
číslo 4242  duben - červen 2012                   Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
Milí čtenáři, 
z Porozumění se nám pomalu stává objemná kronika a na jeho 
aktuálních čtyřiceti stranách můžete nalézt celou řadu událostí i 
fotografií. V Mateřídoušce prakticky nebyl týden bez zajímavých a 
mnohdy i vzrušujících zážitků. V dubnu jsme zajeli na megakoncert 
„Chceme žít s vámi“ do pražské O2 areny, kde jsme se na vlastní oči i uši 
přesvědčili, že řada známých zpěváků si s námi ráda zazpívá i zatančí. 
Poslední dubnový den se Mateřídouškou prohnal zástup čarodějnic a 
čarodějů, kteří si dali dostaveníčko. Květen tradičně patřil besídkám, 
které jsme připravili nejen pro přátele a příznivce Mateřídoušky, ale 
především pro naše milované maminky. Besídka Voda vykouzlila na 
tvářích nadšených posluchačů nejednu vodní kapku v ušlechtilé podobě 
upřímných slzí a slziček. Do prázdnin se také hodně výletovalo. Byli jsme 
v divadle v Chebu a obědvali jsme v nedaleké Americe; zajeli jsme se 
podívat speciálním autobusem pro vozíčkáře na hambatého Františka do 
Františkových Lázní, kde jsme si udělali piknik v lázeňském parku a v 
přilehlých cukrárnách. Vrcholem června pak byl týdenní pobyt na horské 
chatě na Božím Daru. Loni jsme prožili na božídarské Houdě Boudě 
úžasný návrat do pravěku a stali se z nás 
téměř pravěcí lidé.  Letos  se  Houda 
Bouda proměnila v jedno velké teepee. 
Vzduchem svištěly šípy a tu a tam   
prolétl i oštěp nebo tomahavk. Na  
večer se Božím Darem linula vůně  
dýmky míru. Pilně jsme chodili na  
výstavy, do divadla i do knihovny. 
Než jsme se nadáli, byl tu konec 
školního roku a s ním odpočinkem 
a létem provoněné prázdniny, na  
které se nelze netěšit. Prázdniny s  
sebou přinesou nová dobrodružství a 
jistě i úžasné zážitky, ale o tom až příště. 
za redakční radu Pavel Bráborec   
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PLES VPLES V  PUPPUPUPPU  
Milan M. a Ester F. s pomocí  
Jeli jsme zase na ples do Karlových Varů. Od rána jsme se moc těšili, celý den 
jsme se ptali rodičů, kdy vyrazíme ke stacionáři. Jeli jsme s tetou Věrou, 
strejdou Pavlem, Marianem a Víťou. Teta nás chválila, jak nám to sluší. Celý 
večer jsme si opravdu užívali, pořád jsme tancovali, fotili se s Maxíkama a 
s Petrem Rychlým. Milánek hodně tančil s Luckou, které to také moc slušelo. 
Hezké bylo vystoupení bubeníků a také tam byli super akrobati, kteří skákali 
hodně vysoko. Esterka vše sledovala s otevřenou pusou. Dali jsme si i dobré 
pohoštění a po půlnoci jsme jeli domů. Druhý den jsme se řádně vyspali. Bylo 
to moc krásné. ●  

BADY BADY --  MŮJ NOVÝ KAMAMŮJ NOVÝ KAMARÁDRÁD  
za Ondru B. napsala Lenka D. 
Musím Vám říct novinu. Moje babička si před 
pár měsíci pořídila psa. Ale ne tak ledajakého. 
Je bílý s černohnědými skvrnami. Jmenuje se 
Bady. Vypadá jako ten pes z reklamy na 
internetové stránky Seznam. Pořád by si chtěl 
jen hrát, je totiž ještě štěně. Tak teď se vždy 
těším nejen, že uvidím babičku, ale i Badyho, 
který ji všude doprovází. ● 
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PLES VPLES V  PUPPUPUPPU  
Viktor M. 
Jeli jsme v 19.30 hod. Já jsem jel autem s tetou Věrou, Milánkem a se strejdou 
Pavlem a Marianem. Jeli jsme do Karlových Varů do Puppu. Hráli nám staré 
písně a byl tam i Maxim Turbulenc, který také vystupoval. Uváděl to zase Petr 
Rychlý. Také jsme se se všemi vyfotili po skupinách. Já jsem tancoval s tetou 
Věrou a s Dášou a Miluškou ze Sokolova. Také jsem si koupil 2x Sprite a 
chlebíček. O půlnoci jsme jeli zpátky domů. Příště pojedeme zase. ●  

VÍKEND VVÍKEND V  KLÁŠTERCIKLÁŠTERCI  
Klára D. 
Poslední týden v dubnu jsme se domluvily 
s mamkou, že pojedeme na víkend do Klášterce. 
Zaplatily jsme si balíček, kde byly 2 masáže a 
bazén. Bydlely jsme v hotelu, snídaně byly formou 
švédských stolů. Bydlely jsme jenom kousek od 
zámku, měli tam páva a krásnou zámeckou 
zahradu. Měly jsme zaplacenou prohlídku 
porcelánu, ještě jsme si doplatily prohlídku 
pohádkových kostýmů. Počasí nám vyšlo, 32 
stupňů a výš. Moc se nám to líbilo a nechtělo se 
nám domů, kéž bychom mohly jet znovu. ● 
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VÝLET DO TRUHLÁŘSKÉ VÝLET DO TRUHLÁŘSKÉ DÍLNYDÍLNY  
Tomáš G. s pomocí 
V dubnu jsme jeli na výlet do Kynšperka nad Ohří. Tam jsme šli za učněma do 
truhlářské dílny, kde jsme se dívali a také jsme pracovali. Potom jsme šli za 
kuchařema. Měli to tam moc pěkné. Také jsme jeli na statek, kde byli koně. Na 
Novém Drahově jsem si dal  kávu a zmrzlinu s malinami. Bylo pěkné počasí. ● 

TRUHLÁRNATRUHLÁRNA  
Marian T. s pomocí 
V dubnu jsme jeli do truhlárny 
k učňům v Kynšperku. Vše nám 
ukázali a také jsme to vyzkoušeli. 
Já jsem dělal hobliny. Potom 
jsme šli i do učňovské kuchyně. 
Po exkurzi jsme jedli u koní, 
koně byli moc krásní. Od koní 
jsme jeli na statek v Novém 
Drahově. Bylo krásné počasí, tak 
jsme si dali kávu a pohár venku. 
Bylo to hezké. ● 
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VÝLET NA KONCERTVÝLET NA KONCERT  
Tomáš G. s pomocí 
Moc jsem se těšil do Prahy na koncert 
„Chceme žít s vámi“. Na oběd jsme se 
zastavili v KFC. Já jsem si dal 
obalované kuře, hranolky a 
nekonečnou Colu. Zastavili jsme se 
v divadle Spejbla a Hurvínka, tam 
jsme se vyfotili a také jsme se fotili 
v parku, kde jsou sochy koní. 
Pokračovali jsme autobusem do O2 
areny. Tam bylo moc a moc lidí. 

Dostali jsme světle zelená trička. Strašně jsem se těšil na Michala Davida, Petra 
Koláře, Heidi Janků a další zpěváky. Domů jsme přijeli v osm hodin večer. 
Bylo to nádherné. Teta Věra slíbila, že příští rok zase pojedeme na koncert. ● 

VV  KLUBU KLUBU   
Marian T. s pomocí 
Chodím do klubu ve stacionáři a tam se učím 
o tom, co mě zajímá. Rád pracuji na 
počítači, na internetu si vyhledávám třeba 
fotky míst, kam pojedeme na výlet. Já jsem 
vyhledával nejdříve s tetou Věrkou, protože 
nečtu, tak mi teta některá slova napíše na 
papír a já si je přepíšu. Na internetu potom 
už sám vyhledávám, co se mi ukáže na 
monitoru. Vyhledal jsem si divadlo v Chebu, 
Špalíček a lesopark Ameriku u 

Františkových Lázní. Umím si sám vyhledat a prohlížet naše www stránky, kde 
máme hodně fotek, na které se dívám. Velmi rád píšu do svého sešitu a lepím si 
tam obrázky a fotky. Učení mě baví. ●  

TO JSEM JÁ FRANTIŠEKTO JSEM JÁ FRANTIŠEK  
za Františka L. napsala Miloslava V. 
Ahoj. Rád bych se vám všem představil, jmenuji se 
Fanoušek a o Vánocích mi bude 5 let. Do 
stacionáře chodím teprve chvíli, zvykám si tady. 
Už jsem tady zažil i čarodějnice. To byla ale 
podívaná - soutěžil jsem i tancoval. Rád chodím do 
oční místnosti, masíruju se, koupu si nožky ve 
vířivce a také se učím chodit v Roomeru. Zatím 
vše poznávám, až objevím další věci, zas vám o 
nich napíšu. ●  
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OO22  ARENAARENA  
Viktor M.  
Jeli jsme 24. dubna do Prahy, prvně jsme se šli podívat do KFC. Já jsem si tam 
koupil jahodovou zmrzlinu a hranolky s kečupem a pití. Potom jsme se šli 
projít po městě. Pak jsme jeli do O2 areny. Uváděli to Gondíci. Zpívali tam 
Petra Černocká, Karel Emanuel Gott, Maxim Turbulenc, Heidi Janků, Leona 
Machálková, Michal David a Petr Kolář. Potom jsme jeli zpátky domů do 
Chodova. Ve 20 hodin jsme už byli všichni doma. Výlet byl moc hezký. Příště 
pojedeme zase. ● 

PŮJČOVÁNÍ KNIHPŮJČOVÁNÍ KNIH  
Lenka L. s pomocí 
Protože mám ráda knížky a ráda je čtu, přihlásila jsem se do městské knihovny. 
Nejprve jsem s tetou vyplnila přihlášku, odevzdala ji v knihovně a paní 
knihovnice mi vystavila výpůjční kartičku. Teď si mohu půjčovat knížky sama. 
Jsem moc ráda, protože v knihovně mají spoustu zajímavých knížek. Chtěla 
bych si půjčit knížku Krtek a nějakou o kočičkách. Doma si je prohlédnu a 
přečtu. Už se těším. ● 
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VÝLET DO TRUHLÁRNYVÝLET DO TRUHLÁRNY  
Jirka H. s pomocí 
V úterý 3. dubna jsme se vydali na cestu do Kynšperka nad Ohří. Tam jsme 
navštívili truhlářskou dílnu a školní kuchyni. V dílně byly velké a zajímavé 
stroje, hlavně stroj, který byl řízený počítačem. Byl to NC stroj, který toho 
hodně uměl. Já jsem pracoval s hoblíkem a pilkou. Potom jsme jeli kolem 
židovského hřbitova. Svačili jsme u krásných koní. Na závěr jsme se zastavili 
na opraveném statku Nový Drahov. Tam jsem si dal máslový dort, jedli jsme 
na selském dvoře, protože bylo pěkné počasí. Také jsme se vyfotili. ● 

ČARODĚJNICE VE STACIONÁŘI               ČARODĚJNICE VE STACIONÁŘI                           Tomáš G. s pomocí  
Zase jsme měli slet 
čarodějnic a čarodějů ve 
stacionáři. Masky byly 
opravdu strašidelné. Já 
jsem byl netvor. Měli 
jsme soutěže. Moc hezké 
bylo lovení očí ve slizu, 
výroba lektvaru, hledání 
zubů, hadů a červů. Ke 
svačině byly vuřty z grilu. 
Potom byl tanec. Bylo to 
moc hezké. Já jsem byl 
s tetou Věrou ve 
skupince. ● 
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NAPOSLEDY NÁVŠTĚVA KYNŠPERKANAPOSLEDY NÁVŠTĚVA KYNŠPERKA  
Klára D., Lucka G., Viktor M., Tomáš S. s podporou 
V úterý ráno jsme jeli minibusem na návštěvu do Kynšperka. Cestou jsme se 
zastavili u ohrady s koňmi a fotili se s nimi. Taky jsme se tam nasvačili. 
V Kynšperku jsme byli navštívit truhlářskou dílnu. Vyzkoušeli jsme si pracovat 
s nástroji  jako je pilka, hoblík. Viděli jsme krásné věci vyrobené ze dřeva. 
Taky jsme navštívili budoucí kuchaře. Náš výlet jsme zakončili na selském 
dvoře. V jejich restauraci jsme si dali něco dobrého na zub anebo pití. Počasí 
jsme měli pěkný. ●   

CESTA DO DÍLENCESTA DO DÍLEN  
Pavel P. s pomocí 
Od nás z Teplý jezdím 
s maminkou nebo s tatínkem do 
Bečova autobusem, protože je 
výluka. Na kolejích opravují. Z 
Bečova zase jezdíme normálně 
vlakem do Varů. Z Varů zase 
autobusem do Chodova. I když 
je cesta složitá, rád do dílen 
jezdím, protože se tam můžu 
mnoho věcí naučit. Třeba vařit, 
nebo vyrábět něco z korálů, 
nebo taky něco z papíru. Taky bych se rád naučil žehlit. Rád bych zase chodil 
do dílny kov - dřevo. ● 
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OO22  ARENAARENA  
Anička L. s pomocí                          
V úterý 24. dubna v sedm hodin jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl 
do Prahy. Šli jsme do KFC na oběd. Já jsem si koupila hranolky a kuřecí 
stehna. Bylo to moc dobré. Taky jsem si dala colu. Po jídle jsme se šli podívat 
na Spejbla a Hurvínka, kde jsme se fotili. Protože už byl čas, tak jsme jeli do O2 
areny. Bylo tam hodně lidí a já se bála, že se ztratím. Pak to vypuklo a na 
podium nás přišli  přivítat Gondíci. Vystřídalo se spoustu zpěváků.  Nejvíc se 
mi líbil Petr Kolář, Heidi Janků s písničkou „Když se načančám“. Moc se mi 
tam líbilo, tancovala jsem a zpívala. Byla tam dobrá atmosféra. Všichni jsme se 
vrátili v pořádku. Už se těším na příští rok. ●   

NAROZENINY  MARUŠKY NAROZENINY  MARUŠKY   
Soňa P. 
V sobotu odpoledne jsme šli k Marušce na 
oslavu narozenin. Byla tam už babička s 
dědou. Pak jsme tam dorazili my, já s 
mamkou a taťkou. Byla s námi i Aluška. 
Marušce jsme dali obrázek z fotek, kde byl 
Zdeneček. Maruška byla moc ráda. Byla 
tam i Zdendovo mamka. Pak dorazil Fanda. 
Mohl si zahrát fotbal a hrála jsem i já. 
Maruška nám dala  dort medovník a byl 
moc dobrý. Já  jsem jí k narozeninám dala 
svíčku. Oslava se povedla a byla fajn. ●  
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ČARODĚJNICE ČARODĚJNICE   
Marian T. s pomocí   
30. dubna jsem šel do stacionáře na 
čarodějnice. Teta Věra mi připravila 
masku, byl jsem čaroděj Vigo. Tety 
připravily moc hezký program. Hrála 
píseň o Saxáně a tety přišly jako 
čarodějnice z chalupy, chaloupka to byla 
perníková. Všichni jsme soutěžili, 
nejvíce se mi líbilo lovení očí z vody, 
červí směs, co lepila, hadi a pavouci. 
Uvařil jsem si svůj lektvar. Ke svačině 
byly buřty z grilu a na závěr diskotéka. Bylo to fajn. ● 

NÁVŠTĚVA  HIPOCENTRA  PÁJA VE STANOVICÍCNÁVŠTĚVA  HIPOCENTRA  PÁJA VE STANOVICÍCHH  
Honza K. a Zuzka V. 
Před  jízdou na koni  Lukášovi  jsme  se seznámili s ostatními majiteli  a 
zvířátky Hipocentra. Nejdříve jsme nakrmili  kozy, ovce, mývala a ostatní 
koníky. Také jsme se podívali na kohouty a čuníky, kteří vypadali 
legračně. Na Lukášovi jsme jezdili pod vedením majitelky Martinky a 
Věrky. Pro někoho z nás to byla jízda první, a tak jsme se nejdřív báli, ale 
potom jsme se stali hrdiny a jízda na Lukášovi se nám moc líbila. Potom 
jsme si hráli se psy, kteří  Péťovi  snědli buřty. Miluška se s ním podělila o 
svůj.  Měli jsme  hezké  počasí  a celé dopoledne se nám líbilo. Těšíme se 
na další výlet do Stanovic. ● 
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JAK JSME BYLI V KNIHJAK JSME BYLI V KNIHOVNĚOVNĚ  
Táňa  S. a Vítek K. s pomocí 
Jednou, bylo to ve středu odpoledne, jsme se vydali do knihovny. Byli jsme 
celkem čtyři - Táňa, Vítek K., Tomáš G. a slečna vychovatelka Lenka. V 
knihovně jsme nejprve vrátili knížky, co jsme měli půjčené a potom jsme si šli 
prohlížet knížky jiné. Nejvíc se nám líbila knížka Moje první anglická slovíčka. 
Některá slova jsme však už znali, ale také jsme se něčemu novému přiučili. 
Například jsme zjistili, že anglické slovo CINEMA znamená česky kino. Takže 
už víme, že program Nova Cinema v TV je vlastně Nova kino. V knihovně je 
to prostě bezva. Už teď se těšíme, až tam zase půjdeme. ● 

JAK JSME ČETLI VJAK JSME ČETLI V  PARPARKUKU  
Peter D. s pomocí 
Jednoho krásného dne v květnu jsme se 
vydali odpoledne do knihovny. Byl jsem 
moc rád. Do knihovny se moc často 
nedostanu, protože odpoledne chodím 
pracovat do dílny. Venku bylo opravdu velké 
horko, a tak jsme si půjčené knihy šli 
prohlížet do parku. Kačka s Táničkou seděly 
v trávě a já je pozoroval z lavičky, kde mi 
bylo příjemně. Prohlížel jsem si knihu o 
tuningu, kterou jsem si v knihovně vybral. 
Moc se mi tam líbily obrázky aut. Nakonec 
jsme objímali velký strom, abychom 
načerpali energii do dalšího dne. Po cestě 
zpátky jsem ještě objevil auto, ve kterém byl 
písek. S radostí jsem se u něho vyfotil. Tento 
den byl moc fajn. ● 
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ČARODĚJNICEČARODĚJNICE  
Michaela N. 
V pátek a ve čtvrtek jsme vyráběli čarodějnické klobouky a nosy. Klobouky 
jsme ozdobili hvězdicemi. V pondělí  jsme se namaskovali za čarodějnice a 
čaroděje a šli jsme na zahradu. Opékali jsme si vuřty. Odpočívali jsme na dece. 
Zpívali jsme písničky a Martina nám k tomu hrála na kytaru. Zpátky jsme šli 
průvodem a zpívali jsme si Saxanu. ● 
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VÝCHOVNÝ KONCERT VÝCHOVNÝ KONCERT   
za Pavlu N. a Petru R. napsala Barbora K. 
Celým koncertem nás provázel příběh o Koblížkovi, kterého chtěli různé 
nástroje postupně sníst. Byly tam housle, basa, harmonika, klavír, klarinet, 
trubka a nakonec přišli muzikanti a koblížek snědli. Byl závěrečný potlesk a 
pak jsem šli na Starou Chodovskou na procházku. Všude kvetly pampelišky. 
Vyfotili jsme se v rozkvetlé přírodě a šli jsme zpět na oběd. ● 

JAK JSEM PROŽIL VELIJAK JSEM PROŽIL VELIKONOCEKONOCE  
Jiří H. s pomocí 
V sobotu jsme se dívali na pohádky. Nejvíc se mi 
líbila pohádka pana režiséra Zdeňka Trošky 
Nejkrásnější hádanka. V neděli jsme se šli po 
obědě projít  ven, aby nám 
vytrávilo. K obědu jsme měli 
kachnu, knedlík a zelí. Mamce 
se moc povedla, byla výborná. 
V pondělí pak byla pomlázka a 
s taťkou jsme  vyšupali 
maminku, aby byla stále 
zdravá. ● 
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BESÍDKYBESÍDKY  
Viktor M.  
Dnes 15.5. jsme měli besídku pro hosty i pro pana starostu Josefa Horu, 
místostarostu pana Pizingera a i babičky a dědečky. Besídku jsme měli o vodě. 
Potom na konec jsme měli pohoštění a kávičku a my sváču. Besídka se nám 
všem povedla a včera jsme měli besídku pro školáky a naše kamarády ze 
Sokolíku a z dílen Sokolov. A ještě zítra máme jednu besídku pro rodiče ke 
Dni matek. ● 

VELKÉ PŘÍPRAVY NA VEVELKÉ PŘÍPRAVY NA VELIKONOCELIKONOCE  
Jan Š. s pomocí 
Jako každý rok u nás ve 
stacionáři probíhaly velké 
přípravy na jarní svátky 
Velikonoce. Mimo jiné jsme 
vyráběli i veliké malované 
vejce. I já jsem přiložil ruku 
k dílu. Štětcem jsem ho 
vybarvil oranžově. Povedlo se 
nám a všem se moc líbilo. S 
Kačkou jsem se u něj vyfotil. ●  
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VÝLET DO HVĚZDÁRNYVÝLET DO HVĚZDÁRNY  
za Štěpána B. napsala Barbora K. 
Ve čtvrtek 17. května jsem se společně se svými kamarády a tetami vydal na 
výlet do hvězdárny, která sídlí v Hůrkách. Jeli jsme autobusem, který jsme měli 
objednaný. Všichni, včetně mě, jsme se nemohli dočkat, až dojedeme do cíle. 
Cestou jsem pozoroval krajinu a architekturu města Karlovy Vary. Když jsme 
přijeli do hvězdárny, tak nás přivítal milý pán, který nás potom celé dopoledne 
zasvěcoval do tajů vesmíru a dozvěděli jsme se plno zajímavých informací i to, 
že Pluto už není planeta ale jen planetka. Dokonce jsme si pomocí vizualizace 
prohlédli souhvězdí, která na naší noční obloze najdeme. Také jsme se zasmáli 
u krátké pohádky o tom, jak kráva letěla do vesmíru. Při odchodu z hvězdárny 
nás také zaujala malá výstava různých dalekohledů, zrcadel a fotografií planet 
naší sluneční soustavy. Na besedě se mi moc líbilo, dozvěděl jsem se opět něco 
nového a zajímavého a obohatil jsem své vědomosti. Příště pojedu moc rád. ● 

SLEDOVÁNÍ MISTROVSTVÍ LEDNÍHO HOKEJESLEDOVÁNÍ MISTROVSTVÍ LEDNÍHO HOKEJE  
Michal H. 
Od 4. května jsem koukal na mistrovství světa v 
ledním hokeji. Naši hráli docela dobře, a tak bylo 
mistrovství i napínavé. Nekoukal jsem ale na všechny 
zápasy, protože jsem chodil ven a jezdil i na kole. 
Zajímaly mě hlavně zápasy českých hokejistů. Škoda, 
že se nám nepodařilo mistrovství vyhrát. ● 
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NAŠE BESÍDKA 14. NAŠE BESÍDKA 14. ––  16. KVĚTNA16. KVĚTNA  
Klára D.  
Už zase nastal čas, kdy jsme se domlouvali na besídky pro hosty z dílen 
v Sokolově, pro školáky a také pro ty naše nejdražší, přece pro naše maminky. 
Každá besídka je každý rok jiná, vždy si vybíráme jiné téma. Teď jsme si 
vybrali téma „Voda“. Každý tam měl svoje sólo písní, nebo básničky a také 
mluvené slovo. Zapojili jsme i naše nejmenší, a tak si myslím, že se nám to 
moc povedlo. ● 

JÁ A ČESKÝ HOKEJJÁ A ČESKÝ HOKEJ  
Míša Š. 
Koukali jsme se s mamkou a taťkou na hokej. Byli jsme 
na Kolečku v Ostrovské hospodě a měli jsme na sobě 
dres České republiky. Fandili jsme hodně, ale na finále 
to nestačilo. Získali jsme bronzové medaile. Slovákům 
jsme také fandili a ti získali druhé místo. Měli jsme 
z toho velkou radost a doufáme, že příští rok budeme 
mít zlatou medaili. To byly ale velké nervy. Nakonec 
jsme skončili na 
mistrovství na krásném 
třetím místě. Takové 

zážitky jsme měli, když bylo mistrovství České 
republiky. Už se těšíme na další mistrovství. 
Doma mám dres Jaromíra Jágra a ještě různé 
dresy České republiky. Už se zase těšíme na 
hokejovou extraligu, až budeme s mamkou chodit 
fandit našim energetikům do KV ARENY. ● 
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PRVNÍ DEN PO DLOUHÉ PRVNÍ DEN PO DLOUHÉ NEMOCINEMOCI  
za Verunku T. napsala Miloslava V. 
V polovině května jsem po dlouhé nemoci přišla opět do stacionáře. Bylo to 
právě po besídce pro hosty. Ležela jsem v oční místnosti  a okukovala jsem tam 
nejnovější věci, když se tam na mě přišel podívat náměstek hejtmana pan 
Miloslav Čermák z Karlových Varů. Do mé oblíbené místnosti jsem ho nechala 
taky nakouknout, ať vidí, jak je tady pěkně. Uviděla jsem tu také novou 
světelnou želvu, která stisknutím tlačítka vytvoří v místnosti noční oblohu. 
Dále nové bílé rukavice, které ve tmě svítí. Nejraději mám ale fontánu 
s problikávajícími světelnými vlákny. 
Odpoledne bylo také moc fajn. Slavily se totiž moje narozeniny, které jsem 
měla v květnu. Všichni mi zazpívali narozeninovou písničku, popřáli mi a 
společně jsme se vyfotili. Byl to zas den plný zážitků, o které se s vámi ráda 
podělím. ● 

MŮJ MAZLÍČEK MŮJ MAZLÍČEK   
Soňa P. 
Nejdřív jsem  myslela, že je to kluk a pak jsem zjistila, 
že je to holka, tak té králíčí slečně říkám Fanynko. Je 
moc hodná a už si na mě zvykla a poslouchá mě. Jako 
správný králík pořád skáče a všechno ji zajímá. Pelíšek 
má na peřiňáku a ve své klícce je spokojená. V noci spí 
a je klidná. Hrozně ráda se mazlí. Jsem moc ráda, že ji 
mám. ●  
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PERNÍKOVÁ CHALOUPKAPERNÍKOVÁ CHALOUPKA  
za Verunku T. a Káju H. napsala 
Miloslava V. 
Jednoho květnového dne jsme šly 
odpoledne svačit na zahrádku a co 
jsme tam neviděly. Stála tam 
perníková chaloupka a v ní 
čarodějnice s koštětem. To nás obě 
moc pobavilo. Pořádně jsme si ji 
prohlédly a také jsme se s ní na 
památku vyfotily, protože to se 
každému hned nepoštěstí. ● 

PÁR OBRAZOVÝCH  STŘÍPKŮ Z BESÍDKY VODAPÁR OBRAZOVÝCH  STŘÍPKŮ Z BESÍDKY VODA  
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BESÍDKYBESÍDKY  
Jiří H. s pomocí 
 14., 15. a 16. května jsme měli ve stacionáři besídky na téma Voda. V pondělí 
přijeli ze sokolovských dílen a přišli naši školáci. V úterý přišli hosté z naší 
radnice, z Karlových Varů, Sokolova a pan náměstek hejtmana Miroslav 
Čermák, senioři, náš pan starosta Hora a pan místostarosta Pizinger. Ve středu 
přišli rodiče. Pro maminky jsme v klubu vyrobili pěkné přáníčko ke Dni matek. 
V besídce jsme zpívali, tančili, říkali básně. Děkujeme tetám, které nám 
besídku připravily, byla moc hezká. ● 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPECIÁLNÍ ŠKOLEDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPECIÁLNÍ ŠKOLE  
Liborek B. s pomocí 
Ke konci května se ve speciální škole 
pořádal den otevřených dveří. Jel jsem se 
také podívat, dojel jsem tam ve svém 
vozíku úplně sám. Viděl jsem tam, jak 
vypadá školní třída v Chodově. Mají tam 
interaktivní tabuli jako máme my. Také 
velkou tělocvičnu, kde se mi líbilo 
vybavení. Vyzkoušel jsem si florbalovou 
hokejku, helmu a míček. Připadal jsem si 
trochu jako táta, protože ten hraje hokej. Ve 
škole se mi prostě líbilo. ● 
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NÁVŠTĚVA ZNÁVŠTĚVA Z  NĚMECKA VNĚMECKA V  NAŠICH DÍLNÁCHNAŠICH DÍLNÁCH  
Martina K. s pomocí 
Ve středu 23. května k nám přijeli kamarádi z Německa. 
Den předtím jsme pro ně v dílně vařili. Já jsem krájela 
cibuli, brambory. Vařili jsme guláš. Některé naše maminky 
přinesly upečené dortíky. Když přijeli, sedli si na 
připravené židle a my jsme jim na uvítanou zazpívali a 
zatančili s tetou Miluškou. Kamarádi z Německa si pro nás 
taky připravili čtyři písničky. Pohostili jsme je jak se patří. 
Chutnalo jim u nás. Když se najedli, chvíli pracovali na 

dílnách. Protože neumím Německy, tak jsem jim nerozuměla, ale usmívala 
jsem se. Přivezli nám dárky, dostala jsem přívěsek na klíče a líbí se mi. Těším 
se, až k nim přijedeme na podzim. ●  

HEZKÝ DENHEZKÝ DEN  
Vítek S. s pomocí 
Jednou v květnu jsem byl na procházce s 
Pájou a Pavlíkem. Nejdřív jsme se šli podívat 
do Galerie u Vavřince, kde byla výstava Děti 
dětem ZUŠ. Nejvíc se mi tam líbili krabicoví 
roboti. Měli na sobě totiž spoustu věcí, které 
jsem si mohl ohmatat. Parádní byl taky 
zámek z krabice, vedle kterého byl i zámek 
na klíče. Pak jsme ještě šli do takového 
voňavého obchodu s čajem. Tam bych mohl 
chodit každý den. Byla tam moc hodná paní, 
která nám vysvětlila, jaké existují druhy čajů. 
No prostě vycházka do města byla úplně 
skvělá. ● 
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NÁVŠTĚVA V CHODOVĚNÁVŠTĚVA V CHODOVĚ  
Robert H. s pomocí 
Byli jsme na besídce ve stacionáři a 
potom jsme šli do dílen pěšky. Já 
jsem do chodovských dílen nechodil, 
protože jsem do Mateřídoušky 
nastoupil později. Bydlel jsem ve 
Všebořicích u Ústí nad Labem a do 
Sokolova jsem se přestěhoval kvůli 
rodině. Líbila se mi besídka a vláček. 
Připomínal mi Maxim Turbulenc a 
jejich písničky. Měli tam pěknou kuchyni s jídelnou. Moc se mi tam líbilo a 
těším se na léto. ● 

VÝLET KE KONÍMVÝLET KE KONÍM  
Jana L. 
Na konci měsíce května jsme byli ve Stanovicích na 
koních. Všichni jsme si to pořádně užili. Moc se 
nám tam líbilo. Já jsem byla na koních poprvé a 
měla jsem strach z toho velkého koně, i když byl 
klidný a poslušný. Nakonec jsem ten strach 
překonala a na koni jsem se svezla poprvé v životě a 
líbilo se mi to. Já i Klárka a ostatní, kdo tam s námi 
byl, jsme si už v autobuse užili malou legraci a 
zábavu. Jsem ráda, že jsem mohla jet a celý výlet se 
mi moc líbil. Když jsme se vraceli, někteří z nás 
byli unavení, jako například já. Už se těším na příští 
jízdu na koni. ● 

VERTIKALIZACEVERTIKALIZACE  
za Milana P. a Martina Z. napsala Alena H. 
Roomer neslouží jenom k převážení 
a zvedání nás nechodících, ale slouží 
i k tomu, abychom měli možnost 
vnímat a získávat nové poznatky. Co 
je pro jiného samozřejmostí, pro nás 
je nevšední zážitek - dívat se na věci 
kolem sebe z výšky, tedy stát. Já a 
můj kamarád Martin dokonce 
pomocí Roomeru chodíme. To bylo 
slávy. Moc se nám to líbí a také si to 
jaksepatří užíváme. ● 

  POROZUMĚNÍ                           číslo 42/2012                                        strana  22 

NÁVŠTĚVA STACIONÁŘE NÁVŠTĚVA STACIONÁŘE A DÍLEN V CHODOVĚA DÍLEN V CHODOVĚ  
Tomáš V. s podporou 
V půl deváté pro nás přijel autobus a odvezl nás do Chodova. Ve stacionáři už 
na nás čekali kamarádi, kteří se nemohou dočkat, aby nám předvedli  besídku  
věnovanou ke Dni matek. Besídka byla  krásna a moc se mi líbilo, že se na ní 
podíleli úplně všichni. Naposledy  jsem byl ve stacionáři před 10 lety a nestačil 
jsem se divit, co všechno se změnilo. Byl jsem překvapený,  co všechno 
existuje za zdravotnické pomůcky (ROOMER, vodní postel, perličková koupel, 
masážní  křeslo). Budu se těšit na další návštěvu. ●  

MOJE PRVNÍ SPANÍ MOJE PRVNÍ SPANÍ 
VV  DÍLNÁCHDÍLNÁCH  
Lucka G. s podporou 
Ve středu 6. června jsme šli z dílen 
grilovat špízy do restaurace U 
Nádraží v Chodově. Grilování bylo 
super. Špízy byly výborný, dala 
jsem si k nim kečup i zeleninu. Byla 
to zábava, hráli jsme fotbal a pak 
jsme šli do dílen spát. Byla tam 
Soňa, Káťa, Tomáš S., Péťa W., 
Klárka, Víťa, Peter a tety Helenka a 
Slávka. Měli jsme dostatek místa na 
spaní. Moc se mi to líbilo, musíme 
to příště zopakovat. Těším se. ● 
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VÝLET DO CHEBU VÝLET DO CHEBU   
Jiří H. s pomocí 
V pondělí 28. května jsme jeli na výlet. Já 
jsem jel s tátou. Jeli jsme do Chebu do 
divadla na pohádku Princezny jsou na draka. 
Ráno po příjezdu do Chebu jsem se šel s tátou 
projít na nové náměstí. Pohádka se mi líbila, 
byly tam pěkné písničky. Dále jsme jeli na 
Ameriku u Františkových Lázní. Tam jsme šli 
do výletní restaurace na oběd. Oběd byl moc 
dobrý. Také jsme se fotili. Šli jsme se projít 
do zoo parku a lesoparku. Je to tam pěkné a i 
počasí nám vyšlo. ● 

GRILOVÁNÍ GRILOVÁNÍ   
Viktor M. s podporou 
Dne 6. 6. jsme měli grilování. Opékali jsme si špízy, které jsme si předtím na 
dílně připravili. Den předem jsme byli koupit maso a potřebné suroviny a pak 
jsme jen krájeli a napichovali. Já jsem se moc těšil, z dílny jsme všichni 
odcházeli v 17.30 hodin a na místo grilování jsme dorazili okolo 18.00 hodin. 
Byla tam i Klárky mamka, její Toník a strejda Tonda. Špízy byly moc dobré a 
ještě jsem si koupil k pití sprite, který mám rád. Ve 20.30 jsme šli zpátky do 
dílny. Spali tady Klárka, Kačka, Lucka, Soňa, Péťa W, Péťa D, Tomáš S. a já.  
Akce se mi moc líbila a příště půjdeme zas. ● 
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KNIHOVNA "PÍSNIČKY Z POHÁDEK"KNIHOVNA "PÍSNIČKY Z POHÁDEK"  
Lenka Z., Pavla L. s pomocí 
Ve čtvrtek 31.5. jsme byli v knihovně, 
prohlíželi jsme si knížky o nástrojích. 
Viděli jsme tam trumpetu, basu, 
housle, buben a další nástroje. Pak nám 
paní knihovnice pustila CD "Písničky z 
pohádek" a my jsme měli hádat, jak se 
písnička jmenuje. Lenka říkala: "Páje 
to moc šlo." Potom následovala 
pohádka "O Budulínkovi", kterou nám 
paní knihovnice zahrála s loutkami. 
Čas rychle utekl a my se vrátili zpátky 
do stacionáře. ● 

NÁŠ VÝLETNÁŠ VÝLET  
za Haničku M., Jarouška B. a Barborku C. napsala Liba R. 
Koncem května jsme jeli na výlet do Chebu. Nejprve jsme si zašli do cukrárny 
na zmrzlinu a zákusek a pak nás čekalo divadelní představení o drakovi, který 
raději než princezny jedl ovoce a zeleninu. Po fotografování s herci nás autobus 
zavezl k rybníku jménem Amerika, kde jsme poobědvali. Po jídle, aby nám 
slehlo, jsme se procházeli kolem vody a také jsme si prohlédli zvířata z mini 
ZOO. A pak už nás čekal návrat domů. Byl to příjemně strávený den. ● 
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VÝLET PRO VOZÍČKÁŘEVÝLET PRO VOZÍČKÁŘE  
Natálka W. s pomocí 
My s vozíkem to nemáme jednoduché. Ne vždy se 
dostaneme tam, kam bychom chtěli nebo potřebovali. 
Protože se nemůžeme vždy účastnit běžných výletů, 
rozhodla se teta Věrka, že uspořádá výlet uzpůsobený 
právě nám - vozíčkářům. Objednala pro nás 
bezbariérový autobus, se kterým jsme se vydali do 
Františkových Lázní. Nejprve jsme se šli podívat na 
sochu Františka. Pak jsme se občerstvili v cukrárně a 
procházeli se parkem, kde jsme pozorovali veverky a 
ptáčky. Protože bylo krásné počasí, odpočinuli jsme 
si na dece pod stromy. Vše krásně kvetlo a vonělo. Z 
Františkových Lázní jsme se vydali na SOOS, kde 
jsme viděli daňky, nakoukli do dinoparku a dali si 

hranolky, nebo párek. Domů jsme se vrátili unaveni, ale spokojeni. ● 

VELKÉ PŘÍPRAVYVELKÉ PŘÍPRAVY  
Jan Š. s pomocí 
Každým rokem (letos již po třetí) na přelomu měsíce 
května a června se u nás na zahradě koná tradiční 
opékání vuřtů. Tentokrát mne napadlo pro všechny 
účastníky vyrobit pozvánky. Zhotovil jsem je na 
počítači s pomocí tety. Na pozvánce byl datum a místo 
konání a několik fotografií z minulých akcí. Všem 
pozvaným kamarádům jsem vyrobené pozvánky rozdal 
a ještě jsem vytiskl malý plakátek do třídy. ● 
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U HONZÍKAU HONZÍKA  
Vítek K. s pomocí 
Poslední květnové pondělí 
jsme pekli vuřty na ohýnku 
v Božíčanech. Potom jsme šli 
na procházku po okolí a viděli 
jsme tam kozy. Kozy vylezly 
až na střechu boudy. Potom 
jsme se vrátili do Chodova na 
dílnu. Byl to pěkný výlet a 
moc se mi líbil. ● 

VÝLET ZA DRAKEM A DO AMERIKYVÝLET ZA DRAKEM A DO AMERIKY  
Klára D. 
Dne 28. května jsme si objednali hezké počasí a vydali jsme se na výlet do 
Chebu na divadelní pohádku, která se jmenovala  Princezny jsou na draka. Před 
divadlem šla naše parta do cukrárny na malý zákusek, zatímco ostatní šli na 
prohlídku města. Po divadle jsme jeli do Františkových Lázní na rybník 
Amerika, kde je pěkná restaurace a tam jsme si dali dobrý oběd. Mohli jsme si 
vybrat ze 3 obědů. Po obědě jsme se těšili na dobrou kávu a něco sladkého. 
Nakonec jsme se šli podívat na malou ZOO. Je tam i pěkný kemp. Moc se mi 
tam líbilo. ● 
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VUŘTY DVĚMA POHLEDYVUŘTY DVĚMA POHLEDY  
Táňa S. a Jan Š. s pomocí 
Honza: Přípravy na tradiční opékání buřtů jsou důležité. Taťka posekal zahradu 
a mamka upekla koláč. V den konání  jsme s taťkou  připravili dřevo a 
posezení, rozdělali oheň, uvařili čaj. Pak už jsme čekali na mé pozvané 
kamarády a tety. Jako vždy jsem se moc těšil a byl jsem ve velkém očekávání. 
Táňa: Opět jsem se k  Honzíkovi moc těšila. Buřtíka jsem si sama upekla a moc 
mi chutnal. Dala jsem si i koláč  od Honzíkovy maminky a dobrý čaj. Vítek  
přinesl také  napečeno od maminky. Všem se nám u Honzíka moc líbilo a už se 
těším na příští opékání. ● 

OBUŠKU ZOBUŠKU Z  PYTLE VENPYTLE VEN  
za Péťu P. napsala Nikol H. 
Víte, co mám moc rád? Autobusy. 
Protože většinou to je tak, že když mě 
takový autobus někam veze, tak na 
konci cesty na mě čeká něco pěkného. 
A i tentokrát tomu nebylo jinak. Ráno 
jsem do něj nasedl a netrpělivě čekal 
celou cestu. A už je to tady, jsme na 
místě. Tentokrát je to divadlo. To je 
paráda. Dnes hrají Obušku z pytle ven. 
Netrvalo to dlouho a už byl konec, 

moc se mi to líbilo. Nejvíc, když vyběhl loupežník s bambitkou. Po představení 
jsme se šli všichni podívat na Vřídlo a dali si velkou kulatou oplatku. Není nad 
to, když vás někam sveze autobus. ● 
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INDIÁNI NA HOUDĚ BOUDĚINDIÁNI NA HOUDĚ BOUDĚ  
Klára D. 
V neděli 10. června jsme měli sraz před 
stacionářem a vyrazili jsme na školu v přírodě na 
Boží Dar. Měli jsme téma Indiáni. Celý týden 
jsme měli pestrý a soutěžili jsme. V úterý  jsme 
si vyrazili zdolat veliký kopec s rozhlednou na 
německé straně, což se nám minulý rok 
nepovedlo. Letos bylo počasí hodně měňavé a 
dost také pršelo, tak byly některé soutěže i na 
Houdě  Boudě. ● 

ZRUČNÉ PÍRKO ZRUČNÉ PÍRKO --  NEDĚLE DEN 1.NEDĚLE DEN 1.  
Pavla a Lenka L., Hana M., Barbora C., Ester F. s pomocí 
V neděli po obědě jsme v Chodově nasedli do 
autobusu, který nás odvezl na Boží Dar. Dojeli 

jsme na „Boudu Houdu“. Našli jsme si pokoj, převlékli se 
za indiány a školanda s názvem „Indiánské putování“ 
mohla začít. Sešli jsme se všichni v největší místnosti a 
seznámili jsme se s herním plánem. Nikol a Lenka nám 
také zatancovaly nový indiánský tanec, který jsme pak 
tancovali na každé ranní rozcvičce. Rozdělili jsme se na 
dvě skupiny. Tahali jsme vajíčka, ve kterých byla ukrytá 
peříčka (oranžová a zelená). Vyrobili jsme si čelenku a 
zahráli si hru „sfoukni pírko“. Venku jsme si zasoutěžili 
v družstvech hru „zapíchni peříčko do čelenky“ a šli jsme 

prozkoumat okolí našeho nového území. V šest hodin byla večeře. Po večeři 
jsme si zahráli ještě jednu hru „hod pírkem do ohniště“. Pak následovalo 
rozdávání náramků za splněné soutěže, koupání a první noc v novém obydlí. ● 
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DEN ŠŤASTNÉHO LOVUDEN ŠŤASTNÉHO LOVU——PPONDĚLÍ DEN 2.“ONDĚLÍ DEN 2.“  
Michal Š., Vítek S. a Milan M. s pomocí 
Ráno po probuzení jsme měli indiánskou rozcvičku, všichni jsme měli naše 
obleky a čelenky. Po rozcvičce byla dobrá a velká snídaně. Hned po snídani 
začaly soutěže. Lovili jsme oštěpem velkého bizona, házeli jsme na cíl, jezdili 
na mustangovi, kterého jsme si museli napřed ochočit. Potom jsme stopovali 
zvěř a lovili ryby. Moc hezké bylo krmení živých kaprů, voda se jen vařila, 
kolik jich bylo. V noci nás probudil svým příchodem šaman a museli jsme mu 
dát pírko, pořád opakoval „dej sem pírko“, bylo to moc strašidelné, ale my 
jsme byli odvážní indiáni. ● 

BOUDA HOUDABOUDA HOUDA  
Míša Š. s maminkou 
Po loňské zdařilé pravěké školandě 
jsem se rozhodl a přihlásil na další. 
Od prvního dne jsem se těšil na 
nové dobrodružství coby "Indián". 
Maminka pečlivě vybírala mé 
oblečení, aby jsem se líbil. I když 
nám počasí moc nepřálo, o zábavu 
bylo postaráno. Hráli jsme různé 
hry, zpívali a tancovali. 
Předposlední den jsme šli hledat 
poklad, který jsme úspěšně našli. 
Velmi mě potěšilo, když za mnou 

přijela maminka Ribana a tatínek Manitú. Moc jim to slušelo. Společně jsme si 
opékali buřty a potom následovala ukázka hašení Houdy Boudy. Přijelo i 
požární auto s vybavením. Nakonec jsme dostali sladkou odměnu a pěkné 
diplomy. A ráno hurá domů! Všude dobře, doma nejlépe!!! ● 
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DEN MOUDRÉ SOVY DEN MOUDRÉ SOVY --    ÚÚTERÝ DEN 3.TERÝ DEN 3.  
Klára D., Soňa P. a Kačka P. s podporou 
Dnes jsme šly na delší túru do Německa - podívat se na rozhlednu Fichtelberg. 
Cesta byla trochu náročnější, ale stálo to za to. Výhled do krajiny byl úplně 
úžasný. Potom jsme se vracely zpět na naší Houdu boudu. Čekal na nás 
výborný oběd - knedlíky, maso a špenát. Pak jsme si šly udělat kafe. Polední 
klid jsme strávily hlavně spánkem. Odpoledne jsme se dozvěděly, jaké jsme 
znamení v indiánském horoskopu. Já a teta Lenka jsme mazaný vlk, Soňa je 
moudrá sova, Kačka je datel (někdy do všech klove), Lenka Z. je vydra, co má 
ráda vodu a Tánička je ve znamení zvědavé a cílevědomé husy. Poté jsme se 
byly ještě projít k nedalekému rybníčku, kde jsme krmily ryby - pstruhy. Večer 
jsme soupeřily ve hře ,,magnetická stezka“. Pochutnaly jsme si na dobré večeři 
a šly jsme na náš pokoj. Byl to náročný, ale moc úžasný den. Všechny jsme 
byly moc spokojené. ● 
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DEN OHNĚ A SEKERY DEN OHNĚ A SEKERY --  ČTVRTEK DEN 5.ČTVRTEK DEN 5.  
Štěpík, Víkek K. a Michal H. s pomocí 
Jako každé ráno, tak i dnes jsme měli indiánskou rozcvičku. Potom jsme se 
nasnídali a tety náčelnice nám pověděly, co nás dnešní předposlední den na 
školandě čeká. A bylo toho opravdu plno - teta Nikol nás seznámila s 
oslavným rituálem indiánů, symbolicky jsme vykouřili dýmku míru, 
odpoledne jsme se rozdělili na dva kmeny. Jeden kmen zůstal v tábořišti a měl 
za úkol postavit indiánské týpí (vč. Štěpíka a Vítka) a druhý kmen (vč. 
Michala) se vydal do přírody hledat poklad po stopách indiánských kamínků. 
Po zdařilém a usilovném hledání byl poklad nalezen. A co bylo uvnitř? 
Spoustu dobrot pro nás všechny statečné indiány a taky plno sladkých malých 
indiánků. Jako správní indiáni jsme zakopali válečnou sekeru a odebrali jsme 
se zpět do tábořiště i s pokladem, abychom se rozdělili s ostatními. Potom 
jsme šli opékat buřty - všichni jsme se moc těšili, jak si na nich pochutnáme. 
Velkým překvapením byl příjezd hasičů, kteří nám předvedli, jak správně 
uhasit oheň. A jako sladkou tečku dne jsme dostali od šéfkuchaře vynikající 
zmrzlinový pohár se šlehačkou a ovocem. I když nám počasí moc nepřálo, 
přesto jsme si nejen tento den, ale celý indiánský týden užili a už se těšíme na 
další rok. ● 
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MANITU PLÁČE MANITU PLÁČE --  STŘEDA DEN 4.STŘEDA DEN 4.  
za Jarouška B. a Vítka S. napsala Nikol H. 
Bylo středeční ráno a za okny byl slyšet zvuk deště. Kapky se odrážely od 
okenního parapetu a nás se snažila polapit pochmurná nálada, tak jak to bývá, 
když je venku ošklivě. Po snídani jsme se sešli u Vítka a Štěpíka na pokoji a 
hned bylo veseleji. Hráli jsme hry s okurkami. Zdobili jsme se jejich slupkami 
a vypadali jsme jako správní maskovaní indiáni. To vám byla legrace. 
Odpoledne se paprsky sluníčka snažily prodrat šedými mraky ven, několika 
z nich se to i povedlo, a tak jsme se vydali na motokáry. To byla jízda, jak nám 
ta kolečka frčela z kopečka. Po té jsme se vrátili k našemu „Tee-Pee“ a začala 
pravá indiánská zábava. Všichni jsme tančili, zpívali a dováděli. Tento den, i 
když tomu ráno nikdo nevěřil, se opravdu povedl. ● 
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NA SHLEDANOUNA SHLEDANOU  
za Kamila J. napsala Alena H. 
V měsíci červnu ukončil pobyt ve stacionáři Kamilek, 
který přechází do týdenního zařízení v Chebu. Ve 
stacionáři prožil téměř 4 roky a za tu dobu jsme si na sebe 
velmi zvykli. Získal si zde kamarády a tety ho rády 
hýčkaly. Rád se totiž choval. Jeho milý úsměv a 
spokojenost nám byly odměnou. „A tak, milý Kamčo, 
přestože jsem smutná z toho, že odcházíš, jsem moc ráda, 
že jsem aspoň na chvíli mohla patřit k lidem, kteří ti 
zpříjemnili a obohatili Tvůj život pěknými zážitky. Přeji 
Ti, abys i nadále potkával lidi hodné a ochotné naplnit 
Tvůj život štěstím“. ●  K přání se připojují všichni z Mateřídoušky 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNESPORTOVNÍ DOPOLEDNE  
za Tomáše M. napsala Alena H. 
Jako každý rok, tak i letos jsme se vydali 1. 
června na hřiště DDM, kde jsme soutěžili. 
Skákal jsem v pytli, přetahoval se lanem, ale ze 
všeho nejvíc se mi líbil skákací hrad. Tam jsem 
se opravdu vyřádil. Není proto divu, že mi 
pořádně vyhládlo. Jako vždy byl pro nás 
připraven nadýchaný koblížek a limonáda. ● 

D 

D 
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ODJEZD ODJEZD --  PÁTEK DEN 6PÁTEK DEN 6..  
Táňa S. a Lenka Z. s pomocí 
Ráno jsme vstali jako vždy - kolem půl sedmé. Pak jsme se šli umýt a zabalit 
poslední věci. Indiánské líčení už jsme tento den nedělali. Po snídaní jsme se 
šli naposledy projít. Zastavili jsme se u městského úřadu, kde stojí i velká 
socha Ježíška. Poté jsme se všichni společně fotili. Za statečnost a odvahu jsme 
dostali krásný diplom na památku a balíček sladkostí. Na závěr naší školandy 
jsme se rozloučili tradičním indiánským pozdravem. I když počasí nám úplně 
nevyšlo, na školandě bylo moc hezky a už se těšíme na další. ● 
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VUŘTY NA BÍLÉ VODĚVUŘTY NA BÍLÉ VODĚ  
za Kristýnu K. napsala Liba R. 
Blížily se prázdniny a my jsme si vyšlápli na Bílou vodu. Ten den se trochu 
honily mraky, ale jinak bylo počasí tak akorát na opékání vuřtů. Strejda Pavel 
jel s Matýskem autem a než jsme dorazili na místo, rozdělal nám oheň, 
abychom mohli hned péct. Špekáčky mi voněly i chutnaly. Líbil se mi oheň i 
vodní plocha s kachnami a také neustále poskakující Dominik, zkrátka celý 
výlet byl fajn. Hlasitě jsem se smála a byla šťastná. ● 

MALOVÁNÍ VMALOVÁNÍ V  DÍLNĚDÍLNĚ  
Viktor M. s podporou 
Když všichni odjeli na školu přírodě, tak 
jsme se rozhodli, že vymalujeme v dílně 
kuchyň. Prvně jsme umyli všechny zářivky. 
Potom se strejda pustil do stropu, a já jsem 
natíral díry Sokratem. Pak jsme zadělali díry 
speciální hmotou, a když zdi pěkně zaschly, 
tak jsme je museli obrousit. Ve středu už se 
malovalo načisto. Já jsem maloval dolní 
stěny první nátěr. Druhý nátěr maloval Péťa 
s Martinkou. Ve čtvrtek už se lepily lišty 
okolo oken a dveří a uklízelo se. Teď máme 
kuchyň jako novou a moc se nám líbí. ● 
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BESEDA V KNIHOVNĚ BESEDA V KNIHOVNĚ --  "HURÁ "HURÁ 
LÉTO"LÉTO"  
za Pavlu N. napsala Barbora K. 
Celý týden jsem se těšila, že půjdu s Bárou 
ven na procházku. A také se tak stalo - ve 
čtvtek jsme se vydali společně s ostatními 
kamarády do místní knihovny na besedu 
"Hurá léto". Přivítala nás příjemná paní 
knihovnice, která si s námi povídala o tom, 
jak se těšíme na prázdniny, kam kdo 
pojedeme. Také nám přečetla jeden zajímavý 
příběh o tom, jak rychle lze procestovat svět. 
Poslechli jsme si pohádku "O Perníkové 
chaloupce trošku jinak". Prohlédla jsem si 
plno zajímavých knih o cestování. V 
knihovně se mi moc líbilo, protože mám ráda 

knihy a když mi je někdo předčítá. Cestou zpět jsme se pomalu prošli po 
starém náměstí a pak už jsme museli zpět do stacionáře na oběd. Po obědě jsem 
své zážitky z dnešního dne pověděla mamince a tatínkovi. ● 

ZÁVODĚNÍ S HONZÍKEMZÁVODĚNÍ S HONZÍKEM  
Libor B. s pomocí 
V úterý ráno na mě čekalo velké překvapení. 
Honzík si přivezl elektrický vozík. 
 Měl jsem velkou radost. Moc jsem se těšil, 
že si dáme závody. Směřovali jsme na velké 
parkoviště. Cestou jsme jeli opatrněji. Já s 
menší pomocí, ale Honzík vše zvládal sám, je 
zkušenější. Na parkovišti jsme to mohli 
pořádně rozjet. Honzík mi ukazoval jaké umí 
na vozíku fígle - např. točení dokola, jízdu 

pozpátku. Pak jsme spolu závodili. Byl s námi také taťka Honzíka, který natáčel 
a fotil. Další den nám Honzík vše přinesl 
ukázat do stacionáře. Mohli jsme to tak 
ukázat i ostatním. Byl to pěkný zážitek. ● 

ČASOPIS POROZUMĚNÍČASOPIS POROZUMĚNÍ  
Veronika K. 

Náš časopis Porozumění 
 je srdcem s láskou vytvořený. 

Nic hezčího nikde není, 
 je to krásné potěšení. 
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OPÉKÁNÍ NA BÍLÉ VODĚOPÉKÁNÍ NA BÍLÉ VODĚ  
za Matěje P. a Jindříška P. napsala Nikol H. 
Jednou takhle ve čtvrtek jsme se s tetami vydali na výlet. Naším cílem byla 
Bílá voda v Chodově. Když jsme se ráno probudili, počasí nám zrovna nepřálo, 
tak jsme měli strach, abychom se vůbec někam vydali. Nakonec ale na nás 
vykouklo sluníčko, a tak jsme se mohli vypravit na cestu. Když jsme dorazili 
do našeho cíle, rozdělal nám strejda Pavel oheň a my mohli opéct všechny ty 
připravené dobroty. I když se nám z tak pěkného místa moc nechtělo, museli 
jsme se vrátit do stacionáře. ● 
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VÝLET DO JINDŘICHOVIVÝLET DO JINDŘICHOVICC  
Marie J. 
V úterý 26.6.2012 jsme vyrazili malým autobusem do Jindřichovic. Jako první 
jsme se byli podívat na velikánský vrtule a potom jsme se jeli podívat na 
rakvičky ze dřeva, bylo jich strašně moc. Byli jsme i v archivu a hrozně se mi 
líbilo, jak mluvil pán a jak to tam měli poskládaný. Ve sklepě jsme hledali 
poklad a dřív tam dávali třeba sudy, aby byly v chládku. Pak jsme byli venku a 
procházeli jsme se po farmě. Byla tam zvláštní prasata, měla takový krásný 
čumáčky a byla chlupatá. Pak jsme byli na louce a pekli jsme si buřty. Taky 
jsme u rybníka chytali ryby a Pepa dokonce jednoho chytil. Vuřty byly moc 
dobré. Celý to bylo moc hezký. ● 

MOJE DOVOLENÁ U MOŘEMOJE DOVOLENÁ U MOŘE  
Pavel S. s pomocí 
Již 1. června jsme  s mamkou, taťkou, bráchou 
Honzou, sestrou Klárkou a babičkou jeli na 
dovolenou na Korsiku. Cestovali jsme 
autobusem, lodí a zase autobusem. Cesta byla 
dlouhá, ale já ji téměř celou prospal. 
Ubytovaní jsme byli v pěkném apartmánu. 
Každý den jsme se chodili  k moři koupat a 
opalovat. Moře bylo slané a voda v něm 

krásně čistá. Sbíral jsem mušle, pěkné kamínky a písek, které jsem si přivezl i 
domů. Večer jsme chodili na procházky do města a zašli jsme i na pizzu. Já 
jsem si dal pizzu s rybami a italské pivo. Po celou dovolenou jsme měli  pěkné 
počasí, svítilo sluníčko, ale foukal vítr. Všichni jsme přijeli krásně opálení. Na 
dovolené se mi moc líbilo. ●  
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  Děkujeme laskavým a štědrým dárcům:Děkujeme laskavým a štědrým dárcům:  

 maminkám za pečení dobrot pro naše hosty ze SRN 

 panu starostovi Ing. Josefu Horovi za dlouholetou podporu i 
za věcné a finanční dary  

 panu generálnímu řediteli Ing. Vojtěchu Zítkovi a firmě 
Sedlecký kaolin a.s. za dlouholetou podporu a každoroční 
finanční dar 

 panu Ing. Janu Paškovi a panu Pavlu Cimickému, majitelům 
firmy KV KONTO s.r.o. za finanční dar i profesionální a 
kvalitní účetní služby   

 manželům Fojtovým za sponzorské pohoštění a úspěšný 
rybolov při výletu do Jindřichovic 

 panu Oldřichu Prohlovi, prezidentovi Oficiální asociace 
Beachsoccer a Footvolley v ČR za věcný i finanční dar 

Denní centrum Mateřídouška finančně podporujDenní centrum Mateřídouška finančně podporujDenní centrum Mateřídouška finančně podporujííí: 

časopis POROZUMĚNÍ vydává Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.  
Školní 737, 357 35 Chodov, info@opschodov.cz, www.opschodov.cz 
Redakční rada: Bráborec P., Bráborcová V., Davídková L., Šťastná S.,  
Hoffmannová V.  Náklad: 150 ks   Není určeno ke komerčnímu využití. ZDARMA!  
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VÝLET DO JINŘICHOVIC A RYBAŘENÍVÝLET DO JINŘICHOVIC A RYBAŘENÍ  
Josef D. 
V úterý jsme jeli autobusem do Jindřichovic. Těšil sem se a cesta rychle utekla. 
První sme byli na elektrárně, kde byly čtyři obrovský vrtule. Potom sme šli do 
hrobky a do archivu, kde byla spousta kronik a starých papírů. Hledali sme tam 
ve sklepě poklad. Dřív se ve sklepě chladilo pivo. Potom jsme se podívali na 
statek, kde byla prasata, kozy a telátko. Nejvíc sem si užil rybaření, na které 
jsme šli po tom, co sme si opekli buřty. Hned na první nahození jsem chytil 
kapra. Vytáhli sme ho z vody a dali do čeřenu. Odnesl sem ho s sebou do dílen 
a pak domů. Druhý den sem přinesl do dílen do mrazáku vykuchaného a 
očištěného a až bude čas něco z něj uvařím. ●    


