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Zažili sme... 

MIKULÁŠA 

Dňa 5.12.2019 zavítal 

dopoludnia do nášho 

zariadenia už tradične 

Mikuláš a jeho pomocníci.  Naši klienti si starostlivo pripravili 

básničky a pesničky pre Mikuláša a ten im venoval malý balíček. 

Na záver si klienti spoločne zaspievali s gitarovým sprievodom. 

(PK) 
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Zažili sme... 

FIREMNÝ DEŇ 

Nielen naši klienti absolvovali vianočný večierok. Firemný 

popoludnie spoločne prežili aj zamestnanci nášho zariadenia. 

Vianočný firemný deň sa konal tradične v reštaurácií u Šrámka 

v Dúbravke. Zamestnanci sa spoločne stretli o jednej. Úvodom 

pani riaditeľka poďakovala formou kvetiny každému kolegovi a 

kolegyni za ich prácu, ktorú vykonávajú v zariadení. Následne si 

všetci pochutnali na vynikajúcom obede. Po obede sa konal kvíz 

s vianočnou tematikou, ktorý si pre kolegov pripravila sociálna 

pracovníčka. Kolegovia boli rozdelení do troch súťažných 

družstiev a odpovedali na rozličné otázky. Súťažný tím, ktorý 

vyhral, získal hlavnú cenu vedierko plné sladkostí. 

 

 (PK) 
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Zažili sme... 

VIANOČNÝ 
VEČIEROK 
KLIENTOV 

Dňa 18.12.2019 naši klienti 

absolvovali svoj vianočný večierok. 

Pred samotným večierkom dva dni 

piekli, pripravovali hostinu 

a vianočne zdobili celé zariadenie. V deň konania vianočného 

večierku doobeda ešte klienti s pomocou terapeutov doladili 

posledné prípravy a poobede sa večierok mohol začať. Milým 

prekvapením bolo nacvičené predstavenie terapeuta Ondreja 

a niektorých klientov. Ďalším prekvapením boli darčeky. Klienti, 

ktorí boli v zariadení si mali možnosť rozbaliť darčeky. Mnohí sa 

veľmi tešili tomu, čo dostali. Na záver bolo pohostenie 

a diskotéka.                 (PK) 
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Zažili sme... 

PREDSTAVENIE ZUŠ 

V decembri sme mali možnosť opäť po roku pozvať mladé dámy 

zo Základnej umeleckej školy v Dúbravke, ktoré nám zaspievali 

a zahrali na hudobné nástroje. Dievčatá sa prestriekali pri speve 

kolied a moderných vianočných piesní sólo a v skupinkách. Tiež 

nám predviedli hru na flautu. Mali sme možnosť vidieť aj zábavný 

tanec o zime a guľovaní. Ako posledné sme si spoločne pri svetle 

sviečok zaspievali všetci Tichú Noc. Veríme, že nás dievčatá 

neprišli navštíviť poslednýkrát a že sa s nimi o rok znova 

uvidíme.   

(PK) 
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Zažili sme... 

PREDNÁŠKU OD PÁNA 
POLICAJTA 

V pondelok 27.1.2019 sa 16 našich klientov zúčastnilo stretnutia 

s pánom policajtom, ktorý im prišiel povedať, kde a ako si majú 

dávať pozor, aby predišli trestným činom páchaným na nich. 

Napríklad im poradil, aby sa vyhýbali ľuďom, ktorí vyzerajú opito, 

alebo nebezpečne. Pokiaľ dôjde k nejakému konfliktu aby ihneď 

volali na políciu (158). Pokiaľ klient ide do obchodu musí si tiež 

dávať pozor na peniažky. Skontroluje, či nemá rozopnutý batoh. 

Nikdy tiež nehovoríme o svojich skrýšach na peniažky. Keď ku 

nám príde návšteva, tak sa na návštevu pozeráme a sledujeme, 

či nerobí niečo zlé. Pán policajt sa tiež vyjadril, aby sme nikomu 

nedávali telefonický kontakt, občiansky preukaz, adresu alebo 

meno a nikdy nič na ulici nepodpisovali. 

(PK) 
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Zažili sme... 

VALENTÍNSKU 
PÁRTY 

Posledný februárový deň sme 

zorganizovali Valentínskú párty. Doobeda 

klienti 

s terapeutmi povešali výzdobu 

a nachystali občerstvenie. 

Poobede sa konala srdiečková 

párty. Program začal vystúpením 

niektorých klientov pri ich 

speváckych a tanečných číslach. Potom terapeut Ondrej 

spoločne s Romanom a Jojkou otvorili skrinku Valentínskych 

odkazov a poroznášali Valentínskú poštu. Následne prišlo 

dlhoočakávané pohostenie. Klienti si 

pochutnali na koláčiku aj na slaných 

tyčinkách. Nechýbala ani odšťavená 

šťava, ktorú si sami pripravili.  Potom už 

prebiehala voľná zábava vo forme 

diskotéky a pripraveného fotokútika. 

Podobne ako pred dvoma rokmi a dnes 

sa mohli klienti odfotiť s kamarátmi 

a rekvizitami.                                   (PK) 
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Boli sme... 

NA VÝSTAVE ITF 
SLOVAKIA TOUR 2019 

Strašne sa mi tam páčili tie 

kvety. Odfotila som sa 

s jedným pánom. Bola tam 

aj ochutnávka pareníc. 

Dostali sme tam aj kávu. 

Boli tam aj manželské 

postele. Ešte som sa 

pozerala na Slovenské 

majstrovstvá slaniny a klobásky. Bola tam aj tlačenka a jaternica. 

(Voľný prepis rukopisu od Aničky, PK) 
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Boli sme... 

V MAČACEJ 
KAVIARNI 

Dňa 1. februára 2019 bolo 

krásne slnečné počasie. Pri 

zalievaní kávy spolu s Monikou, 

Marienkou a Béďom a pri 

pohľade z okna mi skrsla 

myšlienka dať si kávu na 

nejakom netradičnom mieste. 

Jednou takou je aj Mačinéza. Je to miesto, kde si môžeme 

s klientmi vychutnať kávičku, či kapučínko v inom prostredí, ako 

je naša kuchynka. 

Zorganizovala som spolu 

s Magdalénkou malý výlet, 

práve do tejto kaviarne. 

Zobrali sme zo sebou 

Moniku, Marienku, Béďa 

a pridal sa k nám aj Ferko 

spolu s Iminom.  Boli sme 

tam prvý krát a tak sme boli 

milo prekvapení, ale aj 
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zarazení, keď sme vošli 

do kaviarne. Prvá otázka 

bola: „... fiha a kde sú tie 

mačky?“ Oslovili sme 

preto milú pani čašníčku 

a tá nám vysvetlila, ako 

to u nich funguje. Majú to 

rozdelené na vstupnú 

časť kaviarne ktorá je ne-

mačková a druhú časť, 

kde majú mačičky svoj 

vyhradený priestor 

s posedením. Mohli sme 

si tak vychutnať obľúbené kapučínko, či kávičku a potom sa ísť 

pozrieť na mačky, dokonca ich aj nakŕmiť.  Mačky boli veľmi 

prítulné, páčila sa im naša spoločnosť. Kaviareň pôsobí veľmi 
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útulným a umeleckým dojmom. Všade po stenách visia 

najrôznejšie podobizne mačiek. Tieto zaujali najmä Romana, 

ktorý tam bol o mesiac neskôr a to 1. marca 2019  spolu 

s Edkom, Jojkou, Béďom, Martuškou a Katkou. Okrem obrazov 

a mačiek zaujali Martušku a Jojku rôzne praktické doplnky 

a dekorácie, ktoré si v Mačinézy tiež mohli kúpiť. Vzhľadom 

k tomu, že Mačacia kaviareň skutočne zaujala našich klientov 

zorganizovali sme aj tretí krát tento výlet. Dňa 11. marca 2019 sa 

šli do Mačacej kaviarne potešiť Anička, Danko, Danka, Vierka 

pridal sa aj Imino a Ferko. Dali sme si aj chutný koláčik 

a kapučínko. Takto sme strávili krásne dni v prítomnosti 

mačičiek.  

(VG) 
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Boli sme... 

V SOĽNEJ JASKYNI 

V stredu 27. 2. 2019 som bol v Soľnej jaskyni na Studenohorskej 

ulici v Lamači. Bola so mnou terapeutka Magdalénka a klientka 

Danka. V jaskyni bolo super. Svietili tam rôzne elektrické farebné 

svetielka, tiekla po stenách a žblnkotala vodička. Po zemi bola 

kamenná soľ. Magdalénka s Dankou ma čakali pred jaskyňou 

a objednali si tam čaj podľa vlastného výberu a ponuky. V  Soľnej 

jaskyni bol časový limit 45 minút. Po ukončení 45 minútovej kúry 

som vyšiel z jaskyne oddýchnutý čerstvý a čulý. 

(Napísal Ferko, MS) 
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Boli sme... 

POSEDIEŤ V CUKRÁRNI 

V utorok dňa 26.2.2019 ma pozvala dobrovoľníčka Lucia do 

cukrárne Valentínka. Bola so mnou aj Katka a Danka. Mal som 

horúcu čokoládu so šľahačkou, veterník a laskonku. Oslavoval 

som meniny. Tvár som mal celú od čokolády. Velice sa mi tam 

ľúbilo. Toto nám povedal Viktor.  

(MS) 
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Barborkine literárne okienko... 

NA ZAMYSLENIE 

ČO JE TO ĽUDSKÁ MÚDROSŤ? 

Ľudská múdrosť je súhrn fyziologických a psychických daností 

človeka. Múdrosť je najväčšou ozdobou človeka.  

 

ČO JE TO VÔŇA? 

Vôňa je výňatok z kvetín dreva, chemických látok atď. Tento 

výňatok sa dáva do parfumov, mydiel a sprejov. Poznáme vône 

prírodné a chemické. Tiež poznáme značkové voňavky – Dior, 

Chloé a ďalšie.  

 

VÔNE OD DIORA... 

Vône od Diora sú krásne, ľahké, nevtieravé. Sú ľahké ako 

vánok a pohladenie. Poznáme veľa druhov vôní. Sú to Miss 

Dior (1947), Diorissimo (1957), Diorella (1972), Dioressence 

(1980), Poisson, Dolce vita. 

(Rukopis Barbora Lebenhart T., PK) 
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Na tvorbe sa podieľali 
Mgr. Petra Kobolková – tvorba textov, celková úprava 

Mgr. Veronika Gábriková, Magdaléna Ščasná – tvorba textov 

Barbora T., Anna H., František F. prispeli vlastným rukopisom 

Fotografi z rad zamestnancov a klientov nášho zariadenia. 
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