ten na mňa skákal. Chcel, aby 

som ho pohladkal. 

Potom sme išli ku jazeru. Veľakrát 

som bol pri jazere s Karolou. Ondrej 

nám kúpil kofolu. 

Nemohli sme sa bicyklovať. Bicykle 

boli pokazené. Opravovali ich. 

Býval som s Béďom, Robom 

a Romanom. 

 

(Patrik a PK) 
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Jojka 

Bola som si kúpiť náramok. Tiež som 

bola s Ondrejom na výlete. Keď som 

mala čas, maľovala som mandaly. 

Išla som k vode k Počúvadlu. Tam 

som vyrábala šľapky s Karolkou. 

Maľovala som ich na červeno a na 

modro. Boli vystrihnuté z krabice. 

Potom sme boli na kofole. Bývala 

som s Ruženkou, Boženkou a 

s Magdalénkou na izbe. Veľmi dobre 

sa mi tam bývalo. Dostala som dva 

diplomy. Jeden som vyhrala za pitie 

vody a druhý diplom som dostala za skúšku odvahy, kedy som 

spapala jablko s kečupom a chips s horčicou. Bolo to výborné. A 

ešte som mala aj nanuk. 

 (Jojka a PK) 

 

 

Iminko 

Benji tam bol. Kúpal som sa tam. Aj na 

kofole sme boli. Orly som bol pozrieť. 

Lietali tam. 

 (Imi a PK) 

 



 - 14 - 

Roman H. 

Bolo tam horko. 

Bol som si kúpiť magnetku. 

Býval som s Iminom. Bývalo sa mi 

dobre. Ráno nás museli budiť, lebo sa 

nám tam spalo dobre. 

Prechádzali sme sa. Boli sme až pri 

zvieratkách. Tiež som bol pri orloch. Aj 

som ho držal. 

Opekali sme si. 

(Roman a PK) 

 

Béďo 

Cestovali sme 3 hodiny 

s vlakom do Banskej Štiavnice. 

Prestupovali sme vo Zvolene na 

motoráčik. Potom nás Ondrej 

zaviezol autom k Počúvadlu. 

Mali sme pripravený program. Boli sme na veľkom výlete. Išli sme 

na Kalváriu. Večer sme mali opekačku. Boli sme sa prejsť na jazero 

a na kofolu. Nezabudli sme si kúpiť darčeky a pohľadnice. Ja som 

nezabudol aj nafotiť najlepšie zážitky. 

Sem tam nám neprialo počasie. 

Nakoniec sme sa balili a lúčili s krásnym výletom. 

(Prepis rukopisu od Béďa) 
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Roman K. 

Bolo tam výborne. Mohol som sa odfotiť pri 

koníkoch.  

Sme plávali tam a naspäť v jazere 

Počúvadlo. Vodné bicykle neboli.  

Mali sme pekné počasie, ale tri dni bolo 

škaredo.  

Po večeri sme spievali ľudovky a opekali 

sme si. Cvičili sme aj na posúvacích strojoch. 

Na našom výlete bolo veľmi dobre. V piatok sme išli autom na vlak 

a vláčikom domov. 

(Prepis rukopisu od Romana) 
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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 

 Roman Kučera, Bedřich Matoušek, Eduard Czanner, Daniela 

Dobrovodská – prispeli rukopismi 

 Ostatní klienti – podali informácie k tvorbe článkov 

 Bedřich Matoušek, Petra Kobolková, Veronika Gábriková, Karola 

Martáková, Beáta Kevická a Ondrej Molitoris – fotografi.  
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