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Milí naši čitatelia, 
 

mesiac august bol v znamení dovoleniek pre väčšinu našich 

zamestnancov a aj klientov. Spoločných výletov sme sa moc 

nezúčastnili. Chodili sme len k lekárom a na nutné vychádzky, 

ako napríklad za účelom nákupov. 

Preto bude toto číslo jedinečné tým, že nám naši klienti 

porozprávajú ako trávili dovolenku oni. 

Na záver časopisu, si môžete prečítať z tradičného Barborkinho 

literárneho okienka článok o Coco Chanel. 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu Vám praje 

Petra Kobolková 

Za celý tím autorov a prispievateľov do časopisu. 
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Zažili sme... 

ANIČKA NA 
DOVOLENKE 

Išla som na dovolenku v stredu. Bola som na chate. Mala som 

sa dobre. Chodila som na turistiku na velikánsky kopec. Tam ma 

potom zachytil dážď. Počas turistiky som sa zastavila v šenku a 

dala som si pivečko. Samozrejme bolo nealkoholické. Keď som 

bola na chate, som sa opaľovala na záhrade. Mala som tam 

cestovinu, lososa a grilované mäsko. Naspäť som sa vrátila v 

nedeľu. 

(Prepísala Margita S., PK) 
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Zažili sme... 

DANKA NA DOVOLENKE 

Bola som doma celý týždeň. Bol na návšteve aj Bruno do nedele. 

Bola som aj na nákupoch v utorok. Doma som písala. Zapísala 

som celý zošit. Druhú nedeľu som aj upratovala svoju izbu. 

Páčilo sa mi, že som mohla byť doma. 

(Prepísala Margita S., PK) 
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Zažili sme... 

JOJKA NA DOVOLENKE 

Bola som v hoteli. Tam som spala. Bola som aj opekať. Opekala 

som špekáčiky. Bola som aj na túre. Tiež na prechádzke do 

mesta. Tam som si kúpila točenú zmrzlinu. Bola čokoládovo – 

vanilková. Keď som mala voľná čas, maľovala som mandaly 

domu som si doniesla aj novú maľovanku a fixky. 

 (Prepísala Margita S., PK) 

 

 

  



Furmančan 8/2018, časopis Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave 

7 z 10 

 

Zažili sme... 

VIKIHO DOVOLENKA V 
CUKRÁRNI 

Bol som s Magdalénkou v cukrárni. Tam som si kúpil zákusok a 

zmrzlinu. Boli sme tam s dobrovoľníčkou Luciou. Potom som si 

dal aj kávičku. Spolu s nami tam bol aj Ferko a Katka. Spoločne 

sme sa vyprávali a užili sme si príjemné popoludnie. 

(Prepísala Margita S., PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

COCO CHANEL 

COCO Chanel bola priekopníčka v móde a 

parfumérka. Narodila sa v Paríži v roku 

1896. V roku 1971 odstránila v dámskej 

móde korzety, skrátila sukne, vynašla 

pulóvre a navrhla nohavice. Jaj doménou bol kostým rovného 

strihu a k tomu blúzka a korále. Navrhovala aj pohodlné prádlo. 

Mala výbprné voňavky napríklad Chanel 5, Chanel 19, CRYSTAL 

atď. 

(Prepis rukopisu od Barbory T., prepísala Margita S., PK) 



Furmančan 8/2018, časopis Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave 

9 z 10 

 

V ĎALŠOM ČÍSLE SA 
MÔŽETE TEŠIŤ NA 
TIETO ČLÁNKY... 

 Záhradná slávnosť 

 Seminár rovnocennosť práce s klientom 

 Dúbravské hody 

 Nový článok od Barborky 

 A ďalšie... 
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Na tvorbe sa podieľali 
Mgr. Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava 

Barbora T. – prispela vlastným rukopisom 

Margita S. – prepis článkov do počítača 

Fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 
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