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Milí naši čitatelia, 

 

koncom roka mali naši škriatkovia vo vydavateľstve mnoho práce 

a tak vôbec nestíhali vydať nové čísla časopisu. Preto k vám 

dnes prinášame toto jesenné dvojčíslo, v ktorom sa spoločne 

pozrieme na to, čo sme počas októbra a novembra zažili. 

 

Môžete sa dočítať, ako sme boli tvoriť na workshopoch v DSS 

Integra, ako sme navštívili bývalú dobrovoľníčku, pani Terezku. 

Píšeme vám aj o tom ako sme súťažili na športovom dni. Boli 

sme aj na dvoch koncertoch v Centre rodiny a na štadióne 

Ondreja Nepelu.  

 

Tieto a mnohé ďalšie články na vás čakajú na ďalších stránkach 

tohto čísla časopisu Furmančan. 

 

Príjemne strávený čas čítaním nášho časopisu vám praje 

Petra Kobolková 

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

ŠPORTOVÉ 
PREDPOLUDNIE 

Podľa Moniky 

Vo štvrtok (25.10.2018) som 

súťažila aj s Béďom. Mali sme 

kávičku a koláčik. Videla som 

živé zvieratká. Hádzala som 

loptičky do koša, hrala som 

šípky a hokej. 

 

Podľa Béďa 

Boli sme športovať v DSS Rosa, kde sme stretli aj iné zariadenia. 

Súťažili sme v hádzaní loptičiek do plechoviek, v hádzaní šípok 

do terča, v behaní cez prekážky a v hádzaní loptičiek do koša. 

Potom bolo vyhodnotení súťaže a všetci dostali ceny a diplom. 

Potom sme boli na kávu a koláčiky. Nezabudli sme pozrieť 

zvieratká – kozičky a ovce. Myslím, že to bol dobrý zážitok. 

 

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

OPEKAČKU 

Dňa 12.10.2018 bolo krásne slnečné októbrové počasie a preto 

bola škoda nevyužiť to. Poobede sme sa preto rozhodli, že 

pôjdeme na Železnú studničku.  Ondrej, Kristínka spolu 

s Miškom, Šimonom a Patrikom sa rozhodli ísť pešo po ceste cez 

les.  Veronika spolu s Edkom, Monikou, Béďom a Aničkou sa 

rozhodli, že radšej pôjdu autobusom. Spolu sa stretli na Železnej 

studničke, vybrali si vhodné miesto na opekanie a začali 

s prípravou ohňa a špekáčok. Patrik spolu s Ondrejom 

a Šimonom nazbierali drevo a spravili oheň, dievčatá zase 

nachystali špekáčky a zeleninu.  Pri ohnisku sme stretli aj našich 

kamarátov a to Lucku a Danka.  Prežili sme tak príjemné slnečné 

popoludnie.  

(VG) 
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Zažili sme... 

KONCERT INTEGRÁCIA 

Bola som na koncerte s Béďom, Danielom a Romanom. Bolo to 

večer, bolo pekne. Museli sme dlho čakať. Spievali tam speváci: 

Eva Máziková, Sisa Sklovská, Skrúcaný a ďalší. Bolo tam veľa 

ľudí aj na vozíčku. Všetci tlieskali, smiali sa a tešili sa. Vrátili sme 

sa večer o deviatej. Bola som unavená. Dostali sme darčeky – 

prívesky na kľúče a pohľadnice futbalistov na pamiatku. Toto 

nám povedala Danka. 

 

 (Prepísala MS, PK) 
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Boli sme... 

U PANI TEREZKY 

Boli sme navštíviť pani Terezku a urobila nám čaj a občerstvenie. 

Mala útulne zariadený byt. Potom sme jej venovali naše výrobky 

a potešila sa. Potom sme išli dole na chodbu. Dali sme si kávu a 

keksíky a debatovali sme spolu. Pani Terezka sa na nás teší aj 

na budúci mesiac. Počas návštevy sme náhodou stretli Tamarku. 

Aj s ňou sme sa dobre porozprávali.  

(Rukopis od Béďa prepísala Margita., PK) 
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Boli sme... 

NA KONCERTE 
V CENTRE RODINY 

Helenka 

Boli sme v Centre. Veľmi sa 

mi ten koncert páčil. Ja som 

nerozumela, lebo hovorili 

ináč (anglicky, čínsky 

a japonsky) a nie po 

slovensky. Veľmi sa mi 

páčilo ako hrali na harfe a 

flaute. Bolo tam pekne 

a útulne. Bol tam Ondrej, Boženka, ja, Viktor, Martuška, Danka, 

Jojka, Katka a Roman. Dievčatá, ktoré vystupovali boli 

z umeleckej školy. 

Boženka 

Umelecké dielo, ktoré sa podobá všetkým spevákom pri hudbe, 

pri tanci. Je to taký koncert, ktorý človek aj prežíva vo svojom 

živote. Bolo to veľmi pekné a páčilo sa nám. Vystupovali tam 

umelci. Hrali na píšťalke.  

 (Helenka, Boženka a DJ) 
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Boli sme... 

CUKRÁREŇ 

Potreboval som kúpiť nejaké veci v malom Tescu v Lamači. 

Sprevádzala ma Katka. Bolo pekné slnečné počasie a rozhodol 

som sa navštíviť cukráreň a dať si nejakú drobnosť. 

Najlákavejšie boli pre mňa krémeše. Kávičku som si dal potom 

z kávomatu v Tescu. Túto prechádzku som si vychutnal, lebo 

som dávno nebol v cukrárni a boli to posledné dni babieho leta. 

Toto nám povedal Ferko. 

 (Ferko a MS) 
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Boli sme... 

NA VERNISÁŽI 

V novembri sme boli Pálffyho paláci na mojej vernisáži. Bolo tam 

vyhodnotenie výstavy obrazov z talentovej súťaže. Rozdávali 

nám ruže a asi 20 ľudí bolo ocenených. Boli tam aj moji kolegovia 

z Nezábudky ako Dušan, Andrejky, Daniel a ďalší. Potom sme si 

pozreli výstavy obrazov a bolo pohostenie a prípitok. Potom sme 

sa spolu odfotili a išli sme domov. 

 (Prepis rukopisu od Béďa, prepísala MS, PK) 
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Boli sme... 

TVORIŤ ZO SOLI 

V polovici novembra sme navštívili DSS Integru a vyhotovovali 

sme rôzne obrázky a mandaly zo soli. Najprv sme vykresľovali 

a vyrezávali s nožom. Potom sme nalepili papier a nasypali 

farebnú soľ. Potom sme to dali do obalu. Niektorí vytvárali iné 

mandaly. Nechýbalo občerstvenie ako minerálky a koláčiky. 

 (Prepis rukopisu od Béďa, prepísala MS, PK) 
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Boli sme... 

VYRÁBAŤ HVIEZDIČKY 

Koncom októbra som bola v DSS Integra vyrábať hviezdičky. 

Bola so mnou Vierka a Anička. Učila nás to jedna terapeutka. 

Ako pohostenie sme mali croasanty, kávu a kofolu. Cestovali 

sme autobusom a vtedy veľmi pršalo. Zmokli sme. Aj tak sa mi 

to páčilo. 

 (Prepis rukopisu od Danky, prepísala MS, PK) 
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Barborkine literárne okienko... 

MODRÝ SEN 

Milujem modré nebo. 

Milujem modré svetlo. 

Milujem modrých vtákov. 

Milujem modré svetlo. 

Milujem modré tiene. 

Milujem modrú noc. 

Milujem modrú búrku. 

Milujem všetko, len tmu nenávidím. 

 

(Rukopis Barbora Lebenhart T., PK) 
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V ĎALŠOM ČÍSLE SA 
MÔŽETE TEŠIŤ NA 
TIETO ČLÁNKY... 

 Vianočný koncert 

 Vianočný večierok 

 Mikuláš 

 Nový článok od Barborky 

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

Mgr. Daniela Jančušková, Mgr. Veronika Gábriková, 

Magdaléna Ščasná – tvorba textov 

Barbora T., Bedřich M., Daniela D. prispeli vlastným 

rukopisom 

Margita S. – prepis článkov do počítača 

Fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 
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