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Milí čitatelia,
ubehol mesiac a my prichádzame s ďalším číslom časopisu
Furmančan...
V auguste sme zažili posledné kúpanie tohto roka pod slnkom.
Videli sme hokejový zápas aj dostihové preteky. Navštívili sme
premietanie v kine. Venovali sme svoj čas aj spomienkam na našich
blízkych. Neušiel nám ani deň otvorených dverí v Markíze. Tieto
a ďalšie rozmanité zážitky Vám prinášame práve v tomto čísle.
Želáme Vám príjemné čítanie a relax.

Tím autorov.
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Kde sme boli...

Posledné kúpanie
Štvrtok 4. augusta 2016 bol krásny slnečný deň. Helenka, Monika,
Robko, Imino a Roman v sprievode Terezky a Petry sa poobede
vydali na kúpanie v jazere Draždiak. Monika plávala s Terezkou,
Imrich s Petrou a Robko sa čvachtal s Romanom. Helenka nás
pozorovala z deky. Tiež strážila čas a keď odbila tretia hodina, tak
nás prišla vyhnať z vody. Všetci sme si dali Kofolu. Potom Terezka
odprevadila Robka na zastávku, aby stihol prísť načas do práce.
Petra s Romanom išli ešte raz do vody. Plávali popri brehu. Ostatní
sa slnili na dekách. Naspäť sme sa vrátili počas podávania večere.
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Helenka
Veľmi tam bolo pekne.
Veľmi sa mi páčilo, ten Draždiak.
Veľa ľudí tam bolo.
Veľmi dobre plávali.
Veľmi im to išlo.
Dobrú Kofolu sme mali.
Výborná bola.
Bolo to ďaleko.
Mne sa veľmi páčila tá Petržalka.
Pekná bola.
Čisto tam mali.

Imrich
Plával som.
S Petrou som kúpal.
Bolo tam dobre.
Spal som vonku (ležal na brehu jazera).
Pil som kolu.
Vypil som všetko.
(Margitka a PK)
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Kde sme boli...

Hokejový zápas
V utorok 9. augusta 2016 sme boli na hokeji. Išli sme autobusmi cez
Patrónku na Zimný štadión Ondreja Nepelu. Zápas sa začal
o 11:30. Medzi sebou súťažili mladí hokejisti zo Slovenska a zo
Švédska. Z DSS Rozsutec prišli povzbudzovať Robko, Imi, Roman,
Marienka, Béďo a terapeutky Terezka a Petra. Aj napriek veľkej
podpore domáceho tímu sa zápas skončil 3:6 pre Švédsko.

Imrich
Bol som na hokeji.
Kričal som góóóóóóóóóól.
Bolo dobre.
(PK)
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Kde sme boli...

Moja dovolenka
Prišiel som na stanicu
s klientmi a Petruškou,
ktorí ma odprevadili.
Potom sme čakali na
mojich kolegov
z Nezábudky. Keď prišli tak sa Petruška
s klientmi rozlúčili a my sme už nastupovali do mikrobusu
a cestovali sme do Schaubmarov Mlyna. Prišli sme pred obedom
a rozbalili sme si batohy. Potom sme sa naobedovali a začali sme
maľovať obrazy podľa povešaných obrazov iných autorov. Mali sme
aj vernisáž našich namaľovaných obrazov. Mali sme aj opekačku na
rozlúčku nášho pobytu. Ja som aj nafotil nejaké fotky. Potom sme
sa pobalili a ešte pred odchodom sme sa všetci odfotili
a odcestovali sme mikrobusom do Bratislavy domov na stanicu kde
sme už sami išli domov. Mal som dobrý zážitok.
(prepis rukopisu od Béďa, PK)
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Kde sme boli...

Helenka, ako si oslávila svoje meniny?
Pekne som oslávila meniny. Bola som v kine. Veľmi mi tam bolo
dobre. Bol tam dobrý, chladný vzduch. Doba ľadová sa mi veľmi
páčila. Veľmi sa mi páčili tí mamuti ako sa zobrali. Drahokamy sa mi
páčili veľmi. Ten veľký sa mi páčil. Ako im dinovtáky pomohli.
V kine boli Robko, Anička, ja, Roman, Béďo a Petruška. Boli tam aj
deti. V kine sme mali chrumky a pukance. Druhí mali Kofolu. Bolo
tam veľké krásne kino. Boli sme v sále číslo 12.
(Helenka a PK)
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Kde sme boli...

Dostihy
Poslednú augustovú nedeľu sa Roman s Ondrejom vydali do
Petržalky na dostihy. Strávili spolu príjemné popoludnie. Roman
nám k tomu napísal pár viet...

Roman
Prišli sme na dostihy v Petržalke.
Potom sme išli na tribúnu.
Potom ich kone dali do boxov.
Potom ich vyštartovali.
Mali sme čapovanú vineu.
(prepis rukopisu od Romana, PK)
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Kde sme boli...

Deň otvorených dverí v TV Markíza
V jednu augustovú sobotu sa konalo DOD v Markíze.
Sestrička Mary vzala Helenku, Romana a Béďa a išli
sa tam spoločne pozrieť. Viac nám už prezradil
Béďo....
Béďo
Keď sme prišli do Markízy autobusom tak
nám dávali mrazený jahodový pretlak
s orieškami. Potom sme si zašli na
podujatie koncertu k 20. výročiu existencie
televízie Markízy. Ja som fotil a nahrával
video koncertu. Potom sme Hela
s Romanom a Mery išli na autogramiádu, kde boli známe tváre
rosničiek z počasia. Mne sa nechcelo čakať a som sa od nich
odpojil. Ja som si na trhovisku aj niečo kúpil. Išiel som autobusom
domov. Myslím, že to bol pre mňa zážitok krásny a stretol som
známe tváre obrazovky Markízy.
(prepis rukopisu od Béďa, PK)
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Kde sme boli...

Boli sme si spomenúť na
našich blízkych...
Vo štvrtok 11. augusta 2016 Vierka
v spoločnosti Marienky, Dianky
a terapeutky Veroniky išla na miestny cintorín v Lamači. Vierka si
išla spomenúť na svoje blízke dámy, ktoré sa volali Zuzany a mali
v ten deň meniny. Obom zapálila sviečku pri veľkom kríži.

Vierka, kto to boli tie Zuzany?
Moja stará mama. Maminina mama. Aj ocova sestra bola Zuzana.
Čo si o starej mame pamätáš?
Bola ku mne dobrá. Som jej pomáhala, keď bolo niečo treba. Bola
dobrá. Som aj u nej spávala. Chodila som ku nej na prázdniny.
Pomáhala som jej drevo nosiť, rúbať drevo aj riady som pomáhala.
Aj dlážku a stôl. Všetko, čo bolo treba. Aj korunky som potom občas
dostávala, keď som jej pomohla. 
Ďakujeme Vierka za rozhovor. Sme veľmi radi,
že máme medzi nami aj takých, ktorý si
spomenú na svojich blízkych...

(Vierka a PK)
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Literárne okienko...

Esej na tému:
Ako som strávil svoje prázdniny
Celé prázdniny som počúval hudbu. Aj som oddychoval cez
prázdniny (spal som poobede).
Chodil som na nákupy. Kupoval som si mesačný nákup.
Často ma chvália. Počas víkendov som nerobil nič zlé.
Hrabal som trávu. Potom sme tú trávu zbierali do fúrika. Potom som
častejšie polieval záhony. Kristínke som pomáhal s burinou. Už sa
teším na Radničkine trhy, čo budú tento rok. Budeme predávať chilli
papričky a levandule, ktoré sme s Kristínkou pestovali.
Občas som pracoval na svojom „IPRE“ s Veronikou. Sme lepili
fotky, obrázky od Progresu a písal som k tomu nejaké texty. Potom
som aj nejaké pesničky sťahoval z USB kľúču do počítača.
(Prepis rukopisu od Romana, PK)
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Chcem sa Vám predstaviť...

Jojka
Jojka, povedz nám niečo o sebe
Volám sa Jojka. Mám sa dobre. Som veselá.
Tancujem. S nikým sa nehádam. Mám rada
všetkých klientov. Mám rada Patrika, Robka, Helenku, Aničku,
Marienku, Moniku, Imina, Karolku, Ondra, Kristínku, sestričku
Majku, pani Vierku, Tamarku, Viktora, Ferka a ešte Danka.
Čo rada robíš?
Rada maľujem mandaly. Šijem mandaly. Rada pozerám televízor.
Hrávam človeče. Rada chodím na súťaže. Rada počúvam cigánske
pesničky. Rada chodím von. Rada nakupujem.
Čo rada pozeráš?
Seriály, rozprávky, Pocahontas, Počkaj zajac,
Macko Pú.
Čo máš rada na tanieri?
Segedín. Bryndzové halušky.
Aká je Tvoja obľúbená farba pri maľovaní mandaly?
Červená, hnedá, oranžová, modrá, šedá, fialová. Všetky mám rada.
(PK)
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Ťažké slová v tomto čísle...

Ťažké slová v tomto čísle
Spoločne s Dankom sme opäť pri čítaní článkov v časopise, odhalili
ťažké slová.
Niektoré si môžete precvičiť.

mamut

autogramiáda

drahokam

rukopis

(Danko, PK)
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Dozviete sa v ďalšom čísle...

V najbližšom čísle Vám napíšeme o
 našich zážitkoch v septembri
 tom, ako prebiehala záhradná slávnosť
 predaji na Radničkiných trhoch
 opekačke na novom ohnisku
 hubárčení Romana
 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
 Margita Sobkovčíková – prepis textov do počítača
 Roman Kučera, Bedřich Matoušek – prispeli rukopismi
 Daniel Pokorný – korektúra ľahko čitateľného textu
 A samozrejme fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho
zariadenia
V časopise sme tiež použili voľne dostupné obrázky z internetu.

Vydané v Septembri 2016
Domov sociálnych služieb Rozsutec
Furmanská 4
841 03 Bratislava
tel.: 02/64 28 73 72
mobil: 0903 651 881
email: dssrozsutec@dssrozsutec.sk
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