POROZUMĚNÍ

číslo 34 červen - říjen 2008

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Co jsme pro vás připravili v tomto čísle
Zážitky z prázdnin  Výlet do divadla v Chebu Srdce slabším
Weiden 2008  Vystoupení, výlety, návštěvy a další zajímavosti ...
Důležité upozornění - v tomto časopise nenajdete jedinou negativní zprávu.
Rok 2008 spěje ke svému závěru. Mikuláš nám spolu s prvním
adventem přinesl nepřehlédnutelné připomenutí Vánoc. Za pár dní se
rozloučíme s osmičkou na konci letopočtu a vystřídá ji první devítka v
novém tisíciletí. Letopočet se „sněhulákem“ na konci se zapíše do
historie Mateřídoušky zcela zásadním a nesmazatelným způsobem. Byl
to první rok samostatné existence, první rok Denního centra
Mateřídouška, o.p.s. Rok mnoha otázek, řady nových úkolů i problémů,
které bylo nutné řešit tak, aby si nikdo v Mateřídoušce nevšiml, že je
něco závažného k řešení. Podařilo se dokončit poslední etapu přístavby
stacionáře, získali jsme nádhernou automatickou vanu, která úžasně
bublá i svítí, multifunkční masážní křeslo a začali jsme objevovat taje
interaktivní tabule, na kterou se dá kreslit nejenom prsty, ale vlastně
čímkoliv. V průběhu roku do Mateřídoušky přišli noví kamarádi a
kamarádky a ona chudinka, jen co se zvětšila o novou hernu, tak už je
zase malá. Proto na příští rok připravujeme další překvapení. Od ledna
získá Mateřídouška další zcela novou sociální službu a s ní i zcela nové
zatím bohužel nezařízené prostory. Vedle denního stacionáře začne žít
svým vlastní životem sociálně terapeutická dílna, která je určena pro
práce chtivé dospěláky. V dílně se bude vrtat, pilovat, řezat, natírat,
malovat a drátkovat, ale i montovat a skládat, také šít, vyšívat, žehlit a
batikovat, k tomu se budou vařit, smažit i péct nejrůznější mlsoty.
Zkrátka každý, kdo bude chtít pracovat, si přijde na své. Provoz sociálně
terapeutické dílny bude financován z finančních prostředků Evropské
unie. Rok 2009 tedy bude opět rokem prvním, alespoň co se nové dílny
týče a doufám, že bude rokem stejně úspěšným, jako byl rok právě
končící. Přeji vám, naši milí čtenáři, krásné a poklidné prožití vánočních
svátků, pevné zdraví a osobní i rodinnou pohodu. Věra Bráborcová

číslo 34/2008

strana 2

SVATBA NA KONÍCH A TRAKENI
TRAKENI
Honzík Švejda s tetou
V sobotu 21. června jsem jel s rodiči a také se stacionářem na pěknou akci
do Stanovic. Přijeli jsme trochu později a už jsem nestihl pravou svatbu na
koních. Viděl jsem drezuru na koni, moc se mi to líbilo. Pak nás čekala
podívaná na rytířský turnaj, byla to skupina Trakeni. Byly souboje
s dřevcem, mečem, hod na lidskou hlavu, střelba z luku na divoké prase.
Rytířský souboj byl zajímavý a asi to tak dříve i bývalo. Mezi rytíře se
k souboji přihlásila i princezna a já jsme jí držel palce. Šlo jí to opravdu
dobře. Prožil jsme ve Stanovicích pěkné odpoledne. ●

rytíři byli úžasní

JAK JSME JELI NA CHARITU
CHARITU
Soňa Paduchová a Kačka Pecková
Jeli jsme do Staré Role, kam nás pozvali naši kamarádi ze stacionáře
v charitě. Měli pro nás připravený moc pěkný program.Byly soutěže,
potom jsme se dívali na zvířátka – králíky, morčata, ptáčky. Dostali jsme
dort a zpívali jsme. Také oni nám pěkně zazpívali. Na závěr jsme si
opékali buřty. Domů jsme dostali pěkné dárečky. Byl to zajímavý den. ●
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NÁVŠTĚVA V NĚMECKU
Tomáš Gareis a Marian Tokár s tetou

5. června jsme jeli zase do Německa na návštěvu. Jeli jsme hned ráno
autobusem. Svítilo sluníčko a už jsme se těšili. V Německu nás pěkně přivítali
a zazpívali jsme si navzájem.Teta Věra nám vše přeložila. Potom si nás
německé paní učitelky a učitelé rozdělili. My jsme byli ještě se Štěpíkem u
mladého pana učitele a vyráběli jsme bubny. Hodně jsme pracovali s vodou a
lepidlem a měli jsme takové veliké nádoby na které jsme lepili. Bubny jsme si
odvezli do stacionáře a už na ně také bubnujeme.Měli jsme dobrý oběd –
pečené kuřecí stehno, bramborový salát a zeleninu. Potom byly dorty , káva
nebo džus.Super bylo skákání v nafukovací ohradě, ležení v balónkách, nebo
jízda na kolotoči. Každý si mohl vybrat. Někteří leželi na žíněnkách a
poslouchali hudbu. My máme raději pohyb. Cestou zpátky jsme šli i do
obchodu. Měli jsme se dobře. ●

CESTA DO NĚMECKA

opékání vuřtů na charitě

Soňa Paduchová - samostatná práce

Ve čtvrtek jsme jeli do Německa autobusem. Jeli tety Věra, Miluška,Liba,
Andrea a teta Nina. Také jel pan Lenk. Bylo to super, měli jsme dobré
pohoštění, byli jsme spokojení. Rozdělili jsme se do skupin. Já jsem malovala
dřevěného ptáčka na zavěšení. Měla jsem na starost Aničku a Klárka se starala
o Matýska. Moc se nám to líbilo, byl to krásný výlet. ●

CESTA DO PRAHY

Martinka, německý pan vychovatel a Tomáš

Soňa Paduchová - samostatná práce

V úterý ráno jsme jeli autobusem do Karlových Varů. Tam jsme nastoupili do
autobusu Student Agency a potom jsme jeli do Prahy. V Praze jsme se
rozhodli, že pojedeme tramvají, která zastavila přímo před hotelem Olšenka.
Bylo to moc zajímavé a maminka mě chválila, že jsem byla moc hodná. ●
pan ředitel Pschibl nám vysvětluje, co budeme dělat

POROZUMĚNÍ

číslo 34/2008

strana 5

VÝLET DO SPECIÁLNÍ ŠKOLY
ŠKOLY V KARLOVÝCH VARECH
Tomáš Gareis a Marian Tokár diktovali tetě

Ve čtvrtek 12. června jsme jeli navštívit žáky do speciální školy v Karlových
Varech. Jeli jsme autobusem od Tipa a bylo nás celkem 16 lidí. Ve škole jsme
se sešli všichni v tělocvičně a měli pro nás připravený program. Bylo tam
hodně písniček a divadlo. Také jsme si zazpívali. Potom jsme šli do třídy a
dostali jsme pohoštění. Do Chodova jsme jeli zase autobusem na oběd. Měli
jsme se dobře. ●

MÉ PRÁZDNINY
Víťa Mikoláš - samostatná práce

O prázdninách v létě jsme byli s Danečkem
v lesoparku v Chomutově a v Krásně. Tam jsme jeli
podívat se na vláčky a ještě jsme byli 5x v Globusu a
potom ještě v ZOO Plzeň. Také jsme zajeli na statek
Bernard. Je tam moc pěkné muzeum starožitností –
nábytek, kočárky a motorky. Na naší zahradě jsme
natírali plot a v garáži vrata. O prázdninách jsme se
také koukal na televizi a z okna, jak nám ve
stacionáři pokračuje přístavba. Po prázdninách jsem
se moc těšil do stacionáře. Počasí bylo slušné.
Prázdniny byly pěkné. ●
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MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY
Petruška Raunerová s maminkou

Letos o festivalu vyšlo počasí a nepršelo. Naše obvyklé stanoviště byl lázeňský
hotel Thermál, kde byly zajímavé akce. Maminčin největší zážitek z festivalu
bylo taneční vystoupení TC-Ellegance z Košic na Mlýnské kolonádě. Na této
akci s námi byla i babička s dědou. Maminka si neodpustila focení s herci.
Dočkaly jsme se pohádkového režiséra Zdeňka Trošky, moderátora festivalu
Marka Ebena. Poštěstilo se nám se společně vyfotit s Karlem Rodenem.
Potkaly jsme se také s Míšou Šindelářem. Těšíme se opět na další ročník
festivalu. ●
Poznámka redakce: paní Raunerová umí opravdu získat k fotografování
každého herce nebo zpěváka. Je naší velmi zdatnou „lovkyní celebrit“.
Gratulujeme a děkujeme za pěkné fotografie.
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MÉ PRÁZDNINY
Milan Mika s tetou
O prázdninách jsem byl na kolotočích s maminkou a s
bráchou tady v Chodově, jezdil jsem tam na autíčkách.
Byli jsme se podívat na trhu, ale tam jsem si nic
nevybral. Potom jsem dostal hlad, tak mi maminka
koupila k jídlu čínu. Moc mi to chutnalo. ●
RYBAŘENÍ U ZINDERŮ
Matýsek Primas s maminkou
Jeli jsme s maminkou, s tatínkem a strejdou
Honzou z Mostu k Zinderům na návštěvu.
Nejdřív jsme si všichni dali kafíčko a dobrou
buchtu, kterou upekla teta Ivana. Potom se šlo
ven, že můžeme chytat ryby. Tatínkovi ani
strejdovi Honzovi se to nepovedlo. Maminka
měla víc štěstí, zadařilo se jí chytit dvě ryby.
Jednu jsme hned ugrilovali a snědli. Byla
výborná. Druhou jsme dostali domů. Výlet se
mi moc líbil, byl jsem hodný a spokojený. ●

MOJE LETOŠNÍ PRÁZDNINY
PRÁZDNINY
Jiří Henzl s rodiči

Nejdříve jsme jeli s rodiči do Poděbrad, kde jsme
byli ubytováni. Město se nám líbí. Odtud jsme
navštívili Kouřim, Nymburk, ZOO Chleby a
Pardubice. Navštívili jsme i muzeum auto Škoda,
dále Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Moje
„angličáky“ jsem musel nakoupit v Poděbradech.
Jejich prodejna v Pardubicích byla zrušena. V září
jsme pak jeli do Černovic. Navštívili jsme Lipnici
nad Sázavou. Zde žil spisovatel Jaroslav Hašek.
Líbilo se nám i v Humpolci, Jindřichově Hradci a
Nových Hradech. Pěkné je Terčino údolí
s krásným vodopádem. Počasí nám přálo. Do
klubu jsem poslal ně kolik pohlednic
z navštívených míst. Těšil jsem se však na tety a kamarády do klubu. ●
Poznámka redakce: Děkujeme za velké množství pohlednic z cest po krásách
naší vlasti.
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DOVOLENÁ V RIMINI
Lenka Zinderová s pomocí tety Věry Bráborcové

Jeli jsme autobusem, který byl červený a moc pohodlný. Byla tam i televize.
Cesta dobře utíkala. Moc pěkné byly Alpy v Rakousku. Na místo jsme přijeli
ráno ve tři hodiny a byla jsem hodně unavená. Ubytování jsme měli až po
obědě. Ale krásné moře nám vše vynahradilo. Na pláži jsme s rodiči a s tetou
koupili lehátko a slunečník na celý týden. Táta s tetou plavali v hloubce, že
jsme jim viděli jen hlavy. Na večeře jsme chodili do restaurace, která vypadá
jako paluba lodi. Jídlo bylo dobré. Každé ráno jsme vstávali v půl sedmé a šli
se vykoupat. Byli jsme také na výletě v San Marinu. Je to nejmenší stát. V San
Marinu měli pěkné šperky. Maminka s tetou se dívaly po kožených kabelkách.
Nakonec si každá jednu koupila. Já si koupila modrý korálkový náramek a
malou koženou peněženku, co vypadá jako kufřík. Viděli jsme také cvičené
delfíny. Byli opravdu šikovní, skákali a dováděli. Všemu rozuměli, co jim lidé
říkali. Hodně mě pocákali, protože se rozhodli, že si vyskočí právě tam, kde
jsem seděla. Maminka s tetou jely samy lodí do města Catolika. Na lodi jedly
obě pečené ryby, pily víno a také se na palubě tančilo s námořníky. Já a táta
jsme se vydali na nákupy. Popletli jsme si cestu a obchodní centrum Standa
jsme nemohli najít. Nakonec se vše v dobré obrátilo a nám se podařilo
nakoupit. Ve volných chvílích jsme všichni luštili osmisměrky. Dovolená i
moře bylo fajn. Příští rok určitě vyrazíme znova. ●
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LIBOREK O PRÁZDNINÁCH
PRÁZDNINÁCH
Liborek Buchar s maminkou

První den prázdnin jsme jeli do Lokte na lodičky, byl
krásná den, sluníčko svítilo už od rána. U řeky Ohře
jsme si půjčili loďku, sedli si do ní Aleš s tátou a
Danek od tety Jitky. Liborek se bál, ale kousek se
svezl a měl velkou radost. Pak jsme šli s Liborkem
pěšky kolem Svatošských skal. Mávali jsme na kluky
v loďce a fotili je. Další dny ubíhaly jako voda. Byli
jsme se koupat na Rolavě ve Staré Roli. Liborek má
svůj bazének s medvídkem Pú, tak mu do něj kluci
nanosili vodu a Liborek si vegetil. O prázdninách jsme
také navštívili tetu Šárku a tetu Petru z Lomnice, kde bylo moc veselo. Přespali
jsme tam do druhého dne. Liborek nemá rád velká horka, tak jsme na výlety
jezdili hlavně, když nebylo velké teplo. Také jsme byli v aquaparku v
Marienbergu, kde to bylo super, jen Liborkovi se tam moc nelíbilo. Tak jsme
tam jeli ještě jednou, ale bez Liborka. Ten zůstal u babičky a dědy, kde se mu
to moc líbilo, protože s babičkou je velká legrace. Nejlepší byly Liborkovo
narozeniny. Slavili jsme je na zahrádce, kam přišlo spousta lidí a dětí. Liborek
má nejraději sfoukávání svíček a letos jich měl na dortu šestnáct.
K narozeninám dostal DVD Krtečka, puzzle, boty s autíčkem, podložku na zem
s medvídkem Pú a spoustu dalších drobností. Pak nám Aleš odjel na tábor, tak
jsme malovali pokojíček. Byli jsme se také podívat na statku Bernard na
rytířské slavnosti. Nakoupili jsme dobrůtky, dali jsme si párek, prošli jsme
všechny obchůdky a v jednom z nich jsme si vyrobili svíčku. Největší radost
Liborek měl, když se nám vrátil Aleš z tábora. ●
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ŘECKO – ZAKYNTOS
Petruška Raunerová s maminkou

Už potřetí jsem byla u moře, tentokrát volba padla na řecký ostrov Zakyntos.
Sestry neměly zájem si užívat pohody u moře. Cestu do Prahy a let se zvládl
dobře. Menší potíž bylo ubytování, ale i to se brzy vyřešilo. Ze začátku se nám
moře zdálo být studené, ale každým dnem bylo teplejší a koupání bylo jako
v kafi.Půjčili jsme si auto a poznávali jsme krásy a zajímavosti ostrova. Líbila
se mi projížďka loďkou, byla jsem v loďce i s vozíkem. Maminka hodně fotila,
tak mám z dovolené krásné fotky. Zpět do Prahy si letadlo udělalo menší
zajížďku na další ostrov Rhodos. ●

PRÁZDNINY
Kačka Pecková s pomocí

Já, maminka, strejda Fanda, oba bratři a náš pes jsme jeli
na dovolenou. Bydleli jsme v chatce u lesa na Moravě.
Byli jsme tam týden. Vařili jsme si a také jsme chodili na
oběd do restaurace. Navštívili jsme hrady, zámky a
jeskyně. Mě se líbila Macocha a Kateřinská jeskyně, ještě
tam byla Medvědí jeskyně. Byli jsme se podívat na
vodním hradě Švihově, tam se mi líbilo zařízení a jak
dříve šlechta žila. Můj úkol byl nákup na snídani, brala
jsme si s sebou i našeho pejska Kubíka. Navštívili jsme i
restauraci, chodila jsem na dobrou limču. Když nebylo pěkné počasí, tak jsme
se dívali na televizi a hráli jsme hry. Dovolená byla pěkná. ●

VÝLET NA CHATU
Soňa Paduchová - samostatná práce
O prázdninách jeden den odpoledne jsme jela
s Michalem a jeho rodičema na chatu za jejich babičkou.
Babička nám udělala pohoštění. Měli jsme kafe a ještě
nanukový dort se šlehačkou. Míša dostal od babičky
dárky. Potom jsme jeli do Nejdku, odvezli jsme tam
Míšovo taťku.Dál jsme jeli s maminkou. Byl to krásný
výlet. Jinak jsem se o prázdninách měla dobře, chodila
jsem do stacionáře. ●
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MAXÍCI
Petruška Raunerová s maminkou
Skupina Maxim Turbulenc mě už
zná osobně. Líbí se mi její
písničky. Letos jsme se s nimi
setkaly s maminkou už 5x. O
prázdninách v Ostrově a v září
v Lomnici a v Karlových Varech.
Vždy se moc těším, až je zase
uvidím naživo. ●

MÉ NEJHEZČÍ ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN
Michal Havelka – samostatná práce

Já jsem měl docela střídavé dny. Buď jsem byl chvíli na
chalupě nebo jsem byl doma v Chodově. Jezdil jsem s tetou a
s rodičema do Potůčků do bazénu se koupat. Jezdil jsem i na
hokej na Vary. Ležel jsem taky v nemocnici po záchvatu na
kapačce. Jinak jsem měl docela pěkné prázdniny. 9. září
začíná extraliga. 15.září jedu do Prahy na vyšetření hlavy a
budu tam 3 dny. ●

MÁ DOVOLENÁ V ITÁLII
Marian Tokár diktoval tetě

Jeli jsme autobusem a také vlakem na dovolenou. Jel jsem
já, maminka, sestra Zuzka s malou Maruškou a bratranec.
Bydleli jsme v pěkném hotelu. Vařili jsme si a také jsme
chodili na pizzu. Moc mi chutnala zmrzlina, byla jí velká
hromada. Byl jsem poprvé u moře, bylo hodně slané, napil
jsme se. Hodně jsme se koupali, to bylo moc krásné. Také
jsem hrál fotbal se Zuzkou a mým bratrancem. Moc se mi
dovolená líbila. Maminka říkala, že zase někdy pojedeme. ●
NÁVŠTĚVA AQUAFORA
Pavel Staněk s pomocí
V létě jsme se vydali a jeli do Aquafora Slaný. Jeli jsme
všichni, já, mamka, taťka, Klárka i Honzík. Bylo to tam prostě
ohromný, tobogány, vířivky, klouzačky a divoká řeka, v které
jsem si to nejvíc užil. Když jsme se dost vyřádili, jeli jsme na
návštěvu za prababičkou do Prahy. Ta nám nachystala samé
dobroty. V Praze se mi taky líbilo, je to velké, hezké město.
Jak se říká „v Praze je blaze“ ale já už jsem se těšil domů
„protože všude dobře, doma nejlíp“! ●

MÉ PRÁZDNINY
Lenka Lengyelová s tetou
O prázdninách jsem chodila do stacionáře a užila jsem si
hezké léto. S mamkou, Láďou a s Pájou jsme často u nás
doma opékali buřtíky. Přišli i naši kamarádi a známí,
se kterými jsme poseděli na zahradě, zpívali a hrálo se na
kytaru. Taky jsme s Pájou spaly na zahradě ve stanu. No
prostě bylo u nás veselo. Léto mi uteklo, ale nevadí i
podzim bude hezký. ●
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VETERÁN RALLYE
Petruška Raunerová s maminkou
Každý rok se jede karlovarská Veterán rallye.
Letos byl cíl u Globusu. Vypravila jsem se s rodiči.
Autíčka byla opravdu nádherná. Potkali jsme tam
Kačku s babičkou. Bylo tam hodně obdivovatelů. ●
OSLAVA NA ZAHRADĚ
Soňa Paduchová - samostatná práce

V pátek o prázdninách jsem jela s Maruškou a se Zdeněčkem na zahradu. Tam
čekala babička s dědou. Moc jsem se těšila. Dorazila i moje teta se strejdou a
sestřenice Michalka, Adélka a Pepa. Bylo to fakt fajn. ●
RYBAŘENÍ
Soňa Paduchová - samostatná práce
Odpoledne o prázdninách pro mě přijela Klárka
s tatínkem a jeli jsme na ryby. Jeli jsme autem kousek
od Nové Role. Je tam rybník co se jmenuje Voják.
Hráli jsme tam karty a chytali ryby. Bylo to moc
super, jak jsme si povídali. Byla jsem ráda, že jsem
s Klárkou na rybách. ●

VE STACIONÁŘI
Veronika Kokyová - samostatná práce

Po deseti letech jsem konečně ukončila školní docházku a teď navštěvuju
stacionář. Každé ráno se těším, co budu dělat. Začala jsem žehlit, vyšívat a taky
se učím jako ve škole. Chodím na počítač, ten mě baví a každé pondělí relaxuju
ve vířivé vaně. Je tu toho spoustu, co bych mohla dělat .Moc mě to baví a těším
se na další den. ●
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PŘÍSTAVBA STACIONÁŘE
Jirka Henzl s pomocí

O prázdninách se ve stacionáři stavělo. Přistavěla se nová třída pro malé děti,
rozšířila se šatna pro tety. Naše šatna je také úplně nová. Máme v ní nové
skříňky, nová plastová okna a dlažbu. Všude je barevně vymalováno. Máme to
ve stacionáři moc pěkné. ●

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V CHODOVĚ
Víťa Mikoláš - samostatná práce
Den pro sociální služby byl na náměstí. My jsme
tam také vystupovali. Zpívali jsme společně a
sóla. Povedlo se nám to. Také jsme tam měli svůj
stánek, kde byly naše fotky a výrobky. Pomáhaly
nám i studentky. Počasí nám moc nepřálo, byla
zima, ale nepršelo. Moje maminka si tam koupila
kámen s pavoučkem pro štěstí. Bylo to pěkné. ●

POROZUMĚNÍ

číslo 34/2008

strana 14

UČÍM SE NOVÁ SLOVA A MASÍRUJI SE
Tomáš Gareis sám diktoval
Rád se učím v klubu. Teta Věra mi připravila nová slova a já je hledám
a potom musím najít obrázek, který má stejné slovo. Nebo si do sešitu
slova opisuji. Moc mě to baví.Také počítáme, ale raději píšu. Máme
nové elektrické masážní křeslo a super vanu co bublá a barevně svítí.
Tam chodím strašně rád. Někdy i zavírám oči a skoro spím. ●

JÁ VÍTEK
Vítek Kotous diktoval tetě
Jmenuji se Vítek a bydlím v domečku v Horním
Slavkově. Začal jsme v říjnu chodit do stacionáře
Mateřídouška v Chodově a moc se mi tady líbí.
Chci se učit nové věci, hodně tady zpíváme,
povídáme si, čteme si a také se učíme. Poznal jsme
nové kamarády i pejsky Áju, Báru a Gulivera, kteří
sem za námi chodí. ●
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V NEMOCNICI
Michal Havelka - samostatná práce

Byl jsem týden v nemocnici v Praze
na Homolce. Musel jsem mít každý
den na hlavě děrovanou čepici s
elektrodama a byl jsem připojen na
přístroje. Snídaně byly nechutný, protože já nesnídám. Obědy docela ušly. Od
pondělí do pátku jsem večer měl brambory a nějakou přílohu. Každý ráno v šest
jsem musel vstávat a sundali mi tu čepici. Pak jsem se šel osprchovat a v osm
byla snídaně. Během dne jsem měl nějaký vyšetření - psychologii, magnetickou
rezonanci.... V pondělí ráno jsem jel domů, navíc ještě než jsem přijel domů,
tak jsme stáli v koloně, do Chodova jsme dorazili v půl druhý odpoledně. Pořád
je mi divně, zrovna včera mi bylo hrozně špatně a zvedal se mi žaludek. Dneska
je to o trošku lepší. ●
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MÉ ZPÍVÁNÍ NA KOLONÁDĚ
KOLONÁDĚ
Tomáš Gareis psal na počítači

V sobotu 20. září jsem zpíval se stacionářem na kolonádě v Karlových Varech.
Zpívali jsme na festivalu Souznění. Naše pásmo se jmenovalo „Zpíváme pro
radost“. Všem se nám to povedlo. Já jsem jel s tetou Věrou, strejdou Pavlem a
s Víťou. ●

TURNÉ ELÁNU VE VARECH
VARECH
Klárka Dvorská - samostatná práce
V sobotu 13 září jsme se domluvily s mamkou,
že pojedeme na koncert na Elány, který se konal
v Karových Varech. Než začali zpívat Eláni, tak
předzpívali Jelou a pak nastoupil Jirka Zoniga,
zpíval písničky z X Faktoru. Mamka měla
narozeniny a tak koncert dostala ode mě jako
dárek. Písničky Elánů byly moc pěkný a líbily
se nám. Příště půjdeme určitě znova. ●

KRISTÝNKA VE STACIONÁŘI
STACIONÁŘI
za Kristýnku Kovačíkovou napsala teta Liba
Protože už jsem starší a je ze mě velká slečna, byl
nám stacionář pomalu malý. Proto nám ho teta
Věrka nechala opět přistavět a my získali novou a
krásnou hernu. Je velká, světlá, vesele barevná a
plná různých hraček. Moje teta mě tam bere,
protože moc ráda pozoruji děti při hře. Také se ráda
koupu v nové vaně s barevnými světýlky. Na
snoezelenu zas máme nové promítací plátno, kde
nám tety promítají obrázky, podbarvené relaxační
hudbou. Když se pak mohu natáhnout na vyhřátém
vodním lůžku, nemá to chybu! Ve stacionáři je to prostě prima. ●

ČLÁNEK O KINU
Soňa Paduchová - samostatná práce

Jeli jsme zpívat na Mlýnskou kolonádu do Karlových Varů a potom jsme šly
s Klárkou na film Bathory. Byl tam i Klárky brácha Tonda a rodiče. Byl to
krásný film a zajímavý. Měli jsme jít na šipky, ale ten film byl asi lepší. ●

HASIČI
Liborek Buchar s tetou

Hasiče a policii mám moc rád, líbí se mi jejich auta. Letos jsem si vyzkoušel
oblek policie, fotku v hasičském obleku mám už z loňského roku. Taky mi
slušela. Zažili jsme i opravdový výjezd, spustila siréna a začali se sjíždět i
ostatní hasiči, nasedli do hasičského auta a vyjeli k zásahu. Se zbylými hasiči
jsme šli zkoušet stříkat z hasicí pistole a taky z hadice, ale nejvíce se mi asi
líbilo sedět v hasičském voze. ●
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Liborek hasí s tetou Miluškou a teta Andrea pouští vodu

HURÁ NA KONÍČKY
za Simonku, Haničku a
Barborku napsala teta Liba
Ke koním do Stanovic
jezdíme moc rády. Vůbec
nám nevadí, že jsou tak
velcí a my tak malinké.
Když na nich sedíme,
jsme ještě výš, než když
nás chová maminka.
Vidíme tak hodně daleko.
Kůň nás pěkně houpe, a
když je chladnější počasí,
Hanička s tetou Věrou a Libou příjemně hřeje. Někdy
také hlasitě frká a to nám připadne legrační. Nejzkušenější je z nás Simonka,
protože do Stanovic jezdí pravidelně s maminkou. Hanička je také moc
šikovná a líbí se jí úplně všechna zvířata, která tam chovají. S oblibou krmí a
hladí medvídky mývaly a závodí v běhu s černou kočičkou. Barborka si na
koně zatím zvyká. Už na nich ujede 6 koleček. Také ona má ráda zvířátka.
Někdy ale dá přednost hračkám. Nejraději jezdí s kočárkem a na šlapacím
autíčku. „Pohyb, to je prostě moje!“, říká si spokojeně a už ji není vidět… ●
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DOBROČINNÁ AKCE „SRDCE
„SRDCE SLABŠÍM“
Jan Zindera
Dne 4.10.2008 se konal v penzionu u Yvety na Stříbrné již 7. ročník dobročinné akce
„Srdce slabším.“. Tato ojedinělá akce se nenápadně stává tradicí a máme radost, že
získává stále více příznivců. Na zajištění hezkého průběhu odpoledne a večera
spolupracovali: Obec Stříbrná, Denní centrum Mateřídouška Chodov a Společnost pro
podporu lidí s mentálním postižením. Velký úspěch měla burza výrobků klientů Denního
centra Mateřídouška. Byly to nejrůznější korálky, keramika i dřevěné hračky. Nejvíce se
prodávaly šperky z emailu, batikovaná trička a potištěné tašky. Zpestřením programu
byl tanec se psem a country tance taneční skupiny z Karlových Varů. Mezi dešťovými
přeháňkami bylo možné se svést před penzionem na koni. Kdo měl velký hlad dostal
buřtguláš a jako vždy byl moc dobrý. K tanci a poslechu bez nároku na honorář hrály
hudební skupiny: Černý Nebožtík Band, Levoruký Eda, Pohádková ulice a Letní
medvěd. Pozadu nezůstali ani klienti Mateřídoušky, kteří vystoupili s pásmem písniček a
všem předvedli, jak jsou šikovní a nezkazí žádnou legraci. Bábovková dražba potěšila
všechny hladovce v sále a významně přispěla do kasy. Velký úspěch slavilo umělecké
dílo paní vychovatelky Niny Jašové - perníkové srdce. Velice děkujeme všem
účinkujícím a sponzorům: Firmě DSS Svatava a ing. Beranovi, řeznictví Pňáček
Kraslice, ing Jiří Holman prodej technických plynů, penzionu u Yvety Stříbrná, obci
Stříbrná, vychovatelkám z Denního centra Mateřídouška Chodov a Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením. Také všem hostům za účast a příspěvky. Rekordní
výtěžek 23 850,- Kč bude věnován občanskému sdružení podporující lidi s mentálním a
kombinovaným postižením v našem regionu.Rozlučme se naším mottem "Člověk s
mentálním postižením je darem pro srdce a úkolem pro rozum.“ ●
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SRDCE SLABŠÍM
Víťa Mikoláš - samostatná práce
Jeli jsme na Stříbrnou. Tam jsme se všichni sešli. Já jsem jel s tetou Věrou,
Tomášek, Štěpánkem a se strejdou Bráborcem. Na Stříbrné jsme všichni zpívali
sólo a také společně. Byl to charitativní koncert. Hrály tam krásně kapely. Mě se
líbila písnička Ježek a Kuře. Dostali jsme buřtguláš a k tomu chléb. Moc se nám
to všem líbilo. ●

VYSTOUPENÍ NA STŘÍBRNÉ
STŘÍBRNÉ
Soňa Paduchová - samostaná práce
V sobotu 4. října jsme jeli na vystoupení na
Stříbrnou. Jela jsem s Klárkou a Kačkou. Vezl nás
pan Dvorský. Akce se jmenovala Srdce slabším.
Zpívali jsme písničky o podzimu, zpívaly s námi tety
Miluška, Nina, Soňa a teta Věra. Prodávali jsme naše
výrobky. Bylo to moc super. Jinak bych chtěla
poděkovat všem tetám, že tam s námi jely. ●

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Alešovi Pokornému a Romanovi
Teislerovi za moderování celé akce, všem
kapelám, které hrály bez nároku na honorář a
ostatním účinkujícím. Také moc děkujeme paní
Yvetě Nečasové, majitelce penzionu U Yvety, kde
akce proběhla.Velký dík patří štědrým dárcům. ●

pan Zindera představuje moderátora
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NOC VE STACIONÁŘI
Pavla, Lenka L., Lenka Z. Esterka, Peter D., Petr W, Milan M., Pavlík, Štěpánek

Ráno bylo pro každého jiné někdo byl ve škole, někdo ve stacionáři, a někdo
jel na koně do Stanovic. Odpoledne nás tu zbylo 10 a 3 tety (Nina, Helenka,
Miluška). Všichni jsme šli do pizzerie. Každý si něco vybral – pizzu, pohár,
banán v čokoládě, hranolky a pití. Pak jsme šli nakoupit potraviny na večeři.
Honzík Švejda jel po pizzerii domů, mi zbývající jsme zůstali ve stacionáři.
Hráli jsme hry: na schovávanou, cukr káva limonáda, na slepou bábu,
pantomimu.Vykoupali se, navečeřeli, měli jsme toasty. Pak byla večerní
komunita, šli jsme se koukat na DVD „Prázdniny pro psa“ a spát. ●

MASÁŽNÍ KŘESLO
Peter Demeter s tetou
Ve stacionáři máme nové masážní
křeslo, na kterém se moc rád masíruji.
Teta mi křeslo vždy nastaví, můžu u
toho i ležet a zapne mi k tomu hudbu do
sluchátek, to se mi moc líbí. Masírují se
mi záda i nohy, je to tak příjemné, že
div neusnu. ●
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NOC VE STACIONÁŘI
Tomáš Gareis s tetou

Zase jsme se v klubu domluvili, že půjdeme na pizzu a potom večer zpátky do
stacionáře. To je fakt dobrodružství. Všichni šli domů a naše parta s tetou
Věrou a tetou Alenkou, která měla i Tomáška M. vyrazila do pizzerie. Tam
jsme si objednali co kdo chtěl. Já s klukama jsme si dali šunkovou pizzu a pití.
Poseděli jsme a potom jsme si šli nakoupit jídlo k večeři. Holky – Klárka, Soňa
a Kačka nám udělaly večeři. Měli jsme párečky a obložené talíře. Taky jsme si
povídali v komunitě. Bylo to pěkné. Mě teta večer vedla domů, vůbec se mi
nechtělo. Ostatní tam spali. Snad maminku přemluvím a příště zůstanu ve
stacionáři i přes noc. Fakt si to přeju. ●

Táňa a Víťa zpívají seniorům

NÁVŠTĚVA Z VINTÍŘOVSKÉ
VINTÍŘOVSKÉ ŠKOLY
Víťa Mikoláš - samostatná práce

Přišel za námi náš Lukášek, který chodí do školy ve Vintířově. Přišli také jeho
spolužáci s paní učitelkou a asistentkou. Zpívali jsme pro ně podzimní
písničky. Já jsem zazpíval písničku „O podzimu“ a ještě „Kape, kape deštík“.
Také jim Lukášek ukázal jaké to máme ve stacionáři a i jim zazpíval. Školáci
nám řekli básničky a dali dráčky. Připravili jsme také dárečky a pohoštění. ●

ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY
Víťa Mikoláš - samostatná práce

14.října k nám do stacionáře přišli hosté. Zpívali jsme pro ně besídku „Vítání
podzimu s lidovou písničkou“. Já jsem zazpíval „Když pršelo, jen se lilo“ a
s Táničkou“Hledám galánečku“. Jinak jsme zpívali hodně lidových písniček.
Potom jsme dali babičkám pohoštění a já jsem si s nimi také povídal. Všem se
nám to pěkně povedlo. Babičky nás chválily. ●
Lukášek se svými spolužáky
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VÝLET NA ANDĚLSKOU HORU
HORU
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ANDĚLSKÁ HORA

Michal Havelka – samostatná práce

Kačka Pecková za pomoci Míchala Havelky.

Byli jsme se podívat na Andělské Hoře a mohli jsme si prohlížet krajinu.
Budeme mít hodně fotek. Na tý hoře bylo opravdu hezky. Věrka nám četla, že
jedna paní pekla koláče a pak je rozdávala všem lidem a potom se jí narodila
Andělka. Od té doby je po té dcerušce pojmenovaná hora - Andělská Hora, což
je taky vesnice. Vylezli jsme až nahoru, kde stojí stanice s vysílači. Když jsme
šli dolů, tak to bylo těžké. Pak jsme si jeli prohlédnout Karlovy Vary a
zastavili jsme se i na letišti. Pak už jsme měli hlad a jeli na oběd do stacionáře.
Výlet byl super ●

Byli jsme na výletě. Naše skupina a klub a jeli jsme autobusem. Jeli jsme na
hrad a pak jsme jeli na letiště. A pak jsme jeli se podívat Karlovými Vary. A
pak jsme jeli na oběd. ●

Michal, Kačka, Marian, Tomáš a teta Alenka na Andělské Hoře

MOJE PRVNÍ JÍZDA NA KONI
Milan Mika s pomocí

VÝLET NA ANDĚLSKOU HORU
HORU
Jiří Henzl s pomocí

Ve čtvrtek 16. října jsme měli jet na eko farmu Kozodoj, ale protože bylo
špatné počasí a na farmě bylo bláto, tak jsme změnili plán. Jeli jsme na
Andělskou Horu, společně jsme si přečetli její historii. Já jsem s tatínkem
chodil po náměstí a okolo kostela. Ostatní šli nahoru. Potom jsme jeli na
letiště. Na konec jsme projeli celé Karlovy Vary i okolo Puppu a Vřídla. Byl to
pěkný den. ●

Nemohl jsem se dočkat dne, kdy
pojedu s ostatními kamarády jezdit na
koníčky do Stanovic. Jeli jsme tam
malým autobusem Esterka, já a Pája a
Hanička. Když jsme vystoupili
z autobusu, tak jsme neviděli jenom
koně, byla tam i jiná zvířata např.:
psi, kočky, mývalové, kozy, ovce,
klokan, morčata a samozřejmě i koně.
Moje první jízda na koni se mi moc
líbila a těším se až pojedu znovu. ●
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VÝLET DO TATER
text a foto Klára Dvorská

V pátek 24.10. po plavání jsme měli sbalený věci v taškách na cestu. Večer
jsme se vydali na cestu do Tater. Jeli jsme celou noc na Slovensko. Na
Slovensku v Roháčích jsme měli domluvený ubytování. V sobotu ráno jsme
přijeli do Roháčů a odpoledne jsme šli na túru na Roháčská plesa.

V neděli jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat na partyzánskou nemocnici.
Dojeli jsme autem až k chatě, která se jmenuje Zvěrovka a tam nás čekala trasa
lesem a po kamenech až na vrchol, kde jsme si prohlédli tu nemocnici.
Odpoledne jsme se šli podívat na dřevěný skanzen, kde se svážejí staré domky
ze 17., 18. a 19 století.

V pondělí jsme se vydali do Látané doliny a na Lúčnú a pak na Sedlo pod
Osobitou. Cesta byla náročná, hlavně klesání. Byli tam zbytky polomů po
vichřici.Tak naši přišli pěkně unavený. V úterý 28.10. ráno jsme začali balit do
tašek věci a dávali jsme je do auta. Pak jsme si dali kafe a vydali jsme se
zpátky do Čech. Moc se mi tam líbilo a zase bych tam jela. Tatry i Roháče jsou
moc hezké v každém ročním období. ●
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KOUPÁNÍ VE WEIDEN
Michal Havelka - samostatná práce

V sobotu jsme se jeli koupat do Německa. V bazénu jsme byli 5 hodin. Chodil
jsem hodně na tobogan, na kterém jsem byl asi tak 50 krát. Tobogán si také
vyzkoušel Marián i Kačka. Ta to potom zkusila i sama. Na tobogánu byl nový
semafor. Byl jsem taky ve velkém víru a pevně jsem držel Kačku za ruku, aby
se někde o něco nebouchla do hlavy. Kačka se snažila hodně plavat a docela jí
to šlo. Honzu od tety Andrey jsme potápěli on pak šel skákat z můstku a
předváděl zajímavé kousky. Já jsem jenom koukal, protože teď nesmím
skákat. V jednu hodinu jsem měl řízek a ještě jsem si odřel koleno. Na tobogán
šla i teta Liba s dětma. Šla i teta Věra a Pavlík s Marianem. Stálo tam pět
holek, které jely na červenou a řvaly. Když jsem jel já, tak jsem se otočil
hlavou dolů. Plavání jsem si užíval, akorát ty šatny jsou nanic, protože jsou
hodně vedle sebe. Když jsme odcházeli, tak jsme šli do sprchy. Chtěli jsme
taky něco nakoupit, ale v Německu měli státní svátek a žádný obchod nebyl
otevřený. Cestu zpátky domů jsem skoro celou prospal, tak jsem byl unavenej.
I Kačka byla unavená a taky cestou zpátky spala. Příští rok pojedu určitě znova
a chtěl bych, aby jel i můj brácha. ●

Michal s Kačkou
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DIVADLO CHEB
Lukášek Smolík s tetou
Na pondělí 3. listopadu
jsme měli naplánovaný
výlet do Chebu. Čekalo nás
divadelní představení a pak
oběd v restauraci. Moc jsem
se těšil. Maminka mě
omluvila ve škole, kam sice
chodím také rád, ale výlet
tentokrát dostal přednost.
Jel jsem s tetou Andreou a
Péťou. Cesta uběhla rychle.
Z autobusu jsme se dívali
na stavbu nového mostu a
Lukášek s tetou Andreou
silnice. V Chebu jsme šli do mléčného baru, kam
teta chodila jako mladá mlsat po škole. Ostatním tetám také ukázala cestu,
takže nás bylo v mléčném baru plno. Dal jsem si pohár a rovnou jsem i
posvačil, abych potom neměl v divadle hlad. Divadlo bylo o Kubovi, princezně
a víle Štěstí. Celé přestavení se mi moc líbilo. Smál jsem se a fandil
nešikovnému Kubovi, aby dostal princeznu. Na zpáteční cestě jsme poobědvali
na statku Bernard, který je u Královského Poříčí. Oběd mě moc chutnal,
protože řízek a hranolky mám rád a kuchaři se opravdu povedl. Teta jen zírala,
protože mě ještě nikdy neviděla tolik jíst a já z toho měl legraci. Péťovi také
chutnalo. Po jídle jsem si prohlédl statek a pak už nás čekala cesta domů. Byl
jsem docela unavený, ale spokojený. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a byl
pěkný podzimní den. ●

VÝLET DO DIVADLA
Péťa Pánek s tetou
Výlety miluju a umlouval jsem tety na
výlet autobusem od prvního dne , co
jsem nastoupil po prázdninách . Do
Chebu jsem jel s mamčou i babičkou ,
ale svou tetu jsem si hlídal , jak
v autobuse , tak v divadle. Posílal jsem
jí pusinky , aby na mě nezapomněla.
Divadlo bylo pěkné (jak říkám
já ,,bobý“ – dobrý ), ale nejlepší byla
stejně jízda autobusem a oběd
v restauraci . Už se těším na nákupy do Tesca , které mi teta slíbila , jedem tam
totiž také autobusem. ●
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Poděkování:


panu starostovi Ing. J. Horovi za osobní finanční dar



žákům a učitelům z chodovské základní školy v
Husově ulici za výtěžek z humanitární akce Hnutí
na vlastních nohou – „Stonožka“



všem zaměstnancům DDM Bludiště za výbornou
spolupráci



manželům Henzlovým za sponzorský příspěvek a
sladkosti



zaměstnanci děkují maminkám za pěkné dárečky,
které dostali na konci školního roku



paní Novotné za finanční příspěvek



maminkám za upečení dobrot a přípravu pohoštění



za dobrý letošní med panu Čápovi a panu Surému



děkujeme za krásné prázdninové pozdravy z vašich
dovolených
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