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Co jsme pro vás připravili v tomto čísle:    Co jsme pro vás připravili v tomto čísle:        

 Předvánoční a vánoční zážitky    Naše vystoupení  
Zajímavé návštěvy    Výlety, kulturní zážitky a drobné střípky ze života ...   

Důležité upozornění - v tomto časopise nenajdete jedinou negativní zprávu. 
Četba tohoto časopisu má prokazatelně léčivé účinky.Četba tohoto časopisu má prokazatelně léčivé účinky.Četba tohoto časopisu má prokazatelně léčivé účinky.   

Milí čtenáři, 
na stránkách dalšího Porozumění můžete spolu s námi zavzpomínat na 
uplynulý půlrok. Byl opět bohatý na krásné zážitky i drobná 
dobrodružství. Prožili jsme požehnané Vánoce, před kterými nás trochu 
vystrašil čertí doprovod Mikulášské návštěvy a my sami jsme si na čerty 
zahráli v čertí besídce, kterou jsme si připravili na předvánoční čas. 
Zajeli jsme za Machem a Šebestovou ze 3B. do Městského divadla v 
Chebu a poté poobědvali ve středověké krčmě. Ve stacionáři se také 
kouzlilo, neboť nás navštívil opravdový kouzelník. Pan starosta nás 
pozval do své starostovny a prozradil nám, co nového se v našem městě 
chystá.  
Velmi nás těší, že Denní centrum Mateřídouška má další, plně fungující 
službu, která si rychle získává sympatie všech, kdo ji využívají. Sociálně 
terapeutické dílny dokázaly nejen svou potřebnost, ale jejich obliba mezi 
našimi klienty neustále roste. Velké poděkování si zaslouží naši noví 
zaměstnanci dílen, kteří se museli naučit mnoho nových dovedností a 
stali se i opravdovými kamarády těch, kdo dílnu navštěvují. Máme z toho 
velkou radost, neboť na samém začátku činnosti dílen bylo mnoho 
neznámých a ještě více obav, zda-li jsme schopni tuto náročnou službu 
úspěšně provozovat a zvládnout. 
Plánujeme také malou změnu ve vydávání našeho Porozumění. Časopis 
bude vycházet jako čtvrtletník, tak aby lépe reagoval na aktuální události 
v Mateřídoušce. Tím se nám  podaří lehce korigovat počet stran. Velmi 
rádi bychom i nadále pokračovali ve vydávání Porozumění, ale redakční 
rada, která není z nejpočetnějších, musí zvládat čím dál tím víc nových 
úkolů i povinností, které s sebou provoz denního centra přináší. 
                                                                                 Věra Bráborcová  

  POROZUMĚNÍ                           číslo 37/2010                                         strana  2 

DOVOLENÁ A VÝLET DO HVĚZDÁRNYDOVOLENÁ A VÝLET DO HVĚZDÁRNY  
Petr P. s tetou Andreou 
V září jsem byl na již tradiční dovolené v Českém ráji. Na chatě (aka) jsem 
spal s dědou, babičkou a maminkou. Hodně jsme chodili v přírodě a jezdili po 
výletech ( hrady ap.), mamina i na kole . Hned první den ve stacionáři – bylo 
to 30.září, na mě čekalo příjemné překvapení. Jel jsem na výlet do Hvězdárny 
v Karlových Varech a to autobusem, což bylo na celé cestě to nejlepší. Bylo to 
tam moc pěkné. Pán pro nás měl připravený program ,,Žárovkou na měsíc“. 
Líbili se mi planety, které zdobily vstupní halu. Po návratu mě čekaly k obědu 
mé oblíbené knedlíky. Celý den se povedl a já už se těším na další výlet. ● 

OSLAVY VÝROČÍ MĚSTAOSLAVY VÝROČÍ MĚSTA  
Jiří H. s tetou Věrou 
V sobotu na konci září byla v Chodově velká 
oslava 815. výročí první písemné zmínky o 
Chodově, 115. výročí povýšení Chodova na 
město a 135. výročí založení hasičského 
sboru. Já jsem šel s rodiči na náměstí, byl 
historický průvod městem. Pan starosta měl 
projev. Také jsme poslouchali dechovku, 
dívali jsme se na mažoretky, byly tam malé i 
ty dospělé. Po celém náměstí byly stánky a 
hrála hudba. Večer byl slavnostní ohňostroj. 
Byl moc krásný den, slunce pěkně svítilo. ● 
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BONA MENTE BONA MENTE --  DOBRÝ ÚDOBRÝ ÚMYSL MYSL   
Klára D. samostatná práce 
Dne 29.10. jsme se domluvili že pojedeme do Prahy, do divadla 
Hybernia. Ještě před divadlem jsme měli dost času, tak jsme se 
šli projít  po podvečerní Praze , také jsme navštívili malou a 
útulnou cukrárnu, tam jsme si vybrali dobrý dorty a kafe, tak 
jsme chvíli poseděli. Pak jsme pokračovali do divadla. V divadle 
se konalo slavnostní zahájení benefičního 
koncertu  Bona mente - dobrý úmysl. 
Večerem nás provázeli Jitka Schneiderová a 

Šaša Rašilov. Účinkovali Helena Vondráčková, Monika 
Absolonová, Petr Bende, Milan Drobný, Vlasta Horvát, 
Petr Janda, byla tam i módní přehlídka Petra Lakrona 
s modelkami a taneční vystoupení studia Domino. Jinak se 
nám všem líbilo a  zasmáli jsme se. Celý koncert  a peníze, 
které byly vybrané byly věnované na věci do nemocnic a 
do jiných zařízení. Moc se mi to líbilo. Klára. ● 

KOUZELNÍK VE STACIONKOUZELNÍK VE STACIONÁŘIÁŘI  
za Kristýnku K. napsala teta Liba 
Na podzim přišel za námi do stacionáře kouzelník. Byl oblečený jinak, než lidé, 
které znám a také se jinak choval. Na přehlídku jeho kouzel jsme se sešli 
všichni v tělocvičně. A to já mám moc ráda. Hudba, plno kamarádů kolem, 
smích a potlesk… Byla jsem veselá a spokojená. ● 

  POROZUMĚNÍ              číslo 37/2010                                          strana  4 

KOUZELNÍK VE STACIONKOUZELNÍK VE STACIONÁŘI ÁŘI   
Tomáš G., Marian T. s tetou Věrou 
22. října jsme měli ve stacionáři kouzelníka. Od rána jsme se už moc těšili. 
Kouzelník dělal kouzla s kartami, šátky,se  dvěma miminky. Nejhezčí bylo 
kouzlo, kdy z prázdné krabice pan kouzelník vykouzlil živého králíka. Také 
tetě Nině začaroval prstýnek. Bylo to moc hezké. ● 

ČAROVÁNÍ VE STACIONÁČAROVÁNÍ VE STACIONÁŘIŘI  
Petr W. s tetou Lenkou 
Tak jsme se ho konečně dočkali. Že nevíte 
koho? No přece kouzelníka u nás ve stacionáři. 
Měl s sebou spoustu čarovných věcí. Mně se 
nejvíc líbily triky s kartami. Moc hezké kouzlo 
bylo také s kloboukem a králíkem. Ale úplně 
nejlepší byl trik, při kterém nechal pan 
kouzelník zmizet prstýnek tety Niny. Všichni 
jsme byli napnutí “jak kšandy“, jak to nakonec 
dopadne. Naštěstí se kouzlo povedlo, a jak 
prstýnek zmizel, tak se i objevil. Doufám, že to 
nebylo poslední čarování u nás ve stacionáři. ● 
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NOC VE STACIONÁŘI NOC VE STACIONÁŘI   
Soňa Paduchová s tetou Věrou 
V říjnu jsme měli zase po roce naši 
oblíbenou akci "Noc ve stacionáři". 
Odpoledne jsme se sešli u stolu, kde 
jsme si řekli co nás čeká a co chceme 
k večeři. Také jsme si povídali o 
Chodově a každý se naučil nějakou 
památku kam půjdeme. Já jsem si 
vybrala na náměstí označení 
světových stran s číslem 444. To je 

nadmořská výška Chodova. Potom jsme šli do pizzerie. Dala jsem si salát s 
kuřecím masem a colu. K večeři jsme si nakoupili salámy, sýry a pečivo. 
Každý jsme měli něco k večeři připravit. Klárka a Kačka s Verčou dělaly 
večeři. Já s klukama jsme chystali stoly. Po večeři bylo povídání o tom co si 
přejeme. Také jsme se koupali ve vaně s  bublinkami. Kolem 23 hod. jsme šli 
spát. Bylo to super. ● 

NOC VE STACIONÁŘINOC VE STACIONÁŘI  
Michal H. samostatná práce 
Nejdříve jsme se šli projít po Chodově a pak jsme už šli do pizzerie se najíst. 
Já jsem si dal k pití červené víno Merlot a k jídlu špagety se směsí. Měl jsem 
pořádnou porci špaget, odhadl bych asi tak 400 dkg a snědl jsem je všechny. 
Kačka chtěla ochutnat, tak jsem jí nechal trochu ochutnat a Kačka měla taky 
červené víno Merlot jako já a k jídlu pizzu. Než jsme odcházeli z pizzerie, tak 
jsme museli nejdříve zaplatit. Já jsem platil 140 Kč. Pak jsme šli do stacionáře. 
Já se Soničkou jsem připravoval na stoly pití, talířky a pečivo. No a potom 
když jsme se všichni najedli, tak jsme se šli koupat a po vykoupání jsme šli 
spát. ● 
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U PANA STAROSTY U PANA STAROSTY   
Soňa Paduchová samostatná práce 
V pondělí 19. října jsme šli celý klub s tetou Věrou na radnici za panem 
starostou. Povídali jsme si o Chodově, pan starosta nám ukázal plány, co se 
bude dělat nového. Já se těším na nový park u evangelického kostela. Také 
jsme dostali pohoštění. ● 

VYCHÁZKYVYCHÁZKY  
za Matěje P. napsala teta Andrea 
Jsem už dospělý chlap, tak si rád řídím svůj program, 
podle toho, jakou mám zrovna náladu. Poslední dobou mě 
sice přestalo bavit cvičení, ale o to víc mám rád legraci a 
vycházky. Mám nový kočár s ortézou, ve kterém se mi 
pohodlně sedí a já se zájmem sleduji okolí při našich 
výjezdech po Chodově. Když jdu i s Péťou Pánkem, tak se 
dozvím plno věcí, protože on ani teta Andrea celou 
vycházku nezavřou pusiny. Já se jim často směji. Hodně 
mě baví sledovat naše malé caparty, kterých ve stacionáři 

dost přibylo. Líbí se mi,jak prohání tety. V listopadu jdu na operaci, tak 
doufám, že budu brzy fit a budu zase brzy mezi svými kamarády. ●                                
P.S. Matýskovi přejeme hodně štěstíčka  a zdravíčka. Operace i následná   
rekonvalescence ať probíhá bez komplikací. Držíme palečky ! 
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NÁVŠTĚVA STACIONÁŘENÁVŠTĚVA STACIONÁŘE  
s Lukáškem S. napsala teta Liba 
Na podzim jsme si s celou třídou udělali výlet do stacionáře. Tam i zpět se šlo 
pěšky. Ve stacionáři nás přivítala teta Věrka a v tělocvičně jsme si společně 
zazpívali a zahráli na hudební nástroje. Teta Liba zkoušela, jestli je umíme 
pojmenovat. Byli jsme šikovní. Pak následovala prohlídka celého zařízení. 
Střídavě jsme si hráli na dětské herně a u interaktivní tabule, relaxovali jsme na 
vodním lůžku na snoezelenu. Já jsem byl i u tety Ireny na rehabilitaci. Teta 
ukazovala mé nové (a moc hodné) paní asistentce jak má se mnou cvičit. Mým 
spolužákům se ve stacionáři moc líbilo a já jsem byl rád, že jsem jim zde mohl 
vše ukázat. Příště zase rádi přijdeme. ● 
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VÝLET DO SOLNÉ JESKYVÝLET DO SOLNÉ JESKYNĚ VNĚ V  NEJDKUNEJDKU  
s Tomášem G. a Marian T. napsal teta Věra 
V pondělí 30. listopadu jsme jeli poprvé do solné jeskyně. Naše maminky 
říkaly, že ani neví co to vlastně je, že jim budeme vyprávět. Jeskyně byla 
v jednom docela normálním domě. Byla moc krásná, svítila tam barevná světla 
a voněla sůl.Leželi jsme na lehátkách, která jsme si upravili jak jsme chtěli. Při 
relaxaci hrála hudba. Také jsme si mohli povídat, ale jenom potichu. Nakonec 
jsme si dali kávu a čaj. Byl to pěkný zážitek. ● 

VÝLET  SOLNÁ  JESKYNĚVÝLET  SOLNÁ  JESKYNĚ  
Viktor M. samostatná práce 
Jeli  jsme  do  Nejdku  do  solné  
jeskyně .  Byla  tam  teta Věra  a teta  
Lenka. Potom  jsem  tam já,  Marian,  
Tomáš Gareis, Míša,  Tánička,  
Klárka, Péťa W.,  Soňa a paní 
Primasová. Měli  jsme  tam  všichni  
lehátka a relaxovali  jsme. Pak  jsme  
šli  všichni  do  kavárničky. Dali  jsme 
si  všichni kávu nebo kapučíno. A 
potom  jsme  se  vraceli  zpátky do  
stacionáře na oběd. Solná  jeskyně  
byla  moc  hezká. Příště  pojedu zas. ● 
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SOLNÁ JESKYNĚ  V   NSOLNÁ JESKYNĚ  V   NEJDKUEJDKU  
Kačka P. s pomocí tety Lenky  
Jedno podzimní dopoledne jsme vyjeli malým autobusem na výlet do Nejdku, 
do solné jeskyně. Nejdřív jsme šli ven čekat na autobus. A pak už hurá do 
jeskyně. Kromě mě tam jela také teta Věrka  s tetou Lenkou. V Nejdku na nás 
už čekala Matýskovo maminka. Z dětí tam byl Péťa W., Táňa a klubáci. 
V jeskyni byla moc  hezká  atmosféra - v místnosti hrála pěkná hudba a všude 
kolem byl písek - tedy vlastně sůl.  Všichni jsme leželi na lehátkách, která se 
dala sklopit. Takové mít doma, to by bylo! Potom jsme chvíli seděli ,,u 
kafíčka“ v malé kavárně. V solné jeskyni to bylo moc  prima. ● 

VÝLET DO SOLNÉ JESKYVÝLET DO SOLNÉ JESKYNĚNĚ  
s Martinkou  K. napsala teta Lenka  
Jednou dopoledne jsme se vydali autobusem na 
výlet do solné jeskyně. Musím říct, že jsem byla 
docela zvědavá, protože jsem tam ještě nikdy 
nebyla. Byla tam se mnou teta Lenka a Nina a 
ostatní kamarádi. Měla jsem radost, že tam byla 
také Klárka. Leželi jsme vedle sebe na lehátku a 
potichu si povídali. Když se nám nechtělo nic říkat, 
poslouchaly jsme příjemnou hudbu. Potom jsme 
ještě chvíli poseděli v malé cukrárně, která byla 
hned vedle solné jeskyně. Dala jsem si horkou 
čokoládu a zákusek. To jsem si zase jednou 
pochutnala.  Byl to moc hezký výlet. Do solné 
jeskyně bych se ráda zase někdy podívala. ●   
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KONCERTKONCERT  
Tomáš G. s tetou Věrou 
V neděli pro mě domů přišla teta Věra se Štěpánkem a Víťou a šli jsme na 
Mikulášský koncert. Tam hráli žáci z umělecké školy. Na klavír hrál Honzík od 
tety Liby. Moc se mi líbilo i tancování a povídání o Čertech. Teta šla na 
pódium a dostala sponzorský dar. Všichni ve stacionáři se už těšíme na 
Mikuláše. ● 

MIKULÁŠ VE STACIONÁŘMIKULÁŠ VE STACIONÁŘII  
za Barborku  napsala teta Liba 
Tak jako každým rokem i tentokrát nás 
navštívil hodný Mikuláš a hrozivý 
čert. Ten den jsem zrovna byla ve 
škole a tak jsme se vydali do 
stacionáře s celou naší třídou. Někdo 
byl vystrašený, někdo dokonce plakal 
a sliboval, že se polepší. Já jsem se 
vůbec nebála. Mikuláš a čert si nás 
k sobě volali po skupinkách a za 
písničku nebo báseň jsme dostali 
balíček s dobrotami. Naší návštěvě 
jsme zpívali i společné písně 
z Mikulášské besídky. Tety vše fotily, 
abychom měli památku. ● 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKAMIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  
za Simonku L. napsala teta Liba 
Zimní besídka byla tentokrát o 
Mikuláši a čertech. Já jsem 
vystupovala v krátkém pásmu spolu 
s ostatními dětmi. Na hlavách jsme 
měli rohy. Tančili jsme v kroužku i ve 
dvojicích a jako „čertí babičky“ jsme 
kolébali malé silonové čertíky, které 
nám tety vyrobily. Místy byla besídka 
trochu strašidelná, ale já jsem se 
nebála. ● 
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MIKULÁŠSKÝ  KONCERT MIKULÁŠSKÝ  KONCERT   
Víťa M. samostatná práce 
V neděli jsme šli po obědě na mikulášský koncert do KASSu. Žáci zpívali 
tancovali a hráli na různé hudební nástroje, třeba na harmoniku a jiné nástroje. 
Honzík tety Liby hrál na klavír. Pak tam také přišel čert a Mikuláš a děti 
dostaly na podiu čokoládového čerta a CD s vánočními koledami. Mikulášský 
koncert se nám moc líbil a příští rok půjdeme zase. ● 

MIKULÁŠ VE STACIONÁŘMIKULÁŠ VE STACIONÁŘII  
Víťa M. samostatná práce 
Do stacionáře k nám přišel Mikuláš a čert. Zpívali jsme mu čertovské písně a 
říkali různé básně. Potom jsme všichni dostali různé sladkosti a dobroty. Já 
jsem se trochu čerta bál. Nikoho ale čert neodnesl. A moc se nám to všem 
líbilo. Příští rok přijde zas. ● 

ČERTOVSKÁ BESÍDKA A MIKULÁŠ VE ČERTOVSKÁ BESÍDKA A MIKULÁŠ VE 
STACIONÁŘISTACIONÁŘI  
za Klárku W. a Petra P. napsala teta Andrea 
Tak napilno a veselo jsme začátkem prosince ve 
stacíku ještě nikdy neměli. S naší Čertovskou 
besídkou jsme vystupovali hned třikrát a vždy jsme 
podali profesionální výkon – opravdu, moc se nám 
besídka povedla. Byla plná čertíků, básniček a 
písniček, i Mikuláš Pavlík  mezi nás dorazil. V pátek 
4.12. pak jeden opravdový i s velikým Čertem přišel 
i s nadílkou k nám. Byl krásný  a nejvíc se mě - 
Petrovi - líbily jeho rohy. Klárka si nadílku užila i 
s maminkou. ●                                                                                                              
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NÁKUPYNÁKUPY  
Michal H. samostatná práce 
23.prosince  jsme  jeli  sehnat zářivku  do kuchyně. U Tesca jsem si vyfotil 
novou Kiu Ceed Eco Dynamocs. Na Štědrý den jsem byl doma, hrál jsem hry. 
K večeři byl bramborový salát  a kapr. Já jsem měl filé. Když jsme se najedli, 
tak jsme odešli nahoru do mého pokoje. Já mamča a babička, táta zůstal dole v 
obýváku, když zazvonil zvoneček, tak jsme šli dolů. Předávání se každej rok 
ujmu já, takže dárky podávám. Letos jsem dostal: 1000 puzzle: "Vlci v noci", 
plyšového psa Pluta, sadu Axe (spray, sprchový gel a ručník), sadu str8 
(sprchový gel a spray a gelítko),  sprchový gel Black Suede Touch Crosser 
spray a voda po holení, hrnek „uvař kávu miláčku“,  tričko 1984, otáčecí 
kameru na skipe, sud na DVD či CD 80 ks, album na fotky, dva modely aut 
(Lamborgini a Ferarri), koberec před postel v modrý barvě, svetr, čepici,  DVD 
„Legendární sportovní automobily“. Z 25. na 26. prosince u mě spala Kačka. 
Spala u bráchy v pokoji. 30. prosince jsem byl na návštěvě u Klárky a cestou 
jsem potkal tetu Andy se synem a pak už  jsem dorazil k mamčině sestře  
Marcele. ●   

BESÍDKA PRO HOSTYBESÍDKA PRO HOSTY  
Jiří H. s tetou Věrou 
Ve středu 9.prosince jsme zase zpívali pro pozvané hosty naši besídku 
„Hudební žerty s Mikulášem a čerty“. Přišel také pan starosta ing. Hora a pan 
místostarosta  Pochman. Také přijeli hosté z Karlových Varů, z knihovny a paní 
Peřinová. Po besídce jsme měli připravené pohoštění, v dílně jsme pekli  
vánoční cukroví. Byl to pěkný den. ● 
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NÁKUPY VNÁKUPY V  TESCU TESCU   
za Petra P. napsala teta Andrea 
Cestování autobusem je má oblíbená činnost, a vůbec mi nevadí, že je to třeba 
za nákupy. Už se stalo tradicí, že jezdíme s kamarády a tetami v předvánočním 
čase nakupovat dárečky pro své blízké do Tesca. Letos jsem se nemohl dočkat 
už 3 týdny dopředu ( slyšel jsem i 
to, co jsem neměl :o) ) Chodím 
vždy s tetou Andreou a Klárkou, 
kupuji dárky pro rodiče, sestru i 
babičku s dědou. Po nákupech si 
dám oběd v Pandě a unavený, ale 
spokojený, pak jedu domů autem, 
mamča si mě vyzvedne u Tesca. 
To bude u stromečku překvapení, 
dárky si vezu domů už zabalené a 
ty pak čekají na Ježíška. Těším se 
na další výlet. ●                                                                                                       

VÁNOCEVÁNOCE  
Veronika K samostatná práce na PC 
Vánoční svátky mám moc ráda, tu vánoční pohodu 
a vůni cukroví, spousta chlebíčků, bramborového 
salátu a smažených řízků a k tomu spoustu 
krásných pohádek. Také se těším s naším psím 
miláčkem se kterým moc ráda řádím. Pak jsme se 
všichni  sešli u štědrovečerní večeře na kterou jsem 
se moc těšila až si dám do nosánku. Potom jsme se 
vrhli na dárečky, které jako vždy byly super. ● 

MÉ VÁNOCE MÉ VÁNOCE   
Jiří H. s tetou Věrou 
O vánocích jsem nechodil moc ven,protože jsme 
byli nemocní. K štědrovečerní večeři jsme měli 
filé, bramborový salát a cukroví. Měl jsem pěkné 
dárky: ponožky, podkolenky, trička, pyžamo, pěnu 
na holení, policejní motorku, policejní auto – 
angličáka. Přijela moje sestra a Michal. Narodil se 
malý prasynovec Petr, je to syn mé neteře. Máme 
z něj radost. Od sestry jsem dostal DVD pohádky, 
kosmetiku. Vánoce i Silvestr byly pěkné. ● 
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CO JSME MĚLI POD VÁNOČNÍM CO JSME MĚLI POD VÁNOČNÍM 
STROMEČKEMSTROMEČKEM  
Klárka D. samostatná práce 
Na Štědrý den byl u nás strejda, tátovo brácha. 
Stromeček jsme zdobili den předem, tedy brácha 
zdobil, moc pěkně to ozdobil. Na oběd jsme měli 
trochu rybí polévky, abychom ochutnali, jak se 
tátovi povedla, pak už jsme čekali na večer. Když 
jsme se dočkali, tak jsme se hezky oblékli a čekali 
až nám Toník naservíruje večeři. K večeři jsme 
měli kapra a bramborový salát, k pití bílé víno. Po 
večeři jsme čekali, až zazvoní zvoneček. Pak, 
když zazvonil, tak jsme se zvedli a šli ke 
stromečku, stromeček máme v obýváku. Všichni 
jsme si sedli na sedačku a Toník rozdával dárky. 

Toník, já a taťka jsme dostali kancelářská křesla, Toník modely letadel, 
kosmetiku a krunýř na lyže. Já jsem dostala kosmetiku, polštář a filmy 
„Muzikál ze střední“. Lucinka, to je naše kočka dostala dva balonky svázané u 
sebe, ale víc jí zajímaly dárkové tašky a ozdobený stromeček, ale i s balonky si 
hrála. No a pak jsme koukali na pohádky. Toník a strejda mě zmučili. Moc se 
nám to líbilo. Tátovi a mamince moc děkujeme. ● 

NEMOCNICE NEMOCNICE   
Soňa P. samostatná práce 
Dneska jsem jela do nemocnice za babičkou, jela jsem s maminkou a dědečkem 
autem. Byla jsem ráda, že babičku vidím veselou a usměvavou. Už se těším, až 
přijede domů z nemocnice, budu za ní  chodit. Potom jsme jeli domů. Ležela 
tam s nohou, ale jinak je v pohodě. ● 

MÉ VÁNOCEMÉ VÁNOCE  
Soňa P. samostatná práce 
Já jsem chystala štědrovečerní večeři, 
maminka balila dárky s Aluškou. Mamka 
šla s Aluškou k babičce, i taťka tam šel 
s nimi. Potom mamka byla ráda, že jsem 
to všechno udělala. Potom byla večeře, 
seděli jsme všichni u štědrovečerní večeře 
zase všichni pohromadě. Potom přišli 
Maruška se Zdendou a Zdeněčkem. Pak 
jsme rozbalovali dárky. Já jsem dostala 
celkem 16 dárků. Ale i jinak to byly 
suprové Vánoce. ● 
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VÁNOCE VÁNOCE   
Víťa M. samostatná práce 
Mé vánoční prázdniny. Já jsem chodil také ven. Pod 
stromeček jsem dostal pěkné dárky: spreje, DVD Dalibora 
Jandu a pohádku Sněženka a Růženka, CD Bravo hity, české 
hity Dlouhá noc, a dechovku Brabouci, dále mikinu, 
kalendář s autama 2010 a hlavně nový dalekohled. O 
Vánocích jsme měli návštěvu - Danečka a Deníska a také 
sestru a švagra. Jednu noc u nás přespali. Daneček měl 
30.12.  narozeniny a dostal od nás novou koloběžku.Na 
Štědrý den jsme měli k večeři rybí polévku, řízky, 

bramborový salát a také chlebíčky. Svátky byly pěkné, také jsme chodili s 
Danečkem ven. Byli jsme i na zahrádce. Ještě u nás byla teta Miluška a teta 
Helga. Těšil jsem se zase do klubu. ● 

SÁŇKOVÁNÍSÁŇKOVÁNÍ  
s Natálkou W. napsala teta Liba 
S rodiči často jezdíme za babičkou a dědou do Vintířova. Někdy maminka 
s tatínkem odjedou na nákup nebo něco vyřizovat a já u nich zůstanu sama. 
Vždy pro mě vymyslí nějakou zábavu. Tuhle zimu jsem u nich poprvé 
sáňkovala. Mám krásné „retro“ sáňky se sedátkem s opěrkou. Chvíli mě vozila 
babička, chvíli Nelinka (babiččina fena). To byla rychlost! U babičky a u dědy 
se mi moc líbí. ● 

DIVADLO VDIVADLO V  CHODOVĚCHODOVĚ  
s Natálkou W. a Davídkem Š. napsala teta Liba 
V zimě nás teta vzala do divadla na pohádku o princezně, která se měnila. 
Chvíli byla smutná, pak pyšná, fintivá atd. V pohádce se hodně zpívalo a dělala 
se legrace. Některé písničky jsme znali a tak jsme si i zazpívali. Herci často 
chodili mezi nás do hlediště. Na konci představení se s námi ochotně vyfotili. ● 
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RYTÍŘI JAKO ŽIVÍRYTÍŘI JAKO ŽIVÍ  
s Tomášem M. a Péťou P. napsala teta Nikol  
Tak si tak představte, že jsme viděli rytíře. Ale ne opravdového rytíře, jen 
herce, který nám ho předváděl. To jsme se tak jednou vydali do KASSu s tetou 
na divadelní představení. Jmenovalo se  „Hurá na hrad“. Dozvěděli jsme se, jak 
v dávných dobách žili samotní rytíři. A ten pan herec, s tím vám byla taková 
legrace, téměř celé představení byl slyšet hlasitý smích rozléhající se po celém 
sále. A takových věcí, co nám vyprávěli, například jak se rytíři ráno umývali, 
když se vzbudili, co snídali, jaké oblečení nosili na sobě, také něco o technice 
boje nám pověděli a nakonec, jak trávili svůj volný čas, a že ho nebylo málo. 
Škoda, že jste tam nemohli být také, určitě by se vám to, tak jako nám, líbilo. ● 

MŮJ PES ARGO A JEHO MŮJ PES ARGO A JEHO ŠTĚNĚCÍ DCERA ŠTĚNĚCÍ DCERA 
DAFIDAFI  
se Štěpíkem B. napsala teta  Soňa 
Když každé ráno odjíždíme do 
stacionáře, tak náš pes Argo hlídá 
dům. Štěká a vrčí za plotem na 
kolemjdoucí. Ale když přijedu 
s maminkou a tátou domů, Argo 
nás pokaždé vítá. Taky nás někdy 

zlobí, kouše plot a utíká za jinými psy. Naposledy, když 
nám utekl, byly z toho štěňátka. A tak máme přírůstek 
do rodiny. Má jméno Dafi, je celá černá po Argovi a já jí 
mám moc rád. ● 
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MAXÍCI A MOJE NETEŘ ELENKA MAXÍCI A MOJE NETEŘ ELENKA   
s Petruškou napsala teta Věra 
Mám pro vás velkou novinu. Už jsem teta. Naší Lence se narodila holčička 
Elenka. Je malinká, moc hodná a krásná. Občas ji s maminkou přivezeme do 
stacionáře a tety si ji chovají. Já umím i ze svého vozíku houpat kočárek. Když 
přijeli Maxíci, tak naše Elenka byla jejich nejmladší posluchačkou ● 

O DÍLNĚ O DÍLNĚ   
Víťa M. samostatná práce 
Naše dílna je moc veliká a hezká, máme tam hodně 
místností. Já rád dělám se dřevem a taky s korálkama 
a ještě vařím. Strejda Zdeněk je taky moc šikovný a 
tety také. Všichni jsou moji kamarádi. Mám z nich 
velikou radost. Moc se mi 
tam líbí. Teta Věra měla 
dobrý nápad, že potřebujeme 
dílnu. ● 

MOJE PANENKA ,,BARČA“MOJE PANENKA ,,BARČA“  
s Pavlínou N. napsala teta Soňa 
Každý den si ráda hraji s panenkou ,,Barčou“. 
Ukazuju si na ní, kde má nos, pusu, oči, vlasy. Taky jí 
češu vlásky a prohlížím si s ní mé oblíbené knihy. 
Barča je se mnou ve stacionáři, doma i s ní jezdím 
v autě. Jsme prostě nerozlučná dvojka. ● 
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VÝLET DO KARLOVÝCH VVÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ ARŮ   
Soňa P. samostatná práce 
V neděli jsem jela na výlet do Karlových Varů s naší 
Maruškou a Zdenečkem do divadla na Jů a Hele. Moc 
jsme se těšili. Jeli jsme autem. Byla tam i Jitka s 
Baruškou a Sárinkou. Do divadla přišla i Petruška s 
maminkou a Štěpík s tetou a strejdou. Bylo to moc fajn. 
Zase bych někdy chtěla do divadla. Koupili jsme si také 
teplou oplatku. ● 

CANISTERAPIE CANISTERAPIE   
Liborek B. s tetou Miluškou 
Pejsky mám moc rád. Do stacionáře chodí pejsci jednou za čtrnáct dní. Moc 
rád je hladím, ležím vedle nich, dávám jim pamlsky, ale nejraději je češu. To 
mě moc baví. Jsem rád, že do stacionáře chodí. ● 

TÝDENNÍ POBYT VE SVITÝDENNÍ POBYT VE SVITAVÁCH TAVÁCH   
Klárka D. samostatná práce 
Dne 21.2. jsme se setkali v Karlových Varech na dolním 
nádraží. Jeli jsme s plaveckým oddílem a jelo nás šest členů 
a doprovod. Tomáš se Štěpánkou nám rozdali na cestu 
lízátka a už jsme si šli sednout do autobusu. Jela jsem já, 
Milan, David a jeho maminka, pak ještě Vendy a Petra, 
Míša a instruktoři. Po příjezdu do Prahy jsme čekali s 
Pražákama na další spoj.Všechno jsme naložili a 
pokračovali na určené místo. Celý týden jsme plavali a 

uplavali dva kilometry. Ve středu jsme šli na bouling a v pátek jsme si šli 
vyzkoušet  fotbal na vozíku.Moc se mi to líbilo, příště pojedu zase. Celý zájezd 
byl ukončen 27.2. ● 
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KARNEVAL VKARNEVAL V  SADOVĚSADOVĚ  
s Natálkou W. napsala teta Liba 
Na karneval jsem se dlouho těšila. Hlavně 
proto, že tam měla hrát má oblíbená skupina 
Maxim Turbulenc. Jeden březnový víkend 
konečně přišla ta chvíle. Rodiče mi na vozík 
připevnili disco-kolečka (při pohybu v nich 
svítí malá světýlka), nasedli jsme do auta a 
jelo se! S sebou jsme vzali i babičku Lidušku. 
Maxíci hráli a já si to opravdu užívala. Také 
jsem se se zpěváky vyfotila a nechala si od 
nich podepsat plakát. A karneval? Můj 
kostým kočičky se všem moc líbil. A 
představte si, že jsem vyhrála hlavní cenu – 
obrovského plyšového králíka. Ve stacionáři 
jsem pak vše při ranní komunitě vyprávěla. ● 

SOUSTŘEDĚNÍ V PLAVÁNSOUSTŘEDĚNÍ V PLAVÁNÍ A Í A 
HOKEJOVÉ ZÁŽITKYHOKEJOVÉ ZÁŽITKY  
Míša Š. s maminkou 
Plavu v Karlových Varech Kontaktu Bb už 
asi pět let. Plavání mě moc baví. Někdy na 
tréninku je sranda, ale máme i náročné 
tréninky. Hlavně teď, když máme před 
sebou velké závody „Karlovarský 
Pohárek“, na které se moc těším. V únoru 
jsem se zúčastnil plaveckého soustředění 
ve Svitavách, kde jsem si udělal jeden 
osobáček. Plavali jsme dvakrát denně, jen 
ve středu se plavalo dopoledne a 
odpoledne jsme šli na bowling. Abych si 

trochu odpočinul chodím s mamkou do KV Arény na hokej podpořit naše 
hokejisty, ale letos jim to moc nejde. Před měsícem nám umřel pejsek, kterému 
bylo dvacet let. Byl jsem moc smutný, ne dlouho, máme doma nového pejska, 
také Filipa. Je hravý, pěkný a podobný našemu prvnímu. V září mě a nového 
pejska čeká soutěž „Ostrovský Voříšek“. ● 

NOVÉ ŠTĚŇÁTKONOVÉ ŠTĚŇÁTKO  
Míša Š. samostatná práce 
Máme doma nového pejska Fílípka je mu 5 měsíců. Je hravý, běhá a hraje si se 
mnou. Je moc roztomilý. Spí se mnou v posteli. Je to krásné štěňátko, je to 
jezevčík, je hnědý a přivezli jsme si ho z útulku z Kadaně. ● 
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CUKRÁRNACUKRÁRNA  
Lenka Z. samostatná práce 
Šli jsme do cukrárny. Já jsem si dala věneček a 
horkou čokoládu. Byli tam i další kamarádi a 
všichni jsme se pak vyfotili. ●  

DĚTSKÁ SKUPINKADĚTSKÁ SKUPINKA  
za Klárku W. a Jindříška P. napsala teta Andrea 
Před časem se nám rozrostla naše dětská skupina o dalšího kamaráda. Jmenuje 
se Jindříšek a teta s jeho maminkou mu říkají JÍJA. Je to veselý, čilý klučík, 
kterého zajímá vše co má kola a vydává nějaký zvuk. Ve vaně se chová, jak 
profesionální plavec. Moc dobře baští  a teta Andrea nám oběma říká, že jsem 
její malí otesánci. Já také moc ráda jím. Moc ráda se i koupu v naší vířivé vaně 
se světly a chodím na vycházky. Do stacionáře chodím moc ráda. Mám tu plno 
kamarádů. ●          

CUKRÁRNA CUKRÁRNA   
Míša Š. samostatná práce 
Dnes jsme byli v cukrárně a moc se mi tam líbilo. 
Měl jsem šlehačkovou roládu a kafe preso. 
Potom jsme šli zpátky do stacionáře. ●  

PEJSCI A JÁ PEJSCI A JÁ   
za Kamilka J. napsala teta Alenka 
Do stacionáře pravidelně docházejí pejsci na canisterapii. Jsou moc hodní a 
klidní, protože jsou k tomu vycvičení. Tety mě na pejska položí a já cítím, jak 
mu tluče srdíčko. Také mě pěkně hřeje a je mi krásné teploučko. S pomocí tet 
pak hladím jejich srst. Bylo mi tak dobře, že jsem skoro usnul. ●           
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NAŠE ŠTĚŇATA NAŠE ŠTĚŇATA   
Michal H. samostatná práce 
My jako rodina máme doma osm štěňat a 
možná je rozprodáme až budou trochu 
velká. Když ne, tak půjdou do útulku a 
Belušku necháme podvázat. Když se jí ty 
štěňata narodili, tak jsme hledali kde jsou. 
No a pak je táta našel  pod starou stříškou 
od komína. Nejdříve měla tři, v pondělí 
ráno jich bylo šest a odpoledne, když 
jsme Belunu stěhovali do boudy, tak jsme jich napočítali osm. Dneska je s 
taťkou budu stěhovat zpátky do boudy. ● 

KNIHOVNA KNIHOVNA   
Kateřina P. s tetou Věrou 
Já jsem šla s Míšou, Klárkou, Jirkou, Tomášem a Marianem a tetou Věrou na 
přednášku do Městské knihovny v Chodově. Již týden před přednáškou o 
Julesovi Vernovi jsme se společně domluvili a také jsme si něco o spisovateli 
řekli. V knihovně to bylo moc zajímavé, přednáška byla zajímavá a napínavá. 
Pan spisovatel psal dobrodružné knihy. Také jsme si četli ukázky a půjčili jsme 
si knihy. ● 

JÁ VE STACIONÁŘIJÁ VE STACIONÁŘI  
za Simonka C. napsala teta. Andrea 
Do stacionáře chodím sice jen dvakrát do měsíce, ale tety 
mě vždy chválí, že jsem se zlepšil a jak jsem hodný a 
šikovný. Nejvíc mě chválí za aktivitu při rehabilitaci, naučil 
jsem se své né vždy poslušné tělo i uvolňovat a relaxovat. 
Moc  rád mám koupele ve vaně se světýlky, masáže, 
relaxaci na vodním lůžku a hudbu. Líbí se mi, když teta čte 
pohádky. Chodím mezi kamarády moc rád. ●  
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ŠKOLKAŠKOLKA  
Víťa M. samostatná práce 
Přišla k nám školka, byla tady i teta Martina. Hráli nám různé koledy a zimní 
písně. Hezké byly písničky o Mikulášovi a Rolničky.Dětem se to moc povedlo. 
Jak odcházely,tak jsme jim popřáli krásné Vánoce Moc se nám to líbilo. Když 
děti odešly, tak jsem ještě chvíli zpíval. ● 

VÝLET DO CHEBUVÝLET DO CHEBU  
Míša Š. samostatná práce 
Jeli jsme autobusem na výlet do Chebu na Macha a Šebestovou. Divadlo se mi 
moc líbilo, pak jsme jeli autobusem na zámek Kamenný dvůr, kde jsme si dali 
dobrý oběd. Po obědě jsem si dal kafíčko látéčko, který mě moc chutnalo. 
Procházeli jsme různými místnostmi, kde byla babka kořenářka, ta se mi také 
líbila. Nejvíc se mi líbila místnost s katem. Výlet se mi moc líbil a těším se na 
další krásný výlet. ● 
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DIVADLO MACH A ŠEBESDIVADLO MACH A ŠEBESTOVÁ TOVÁ   
Jiří H. s tetou Věrou 
V pondělí 15. března jsme jeli do divadla v Chebu. Po příjezdu jsme měli 
volný čas, tak jsem se šel podívat s tátou do nábytku hned vedle divadla. 
Představení Mach a Šebestová bylo pěkné. Po představení jsme jeli na oběd na 
nově opravený zámek Kamenný dvůr. K obědu jsme měli nudlovou polévku, 
řízek a brambory. Prohlédli jsme si středověké komnaty a také se 
vyfotografovali. Byl to pěkný výlet. ● 

ŽIVOT S HUDBOU ŽIVOT S HUDBOU   
za Martina  Z. napsala teta Alenka 
Do stacionáře chodím rád. Mám tu 
kamarády a pořád je co dělat. Je 
hodně věcí, které se mi líbí. Jednou 
z nich je zpívání. Když máme 
hudební výchovu a všichni zpívají, 
tak si i já zpívám, broukám a 
kývám se do rytmu. Věřte, že i já 
již hodně písniček znám. ● 
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VÝLET DO CHEBUVÝLET DO CHEBU  
Kačka P. samostatná práce 
Jeli jsme na Macha a Šebestovou, moc se mi líbil pes Jonatán. Pak jsme jeli na 
oběd na zámek Kamenný dvůr. Měli jsme řízek a brambory. Jídelna byla celá 
středověká, bylo tam brnění, starodávný stůl. Šli jsme si tam prohlédnout i 
další místnosti mučírnu, věštírnu, místnost s babkou kořenářkou, hvězdářem, 
kovářem. Líbilo se mi tam. ● 

CO MÁM RÁDCO MÁM RÁD  
s Vítkem K. napsali rodiče  
Rád chodím do dílny. V dílně řežu a brousím 
dřevo. Naposled jsme pletli pomlázky a dělali 
jsme dobrý salát.  
Sníh je už konečně pryč a my můžeme chodit na 
zahradu. Je tam s námi Bára, to je náš pes. 
S Bárou po zahradě běhám. Pokaždé jí to 
odstartuji „3-2-1-teď!!“ a Bára běhá po celé 
zahradě. 
Těšíme se na jaro. Konečně bude hezky a bude 
svítit sluníčko. Budeme jezdit na výlety na kole. 
Pojede i za Vénou, to je můj strejda. Véna je 
kuchař a uvaří mi dobrý smažený sýr. Už se 
těším. V televizi rád koukám na Kouzelnou 

školku, nejradši mám Michala s Františkem. ● 
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VÝSTAVAVÝSTAVA  
s Maruškou Š. napsala teta Miluška 
Dům dětí a mládeže pořádal výstavu s názvem „Svět fantazie“. Sledovala jsem 
obrazy a další výrobky, které děti vyrobily. Vše bylo barevné a pestré. Jsem 
ráda, že jsem se na výstavě byla podívat, i když do stacionáře nechodím tak 
často a na další akce se proto moc nedostanu. ● 

HUDEBNÍ VYSTOUPENÍHUDEBNÍ VYSTOUPENÍ  
s Pájou L. napsala teta Miluška 
Připravili jsme si s tetami „Moravské písně“, které jsme se naučili a babičkám 
a dědečkům zazpívali. Za každou píseň nás pak odměnili potleskem. Já jsem 
zpívala písničku „Maličká su“ a Esterka, Barborka a Davídek tancovali. Měla 
jsem moc velkou radost, že nám na závěr zazpívala i paní Eva píseň „Vínečko 
bílé“ a zpívala jsem taky. 
Další týden nás navštívili Liborkovo kamarádi ze školy z Karlových Varů a i 
s nimi jsme si zazpívali „Moravské písně“. Moc ráda zpívám, tak se na každé 
vystoupení těším. ● 

V CUKRÁRNĚV CUKRÁRNĚ  
za Matýska Primase napsala teta Nikol 
Byl krásný den, sluníčko příjemně hřálo, nebe bylo bez 
mráčků, a tak jsme si společně s tetou vyšli do 
cukrárny. Když jsme tam přišli, nemohl jsem se 
rozhodnout, jaký zákusek ochutnám. Chvilku jsem tedy 
váhal, ale nakonec jsem si vybral. Pařížský dort. Kdyby 
jste viděli, jak lákavě vypadal, byl tak nadýchaný, 
politý čokoládou a ještě lépe chutnal. Navíc jsem dostal 
opravdu velký kus, takže jsem si dal, jak se říká „do 
nosu“. Pokud někdy také zavítáte do cukrárny, tak vám 
ho vřele doporučuji. ● 
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VÝLET DO CHEBUVÝLET DO CHEBU  
s Vítkem K., Štěpíkem B. a Milánkem M. napsala teta Soňa 
Začátkem března jsme jeli na výlet do Chebského divadla na divadelní 
představení  ,, Mach a Šebestová.“  V Chebu jsme byli za chviličku a než nám 
začalo představení, šli jsme se s tetou Soňou projít na náměstí ke Špalíčku. 
Vypráví Vítek: ,, Divadlo bylo o Machovi a Šebestové, jak léčili Kropáčkovi 
angínu a bojovali s bacily. A pak přišel pan doktor, Kropáček udělal  ÁÁÁ a 
byl konec“. Pak jsme po představení nastoupili do autobusu, který nás odvezl 
na oběd do Zámecké krčmy. Tam jsme dostali k obědu řízek s bramborem. 
Bylo to moc dobré. Na závěr oběda jsme si každý objednali něco dobrého. 
Když jsme měli spokojená bříška, šli jsme se podívat do historických komnat. 
Viděli jsme vězení, bábu kořenářku, kostlivce, hvězdáře. Trochu jsme se báli, 
ale jen chviličku. Výlet se nám moc líbil. ● 

PSANÍ NA PC PSANÍ NA PC   
Liborek B. samostatná práce  
Jmenuji se Liborek Buchar. 
Je mi 17 let. Bydlím v 
Karlových Varech. Mám 
bratra Aleše, mámu a tátu. 
Máme dvě auta. ● 
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VELIKONOCE NA DÍLNĚVELIKONOCE NA DÍLNĚ  
s kamarády ze Sokolíku napsala teta Maruška 
Na Velikonoce se moc těšíme, je to vítání jara, všechno se probouzí a zima je 
konečně pryč. A tak jsme se v každé z dílen na ně začali připravovat.V 
kreativní dílně jsme drátovali vajíčka a malovali je metalickými barvami.V 
textilní dílně jsme dělali kuřátka z bambulí a vyráběli kuřátka a zajíčky 
z papíru .Také jsme kreslili a vybarvovali velikonoční vajíčka na výzdobu se 
kterými jsme si vyzdobili okna v naší dílně.V dílně dřevo kov jsme se učili 
plést pomlázky a  ošatky z pedigu. ● 

JAK SE UČÍMJAK SE UČÍM  
za Haničku M. napsala teta Liba 
Učím se komunikovat pomocí 
obrázků. Ve stacionáři mě učí teta 
s maminkou a to, co už umím, pak 
procvičujeme doma. Nejdříve jsem 
pracovala s fotkami, teď už 
používám jednoduché piktogramy. 
Sama si z obrázků vybírám, co chci 
k jídlu, s čím si budu hrát, nebo 
jaký předmět ke které činnosti 
potřebuji. Mám radost, když mě teta 
a maminka chválí. ●     
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VELIKONOČNÍ ZAJÍČEKVELIKONOČNÍ ZAJÍČEK  
s kamarády ze Sokolíku napsala teta Maruška 

Upletli jsme zajíčkovi krásný nový košíček, 
teta Helča dá mu do něj plno krásných vajíček.  
Strejda Zdenek peče letos zase samé dobroty, 
to se všichni pomějeme Pavlík, Martin, já i ty. 

Teta Gábi, ta se měla,  
hned pomlázku vyzkoušela.  

Všechno už se probudilo  
a nás jarně naladilo.  

Proto přejeme nejvíce 
krásné Velikonoce. 

● 

CO DĚLÁM V DÍLNĚCO DĚLÁM V DÍLNĚ  
s Petrem W. napsala teta Lenka 
Po Vánocích jsem zase začal chodit do 
naší dílny. Mám tam pár nových 
kamarádů, se kterými si rád povídám. V 
dílně nejraději pracuji se dřevem. Moc mě 
bavilo vyrábět se strejdou Zdeňkem 
řehtačky. Také rád navlékám korálky 
s tetou Gábinou. Rád se dívám na tetu 
Helenku, jak učí ostatní holky a kluky šít. 
Jednou jsem třídil knoflíky podle barvy a 

velikosti. V noci se mi o nich dokonce i zdálo. ● 

NOVÝ NOTEBOOKNOVÝ NOTEBOOK  
Honzík Š. samostatná práce 
Tak se vám chci pochlubit. 
Dlouho jsem si šetřil na nový 
notebook, ten starý se mi totiž 
rozbil. Teď  už ho mám a jsem 

moc rád. Je to prostě prima, už si zase „brouzdám“na 
internetu. Rád se koukám na internetové stránky o 
autech. ● 

KRESLENÍKRESLENÍ  
s Esterkou F. napsala teta Miluška 
Kreslení mě moc baví. Jsem moc šikovná a stále se 
zlepšuji. Ráda si vybarvuji, ale taky kreslím do písku 
nebo na interaktivní tabuli. ● 
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VE STACIONÁŘIVE STACIONÁŘI  
za Jindříška P., Simonka C. a Klárku W. napsala teta Nikol 
Do stacionáře chodíme pravidelně, ale ne každý den. A to je škoda, protože nás 
to tu moc baví. Vždy když ráno přijdeme, hlasitě nás každá teta pozdraví a 
milým úsměvem pohladí. Máme tu spoustu hraček a taky hromadu dalších 
věcí. Každou chvíli něco nového. Ale vždy přijde teta a tu úžasnou novinku 
nám ukáže a předvede nám, co všechno s ní lze dělat. A někdy, věřte nebo ne, 
je tu opravdu velká legrace. Třeba u takového koupání, všude to kolem nás 
bublá, příjemně hřeje a do toho všeho blikají světýlka různých barev. K tomu 
nám teta do vodičky přihodí nějakou tu hračku a to pak člověk neví, kam se 
dřív dívat. ● 

CVIČENÍ Z INTERNETUCVIČENÍ Z INTERNETU  
s Pavlíkem S. napsala teta Nina 
Napíšu vám, co jsme objevili na internetu. Jsou 
tam super stránky na cvičení. Pustíme si je 
s tetou na tabuli. Zacvičíme, zapotíme i se při 
tom zasmějeme. Cvičím prostě rád. Teď vám je 
ještě poradím a mrkněte na ně. Takže 
www.hejbejse.tv, je to cvičení s H. 
Kynychovou. Ať vám to jde jako nám. ● 

KAFÍČKO TO JE MOJEKAFÍČKO TO JE MOJE  
s Táňou S. napsala teta Nina 
 Nejvíc ze všeho má ráda, když si odpoledne 
můžu dát s Vítkem, Marianem a s Klárkou 
kafíčko. Chutná mi a ještě se při něm vždycky 
pořádně zasmějem a taky „ podrbem .“ ● 
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KÁJAKÁJA  
za Karolínku napsala teta Nina 
Kdo mě ještě nezná, jmenuji se Karolína, ale 
říkají mi Kája. Začala jsem na podzim chodit do 
stacionáře a jsem moc ráda, že tu jsem. Tety mě 
vzaly na divadelní představení. Bylo plné 
písniček, moc se mi líbilo a připadala jsem si 
jako princezna z pohádky. ● 

TĚŠENÍTĚŠENÍ  
s Lenkou L. napsala maminka 
Těšila jsem se na jaro. Hlavně na sluníčko, kytičky a 
na opékání buřtů. Buřtíky jsem opékala s maminkou, 
Láďou a Pájou. I přes tu dlouhou zimu jsme 
nezapomněli, jak rozdělat oheň a Láďovi se to hned 
podařilo. Pochutnali jsme si a pěkně jsme se ohřáli. 
Už se těším na léto až budeme sedět na zahradě 
častěji, bude se hrát na kytaru a zpívat. To je u nás 
veselo. ● 

POSEZENÍ VPOSEZENÍ V  CUKRÁRNĚCUKRÁRNĚ  
s Péťou D. Péťou W.  napsala teta  Lenka 
Jednoho krásného březnového dne jsme se vydali do naší oblíbené 
cukrárny ,,Ondra“. Byli jsme tam s tetou Miluškou a Lenkou a ostatními 
kamarády. Seděli jsme spolu u stolu. U paní prodavačky jsme si objednali moc 
dobré zákusky a výbornou horkou čokoládu. Teta Miluška nás fotila a my jsme 
se na ní smáli. Moc nám chutnalo. Už teď se těšíme na další posezení 
v cukrárně. ●    
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  Poděkování:Poděkování:  

 firmě pana Bláhy a Horáčka za sponzorskou deratizaci a 
dezinsekci, kterou u nás ve stacionáři provádějí zadarmo 
již několik let 

 panu starostovi Ing. Josefu Horovi  za osobní 
sponzorský dar 

 vězňům z Horního Slavkova za sponzorský dar ve výši 
téměř 10.000,- Kč 

 ZUŠ Chodov za finanční dar ze vstupného na 
Mikulášský koncert 

 paní Mgr. Herianové za sponzorský dar 

 ZŠ Chodov Husova ulice za finanční dar z výtěžku akce 
Stonožka 

 zaměstnancům Městské knihovny v Chodově za krásné 
besedy, které si pro nás pravidelně připravují 

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

PODPORUJEME 
VAŠI BUDOUCNOST 
www.esfcr.cz 

CUKRÁRNACUKRÁRNA  
Víťa M. samostatná práce 
Byli jsme za odměnu v cukrárně Ondra. Byli jsme všichni klubáci a teta Věra. 
Já jsem si dal dort Paříž. Někdo si dal kávu 
latté, kapučino nebo džus a dort, třeba rakvičku. 
V cukrárně jsme si povídali a hodovali. Potom 
jsme šli po městě zpátky. Odpoledne po obědě 
ve 13,00 hod jsme zpívali. Moc se nám to líbilo 
a do cukrárny určitě ještě půjdeme. ● 
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MOJE CVIČENÍ MOJE CVIČENÍ   
za Milánka P. napsala teta Alenka 
Musím se Vám pochlubit, jaké jsem udělal 
pokroky ve cvičení. Přiznám se, že cvičit jsem 
nechtěl a dělal jsem i naschvály. Chvíli mi trvalo, 
než jsem pochopil, že tety neustoupí „Vždyť je to 
pro mé dobro“. Dnes mi cvičení nevadí a s tetou 
Irenou (fyzioterapeutkou) jsem se skamarádil. 
Dokonce se spolu při cvičení i zasmějeme, s tetou 
je sranda. Jsem rád, že mě všichni chválí a mají 
radost z mého pokroku. ● 

RÁD CHODÍM DO MATEŘÍRÁD CHODÍM DO MATEŘÍDOUŠKY DOUŠKY   
Jiří H. samostatná práce 
Mám kamarády a baví mě program, vše co děláme 
je zajímavé. Paní Bráborcová mě bere na akce, a 
také se spolu domlouváme, co by nás zajímalo. 
Paní Liba Růžičková zase připravuje pěkné 
písničky a chválí mě, že pěkně zpívám. V dílně se 
snažím dobře pracovat a také mám pochvalu. Na 
závěr musím poděkovat i panu Bráborcovi, že se o 
nás pěkně stará. Také chválím strejdu Zdeňka. ● 

JÁ A ZNAKOVÁ ŘEČJÁ A ZNAKOVÁ ŘEČ  
Liborek B. s tetou  Miluškou 
Už pár let se snažím povídat s mojí rodinou, i 
ve stacionáři pomocí znaků. Nejvíce povídám 
při ranní komunitě, ale i během dne. Skládám 
obrázkové pexeso, nebo znakuji u zrcadla, 
abych se při tom viděl. Ale stále musím cvičit, 
abych znaky nezapomněl a učil se i nové 
znaky. ● 


