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Denní stacionář MATEŘÍDOUŠKA

STACIONÁŘ MATEŘÍDOUŠSTACIONÁŘ MATEŘÍDOUŠKA A ROK DŮLEŽITÝCH ZMĚNKA A ROK DŮLEŽITÝCH ZMĚN
Od prvního ledna začal platit dlouho očekávaný zákon o sociálních službách, 
který s sebou přináší řadu změn a novinek. Tento zákon zavádí příspěvek na 
péči, který by měl sloužit k nákupu služeb sociální péče a lidem s postižením 
by měl dát možnost svobodné volby, kde a jakou sociální službu si za tento 
příspěvek nakoupí. Každé sociální zařízení nabízející sociální služby bude 
muset získat k tomu účelu registraci od krajského úřadu či ministerstva práce a 
sociálních věcí. V našem kraji se připravuje řada změn, a to zejména v oblasti 
zřizovatelů sociálních služeb. V současné době je zřizovatelem stacionáře 
krajský úřad, který chce do konce tohoto roku převést zřizovatelská práva a 
povinnosti na někoho jiného. V úvahu přichází město Chodov, které  před 
časem uvažovalo o převzetí provozu denního stacionáře, ale od tohoto záměru 
ustoupilo. Jedinou schůdnou variantou je tedy založení obecně prospěšné 
společnosti, která by dále provozovala stacionář, proto byla zahájena jednání s 
Městským úřadem v Chodově o možné spolupráci a podpoře. Cílem je, aby se 
připravované změny nijak nedotkly vlastního chodu stacionáře. V letních 
měsících dojde k přístavbě stacionáře a tím se zvýší i kapacita zařízení a bude 
možné i rozšířit škálu nabízených služeb. Poděkování patří především panu 
poslanci Luboši Sukovi, který pro naše zařízení v parlamentu prosadil 
potřebnou dotaci na přístavbu. Poděkování patří také zastupitelstvu a radě 
města Chodova. Stacionář se dostal na důležitou křižovatku a my doufáme, že 
připravované změny pomohou rozšířit a zkvalitnit nabízené služby. Prosíme 
všechny naše přátele a příznivce o podporu - držte nám palce, budeme to 
potřebovat. V. Bráborcová  
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MOJE PRVNÍ PEDIKÚRA MOJE PRVNÍ PEDIKÚRA 
Pavlínka Novotná s tetou
Navštívila nás manikérka slečna Raunerová. Já jsem si nechala poprvé ošetřit 
ruce, ostříhat kůžičku, zapilovat a nalakovat nehty. Byla jsem trpělivá ,,říkala 
teta“. Moc se mi to líbilo.◘

KADEŘNICE U NÁS VE SKADEŘNICE U NÁS VE STACIONÁŘI TACIONÁŘI 
Petruška Raunerová s tetou
Nedávno k nám do stacionáře přišla opravdová kadeřnice. Nejprve mi 
ostříhala ofinu, aby mi nepadala do očí. Pak přišlo na řadu barvení. Paní 
kadeřnice mi nabarvila tři pramínky. Jeden červený,druhý hnědý a třetí bílý. 
Moc se mi to líbilo.◘

VLASOVÁ PORADNA VLASOVÁ PORADNA 
Soňa Paduchová a Klára Dvorská
V pondělí 13. listopadu jsme měli ve stacionáři paní kadeřnici Ivanu 
Tutterovou, která nám stříhala vlasy a kdo chtěl, tak si mohl vybrat melír. 
Také jsme si povídali o tom, co je pro naše vlasy dobré, jak pečovat o účes. 
Kluci nás děvčata chválili, prý jsme „kočky“. ◘

www.stacionarchodov.cz
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KOUPÁNÍ VE WEIDEN KOUPÁNÍ VE WEIDEN 
Pavlík Staněk s tetou
Jeli jsme do Německa na koupání. Už jsem se moc těšil. Byl nás plný autobus. 
Já jsem jel s tetou Věrou, strejdou Pavlem a Štěpánkem. Také jsme šli do 
obchodu, prohlíželi jsme si již vánoční výzdobu.V bazénu to bylo moc 
pěkné.Nejvíce se mi líbilo, jak jsem s tetou jezdil na tobogánu, také jsme 
seděli ve vířivkách, v parní lázni, odpočívali jsme v relaxační jeskyni, kde 
hrála hudba a byla tam na stropě pěkná světýlka, jako na obloze.Hodně jsme 
plavali a také jsme jedli, protože po koupání je hlad.Cestou v autobuse jsem si 
s tetou povídal. ◘

JAK JSEM PRODŘEL PLAJAK JSEM PRODŘEL PLAVKY VKY 
Tomáš Malčánek s tetou
Dne 4. listopadu jsem se vydal nejen za 
hranice všedních dnů, ale i doslova za 
hranice. Navštívil jsem se stacionářem 
aquapark ve Weidenu .Byli jsme všichni 
zvědaví, neboť to byla moje premiéra. 
Cesta uběhla rychle a já v plavkách a s 
plným batohem jídla stanul u 
bazénu.Nejprve jsem si všechno 
prohlédl, pak mě z vody jen tak někdo nedostal.Byl jsem ve víru, ve vířivce, v 
relaxační i solné jeskyni, ale nejvíc jsem si oblíbil tobogán. Jezdil jsem tak 
intenzivně, až jsem prodřel plavky. Doma jsem zjistil, že jsem neprodřel 
jenom plavky, ale trochu i to, co bylo pod nimi. Ale to mi vůbec nevadilo, 
protože jsem si užil koupání i potápění,prostě jsem řádil a byl jsem k 
neutahání. Vím určitě, že příště bych jel znovu moc rád. ◘
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VYSTOUPENÍ VVYSTOUPENÍ V KASSUKASSU
Víťa Mikoláš sam. práce
9.11. jsme šli zpívat do Kassu na „Den komunitního plánování“. Šla nás 
veliká skupina. Měli jsme tam nazdobené stoly, kde byly naše výrobky. Teta 
Andrea a teta Alenka vše připravily.Prohlédli jsme si i ostatní nazdobené stoly 
a potom jsme šli na jeviště vystupovat s našim programem. Všichni nám 
zatleskali. U stolu jsme měli pohoštění. ◘ 

NÁVŠTĚVANÁVŠTĚVA
Tomáš Gareis s tetou
Přijeli k nám z farní charity v Karlových Varech 
dospělí klienti a jejich vychovatelé. Zazpívali jsme si 
v tělocvičně. Nejvíce se všem líbilo zpívání na přání. 
Každý si vybral co se mu líbí a potom mohl zpívat jako 
hlavní zpěvák. Naše Klárka a Soňa s tetou připravily 
pohoštění – jednohubky s pomazánkou. Také jsme měli 
břišní tance, ty tančím rád, protože se mi líbí jak zvoní 
penízky na šátku, který mám kolem pasu.Bylo to 
pěkné. ◘

POSEZENÍ VPOSEZENÍ V CUKRÁRNĚ CUKRÁRNĚ 
Soňa Paduchová
Šli jsme s klubem do nově otevřené cukrárny. Mají tam moc krásné dorty. 
Nejvíce se mi líbí ty dětské, chtěla bych takový pro našeho Zdeněčka 
k narozeninám. V cukrárně jsem seděla s Klárkou a s Míšou. Dali jsme si 
zákusek a kapučíno. Byla také paní Zinderová s Lenkou. Ještě jsme se prošli 
po Chodově. ◘
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ČAJOVNA VČAJOVNA V KARLOVÝCH VARECHKARLOVÝCH VARECH
klub s tetou
Jeli jsme do Karlových Varů do čajovny. Byla nás velká parta.Moc jsme se 
těšili, protože tam ještě nikdo z nás nebyl, jenom jsme viděli obrázky 
z internetu, které nám teta ukázala.Bylo to tam moc zajímavé, zuli jsme si 
boty a seděli jsme na polštářích u malých stolečků. Hrála tam taková turecká 
hudba a voněly tyčinky, svítily jen malé lampičky. Na obsluhu jsme si 
zazvonili zvonečkem. Každý z nás si vybral čaj jaký chtěl a něco dobrého, 
někdo měl oříšky, někdo sladké placky, placky s olivami, kaši a jiné neznámě 
dobroty.Fakt to bylo zvláštní. Někdy tam zase zajdeme. ◘

VV ČAJOVNĚČAJOVNĚ
Jirka Henzl s tetou
Poprvé jsme šli do čajovny v K. Varech. Jeli jsme s klubem a já jsem jel i 
s tátou. V čajovně to bylo pěkné, seděli jsme na polštářích. Já jsem si s sebou 
vzal housku a objednali jsme si s tatínkem čaj „Babiččina zahrádka.“ Byl tam 
ibišek a byl to moc dobrý čaj. V čajovně to bylo zajímavé. ◘
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POPRVÉ VPOPRVÉ V PIZZERII PIZZERII 
Matýsek Primas s tetou
Tak jsem se konečně dočkal.Ve středu 17.11. jsme se vydali do pizzerie 
v Chodově,já tam ještě nebyl a tak jsem se moc těšil.Teta si sice trochu dělala 
starosti, protože mě poslední dobou víc bolí kyčel a já nevydržím moc dlouho 
sedět,ale to jsme vyřešili tím,že jsme s sebou kromě kočárku vzali i mou 
ortézu na leh  a já si pěkně hověl.Šel jsem s tetou Andreou a Petrem 
Pánkem.Teta se strachovala,jak tam budu baštit, občas si teď vybírám, ale já 
k jejímu údivu snědl 4 kusy pizzy s velkou chutí a ještě si dal sladkou bílou 
čokoládu.Mňam, to byla dobrota.Teta ten den začala držet dietu,tak jsme 
s Péťou snědli většinu pizzy sami, přeci jí nepokazíme její předsevzetí.Těším 
se,že půjdeme zase brzy mlsat. ◘  

NEHTOVÉ STUDIO NEHTOVÉ STUDIO 
Soňa Paduchová
Ve čtvrtek 16.11. k nám zase přišla sestra  Petrušky Raunerové, ta se jmenuje 
Lenka a starala se o naše nehty. Já jsem si nehty nejdříve koupala v lázni a 
potom mi Lenka nehty upravovala. Udělala mi pod nehty červenou linku a na 
lak mi lepila kytičky. Moc se mi to líbilo.◘
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VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ 
Páťa Pánek s tetou
29.11. jsem se vydal s tetou Andreou, tetou Věrou a klubem na nákup 
vánočních dárků do Tesca. Nákup mě nebaví tolik, jako jízda autobusem, ta je 
nejlepší a posezení u dobrého jídla v restauraci.Vyrazili jsme ráno, prohlédli 
si výzdobu v obchodě, vybrali dárečky pro celou mou rodinu a pak už hurá do 
Pandy, tam moc dobře vaří. Snědl jsem všechno a sám: hranolky a kuřecí 
maso na grilu.Výlet se mi moc líbil a dokonce jsem na závěr nechal 
proběhnout tetu Andreu po parkovišti, protože já si všiml daleko dřív než 
ona,kde parkuje naše auto. Než se vzpamatovala, už jsem seděl v autě, 
zavřený a připásaný, čekajíc na rodiče.Tetu jsem nechal venku, ta musela 
ještě do stacionáře, zatímco já se chystal domů do Hamrů, neboť nákupy 
jednoho unaví. ◘

TESCO TESCO 
Tomáš Gareis s tetou (sám přepsal na počítači)
Jeli jsme autobusem do Tesca nakupovat vánoční dárky pro rodiče. Moc jsem 
se těšil. Našetřil jsem si peníze z důchodu. V Tescu jsme se fotografovali, 
prohlíželi jsme si pěkné věci co tam mají už na Vánoce. Nemohl jsem se 
rozhodnout, co koupím. Teta mi poradila několik pěkných dárků a já jsem si 
vybral takovou lucerničku na svíčku, byl na ní Mikuláš. Potom jsme šli do 
parfumerie a já jsem s tetou Věrou očuchával pěkné vůně. Teta si je stříkala 
na ruku.Ještě jsem si vybral krásnou taštičku na můj dárek. Potom jsme šli do 
restaurace Panda a já jsem si dal hranolky, maso, zeleninu a colu. Bylo to 
krásný. ◘
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MŮJ VÝLET DO TESCA MŮJ VÝLET DO TESCA 
Michal Havelka samostatná práce
Spal jsem do 6,30 hod. a v 7 hodin jsem vyzvedl Soňu a šli jsme spolu do 
stacionáře. Chvíli jsme si tam povídali a pak jsme šli na autobusák a vyrazili 
do Varů. Soňa seděla vedle mě. V Tescu jsme si vzali košík a rozdělili jsme se 
do skupin. My jsme šli s tetou Věrkou. Začal jsem nakupovat, koupil jsem 
dva zvonky Fererro Rocher za 95,90- Kč, puzzle Egypt za 249,90 Kč, pro 
mamku zapichovač do květináče za 49,- Kč, a sluneční brýle za 199,- Kč a 
další drobnosti. Celkem jsem utratil skoro 1.000,-Kč. Potom jsme šli do 
čínské restaurace, já jsem si už nic nekupoval. Bylo to hezké a zajímavé. Soně 
se to také líbilo. Svému taťkovi koupila 10 horalek. Říkala, že se smál. Já 
jsem svému taťkovi utajil co jsem koupil k Vánocům. To je vše, co jsem chtěl 
napsat. ◘

KONCERTKONCERT
Víťa Mikoláš s tetou
20.11. jsme šli do Kassu. Blíží se Advent a my jsme se 
na koncertě dozvěděli, jak to bylo za starých časů. 
Tenkrát byly potěšením a zábavou staročeské dávné 
zvyky: obchůzky maškar a strašidel. Byla to Barbora, 
Lucka, Ambrož a Šperechta. Chodily večer celé zahalené 
s košťaty a košíky. Lákaly děti na sladkosti. Vánoce už 
dříve bývaly svátky radosti a památkou na narození 
Ježíška. Koledníci zpívali a tak je tomu i dnes. Jen místo 
vánočního stromečku si lidé vyřezávali Betlémy. Herci 

nám zazpívali staré koledy a my jsme zpívali také. Hráli na fanfrnoch a na 
dudy. Já jsem ty nástroje poznal, protože už jsme si o nich ve stacionáři 
povídali a tak jsem dostal pochvalu.Měl jsem radost. Koncert byl pěkný. ◘ 

PRÁCE NA ZAHRÁDCE PRÁCE NA ZAHRÁDCE 
Tomáš Gareis s tetou
Pracovali jsme na zahrádce, já jsem uklízel s tetou Maruškou, Pájou a 
Lenkou. Také pomáhal Michal.Uklízeli jsme spadané listí. Štěpánek zametal. 
Já jsem listí odnášel do kontejneru. Od tety jsem dostal velkou pochvalu, že se 
práce nebojím. ◘

JAK MALUJI SJAK MALUJI S TETOU TETOU 
Víťa Mikoláš
Odpoledne, když už je teta Věra v kanceláři, tak rád pracuji s tetou Soňou. 
Malovali jsme zimní výzdobu do naší spojovací chodby. Rád vybarvuji veliké 
obrázky, které mi teta připraví, já jí také pomáhám. Chodba je pěkně 
vyzdobená. ◘
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MIKULÁŠ MIKULÁŠ 
Tomáš Gareis a Viktor Mikoláš s tetou
Do stacionáře přišel Mikuláš a čert. Všichni jsme šli do tělocvičny, kterou 
s dětmi pěkně vyzdobily tety Soňa, Zina a Miluška. Máme tam krásného 

malovaného Mikuláše, hodně 
strašidelných čertů a také 
h o d n é h o  a  k r á s n é h o 
anděla.Největší je sněhulák. 
Najednou jsme slyšeli zvonek a 
chrastil i řetěz a už tu byli 
Mikuláš s hrozným čertem. 
Každý jsme řekli básničku nebo 
zazpívali písničku a dostali jsme 
pěkný balíček. Nakonec jsme 
všichni společně zpívali o 
Mikulášovi a čertech. Bylo to 

BESÍDKA PRO RODIČEBESÍDKA PRO RODIČE
Jirka Henzl s tetou
Na 20. prosince jsme pozvali naše rodiče na besídku, kterou jsme pro ně 
připravili. Besídka byla staročeská. Hodně jsme trénovali, abychom naše 
rodiče překvapili. Já jsem zpíval také sóla. Všichni jsme se moc snažili.Na 
konci besídky jsme předali rodičům dárky.Moje maminka i tatínek mě 
pochválili a také chválili tety, že nás vše pěkně učí. ◘

VÝLET DO PEKLA.VÝLET DO PEKLA.
Lenka Zinderová
Včera jsem se byla podívat 
v Hřebenech na čertovských 
slavnostech.Děti vozila 
p á r o v k a . B y l i   j s m e 
v pekle.Byla tam tma čerti, 
topili pod kotlem a strašili 
děti .Hrála jsem s čertem 
kostky a vyhrála jsem 
čokoládu.Dali jsme si 

klobásku a poslouchali hudbu.Bylo tam hodně lidi. Vlakem jsme jeli domu. ◘
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BESÍDKA PRO HOSTY BESÍDKA PRO HOSTY 
Soňa Paduchová
Pozvali jsme do stacionáře hosty a připravili jsme pro ně pásmo písniček, 
básniček a také povídání. Každý jsme měli nějaké úkoly v besídce. Já jsem 
hrála na vozembouch, zpívala i sólo a povídala. Všechny hosty pěkně přivítala 
teta Věra a také za nás popřála krásné Vánoce.Potom jsme našim hostům dali 
cukroví a kávu. ◘

MIKULÁŠSKÝ KONCERT MIKULÁŠSKÝ KONCERT 
Víťa Mikoláš a Tomáš Gareis s tetou
V neděli 3.12. na první advent jsme šli na koncert, kde hráli, zpívali a tančili 
žáci ZUŠ v Chodově. Všechna vystoupení byla opravdu moc pěkná a dětem 
se povedla. Hrála tam také skupina „ Ježkovi voči“, byl to rep.Také 
vystupovala Hanička tety Liby a byla moc šikovná. Na závěr koncertu šla teta 
Věra na pódium a paní ředitelka ZUŠ předala stacionáři výtěžek ze 
vstupného. Dostali jsme 4.400,- Kč a moc všem děkujeme. Nakonec přišel 
Mikuláš a čert. ◘
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RADOSTNÉ  VÁNOČNÍ  VZPOMÍNÁNÍ

VÁNOCE VE STACIONÁŘI VÁNOCE VE STACIONÁŘI 
klub s tetou
21.12. jsme měli ve stacionáři Vánoce. V pěkně vyzdobené tělocvičně jsme 
pod vánočním stromečkem našli spoustu dárků.Každý jsme dostali dárek 
domů a náš klub měl velikou radost ze dvou nových, úplně super krásných 
počítačů. Hned jsme je šli vyzkoušet a teta Věra slíbila, že se všichni naučíme 
na nich pracovat a budeme si na nich psát naše učení. Také druhá skupina 
dostala nový počítač. ◘

VÁNOCE VÁNOCE 
Tomáš Gareis s tetou (napsal na počítači)
Pořád jsem si říkal, už aby tady byly Vánoce. K večeři jsme měli bramborový 
salát a kapra a dobrou polévku.Já jsem měl místo kapra filé, aby tam nebyla 
kost. Maminka udělala cukroví.
Pod našim stromečkem bylo hodně dárků. Největší radost jsem měl z videa, 
které je jenom moje.Díval jsem se hlavně na pohádky, které jsem si nahrál na 
své kazety. ◘
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VARHANÍ KONCERT VARHANÍ KONCERT 
Víťa Mikoláš s pomocí
Mám hudbu moc rád a také rád zpívám. Chodím na 
koncerty. U nás v Chodově byl zrekonstruovaný 
kostel sv. Vavřince. Často jsem se díval, jak se dělá 
střecha a pruhovaná fasáda. Také varhany byly 
opraveny a naladěny. 26.11. v neděli jsem šel s tetou 
Maruškou na koncert. Na varhany hrála p. profesorka 
Jitka Chaloupková. Zpíval dívčí sbor, který vedl 

sbormistr pan J. Štrunc. Všechny skladby v kostele krásně zněly. Nádherné 
byly : Ave Maria, Agnus Dei, Nebeští kavalerové, chorální předehry  a píseň 
Má hvězdy. Bylo to krásné a slavnostní odpoledne. ◘

ADVENTNÍ VĚNEC ADVENTNÍ VĚNEC 
Tomáš Gareis s tetou
Vyráběl jsem s tetou Věrou a s Víťou 
adventní věnec. Větvičky jsme připevňovali 
pomocí drátu na slámový základ. Potom jsme 
venku stříkali stříbřenkou skořápky od 
ořechů, šišky a malé ozdoby. Ozdoby a 
ozdobičky jsme na věnec lepili tavnou 
pistolí. Museli jsme dávat veliký pozor, 
protože jak si sáhneme na roztavené lepidlo, 
tak to nejde z prstu a moc to pálí.Říkáme 
tomu, že nešikovné maso musí pryč.A 
puchýře to dělá veliké. Nakonec jsme věneček omotali červenou mašlí na na 
ostré  špičky jsme zapíchali čtyři svíčky. Věnec se podařil. ◘ 

VÝLET DO PRAHYVÝLET DO PRAHY
Klárka Dvorská sam. práce
15.12. jsme jela na výlet do Prahy a do divadla „ Fidlovačka „ na představení, 
které se jmenovalo „Malování ve skle“, bylo to od mamky ze školy a jel se 
mnou taťka. Představení se mi moc líbilo. Také jsme měli v Praze rozchod a 
tak jsme se pěkně prošli. Byl to pěkný zážitek, chtěla bych zase jet. ◘

ČERTŮV ŠVAGR ČERTŮV ŠVAGR 
Jirka Henzl
V sobotu 2.12. jsme šli do Kassu na muzikál „Čertův švagr“ na motivy 
pohádky Boženy Němcové. Byl to muzikál z Prahy. Petr byl poctivý a hledal 
lásku. Dále tam hrála zlá macecha Dorota, která nakonec propadla peklu, 
protože vymýšlela jen zlé věci. Bylo to o kouzlech, lásce a štěstí. Muzikál byl 
moc pěkný. Byl jsem s tatínkem. ◘
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VERNISÁŽ VERNISÁŽ 
klub s tetou
4.12. jsme hudebním pásmem zahajovali naši výstavu výrobků v městské 
galerii. Celý týden se mohou obyvatelé Chodova chodit dívat na naše 
výrobky, chceme ukázat, co všechno děláme. Výstava se jmenovala „Kde 
šikovné ruce tvoří, tam se krásně daří“. Na naši zahajovací vernisáž přišlo 
hodně hostů. Také si naše výrobky natočila chodovská televize.Je to první tak 
veliká výstava. ◘

NÁKUP DÁRKŮ NÁKUP DÁRKŮ 
Táňa Svobodová napsala s pomocí 
Dnes jsem byla nakupovat vánoční dárky pro rodiče. 
V obchodě jsem byla s tetou Zinou, s tetou Miluškou a 
Pájou, Honzíkem, s Pavlínkou N.Dárky jsem si nakupovala 
sama. Nakupování se mi moc líbilo. Do obchodu chodím 
ráda. Těším se na Vánoce. ◘
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MOTOMED MOTOMED 
Petruška Raunerová s maminkou
Těsně před Vánocemi přišel Motomed. Maminka na stroj sehnala sponzory 
(je to šikovná maminka – pozn. redakce). Jezdím na něm ráda. Ležím a šlapu 
a zároveň se dívám na Kouzelnou školku. Už jsem šlapala okolo 5 km. Ze 
šlapání mám pořádně silné nohy. ◘

MUZIKÁL ČERTŮV ŠVAGR MUZIKÁL ČERTŮV ŠVAGR 
Soňa Paduchová
V sobotu před Vánocemi jsem šla na pražský muzikál Čertův švagr. Byla 
jsem se strejdou Bráborcem, Štěpánkem a s Víťou. Šla také Petruška 
s maminkou a Jirka s tatínkem. Bylo to docela strašidelné, mě se to fakt moc 
líbilo. Písničky byly krásné a veselé.Herecké obsazení bylo moc 
dobré.Muzikály mám ráda. ◘

DOBA LEDOVÁ DOBA LEDOVÁ 
Klárka Dvorská sam. práce
Dneska jsme se domluvili, že půjdeme do kina 
na film, který  se jmenoval Doba ledová. Šli 
jsme s tetou Maruškou celý klub, šla s námi i 
druhá skupina. Já jsem seděla vedle Jirky a 
vedle Míši. Moc se mi to líbilo a těším se zas 
na nějaký pěkný film. ◘
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RADOSTNÉ  VÁNOČNÍ  VZPOMÍNÁNÍ

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
Viktor Mikoláš sam. práce
Na vánoční prázdniny jsem se těšil. Pod stromeček jsme 
dostali DVD rekordér s videem. Já jsem dostal triko, 
mikinu, sprej, kalendář auta na rok 2007 a CD Eva a 
Vašek a Bravo Hity.CD vždy moc rád poslouchám. Na 
štědrovečerní večeři jsme měli řízek, bramborový salát a 
chlebíčky. Po svátcích k nám přijela teta Miluška a teta 
Helga a Gabča. Na svátky byl u nás i náš Daneček – můj 
synovec a chodili jsme s ním ven, na zahradu a krmit 

labutě a ptáčky.Celé svátky jsem se díval na pěkné pohádky v televizi a mlsal 
cukroví. Prázdniny jsem si užil. ◘

ŠTĚDRÝ DEN ŠTĚDRÝ DEN 
Verunka Kokyová sama psala na počítači
O Vánocích jsem odpočívala, jedla cukroví a také 
koukala na pohádky. Den před Štědrým dnem jsme 
s mamkou zdobily stromeček. Přišel Štědrý den, na 
který jsme se tak celá rodina těšili. Ráno jsem pomáhala 
připravit bramborový salát, řízky, chlebíčky a 
chuťovky. Když jsme vše udělali, tak jsme to ochutnali. 
Po obědě jsem si hrála s Maxíkem a povídala si s rodiči 
a bráchou. Večer jsme se najedli a šli rozbalit dárky. Já 
jsem dostala super oblečení a parfémy. Brácha dostal 

mobil, oblečení a parfémy.A mamka s taťkou taky dostali parfémy. Náš nový 
člen rodiny Maxík dostal míček a kroužek na kousání. ◘

VÁNOCE VÁNOCE 
Michal Havelka samostatná práce
Veselé byly Vánoce a Silvestr. Já dostal z celé rodiny 
nejvíc dárků. Dostal jsem MP3 přehrávač, ponožky, fixy, 
klíčenky O2, řetízek, 10 CD, stojan na 46 CD, teplou 
košili a tepláky. Silvestra jsem prožil doma. Zapisoval 
jsem si, jak mám dlouhé nahrávky na MP 3.Věnoval jsem 
tomu hodně času, takže můžu říci, že jsem takového 
Silvestra ještě nezažil. ◘ 
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RADOSTNÉ  VÁNOČNÍ  VZPOMÍNÁNÍ

VÁNOCE U NÁS DOMA VÁNOCE U NÁS DOMA 
Lenka Lengyelová diktovala tetě
Na štědrý den ráno jsme ozdobily s Pájou a s maminkou 
stromeček.Sice jsem rozbila jednu ozdobu, ale stromeček 
byl moc hezký. Pak jsme koukala na pohádky.K večeři  
dělal Láďa bramborový salát, ale já s Pájou jsme ho 
nechtěly, protože nás trochu pálil a tak nám maminka 
udělala k řízku brambory s tatarkou. Pája měla po večeři i 
panáka vaječného koňaku a pak se pořád smála. Po 

zazvonění zvonečku jsem utíkala ke stromečku, kde byla spousta 
dárků. Já jsem dostala panenku. Když jí zmáčknu bříško tak mluví:  
“Dej mi pusinku, mám Tě moc ráda, půjdeme 
spinkat, jdeme si hrát.” Pak jsem dostala 2 knížky, 
hry s kartami, pěknou modelínu, pyžamo, puzzle, 
hrneček s kočičkou, píšťalku, která místo pískání 
hraje. Z dárků jsem měla véélikánskou radost. Na 
Silvestra jsem byla vzhůru asi do jedné hodiny. 
Měli jsme dlouhé prskavky a já se jich už nebojím. 
Dívali jsme se, jak náš soused, pan Tomáš, pouští 
rachejtle.Mám moc a moc ráda Vánoce a těším se 
na příští rok. ◘

VÁNOCEVÁNOCE
Pavel Staněk s tetou 
Na snídani jsme měli vánočku s máslem (tu mám rád) a 
cukroví. Po snídani jsme  pustili koledy a všichni jsme 
zdobili stromeček. Potom šel tatínek vařit večeři, 
maminka uklízela a já s Klárkou a s Honzíkem jsme se 
dívali na pohádky. Nejvíc se mi líbil film „102 
dalmatinů“. Večer jsme se všichni pěkně oblékli a šli jsme 
večeřet rybí polévku, bramborový salát a řízek. Já 
s maminkou a tatínkem z kapra, Klárka s Honzíkem 

obyčejný. Pak zazvonil zvoneček a přiletěl Ježíšek. Přinesl nám hodně dárků. 
Pro mě byl pod stromečkem sprej a sprchový gel Adidas, dvoje puzzle, 
osuška, zelená mikina, CD s písničkami, pyžamo, polštářek s dalmatinama a 
hra „Člověče nezlob se“. Dárky se mi moc líbily a Vánoce taky. ◘ 



  POROZUMĚNÍ                            číslo 30/2007                                    strana  17

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
Lukášek Smolík s tetou
Prázdniny mi začaly v pátek, dva dny před Vánocemi a 
já už jsem se nemohl dočkat! V sobotu jsem s maminkou 
a Haničkou nazdobil stromeček a čekal jsem na Ježíška. 
Ten přišel v neděli večer, když jsme s Haničkou 
spali.Zazvonil, aby nás probudil. Donesl nám hodně 
pěkných dárků. Měli jsme radost. Po Štědrém dnu jsem 
byl s Haničkou na prázdninách u babičky a u dědy. Tam 
byl taky stromeček a dárky. Přišla tam i teta Lenka 
s holkama. Hráli jsme si s novými hračkami a dívali se 

na pohádky v televizi. Celé prázdniny se mi moc líbily. ◘

VÁNOCE U HENZLŮ VÁNOCE U HENZLŮ 
Jirka Henzl s tetou
Na Vánoce vždy netrpělivě  čekám. Na Štědrý večer jsme 
připravili bramborový salát, řízek – rybí filé, a dobrou 
hrachovou polévku s opečeným rohlíkem. Pod 
stromečkem jsem našel : zimní bundu, rolák, tričko, knihu 
„ Pohádky pro vlčata“, teplé podkolenky, spodní prádlo a 
kosmetiku. Největší radost jsem měl z krásného modelu 
motocyklu. Rodiče dostali knihu „Toulavá kamera č. 2 a 
3“. Hodně jsem se díval na televizi. Na Silvestra jsem byl 

vzhůru do půlnoci a díval jsem se na ohňostroj. ◘

RADOSTNÉ  VÁNOČNÍ  VZPOMÍNÁNÍ

MŮJ SUPER SILVESTR MŮJ SUPER SILVESTR 
Klárka Dvorská sam. práce
Dne 31.12. byl Silvestr,  já jsem se domluvila s Lenkou 
že budeme slavit Silvestra spolu. Šly jsme k nim na 
zahradu, ale šli s námi ještě kluci, tak to bylo super.  
Slavili jsme až do rána. To byl můj první Silvestr bez 
rodičů . A i druhý den se slavilo, ale ne do večera, ale do 
čtvrt na tři, pak se chata uklidila a jeli jsme domů. Před 
domem jsem byla ještě chvilku venku, aby z nás nebylo 
nic cítit. Moc se mi to líbilo. ◘                                                               
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NÁVŠTĚVA KOSTELANÁVŠTĚVA KOSTELA
klub s tetou
V pondělí 8. ledna jsme šli do kostela sv. Vavřince prohlédnout si Betlém. 
V kostele na nás čekal pan správce a pomohl nám s vozíky, protože tam není 
jiný vstup, než po prudkých schodech. V kostele již hrály koledy a byla tam 
ještě taková vánoční atmosféra. Prohlédli jsme si Betlém a teta Maruška 
vyndala Ježíška, kterého si hned Petruška, Lukášek a Pavlínka N. pohladili. 
Prohlédli jsme si celý kostel. Potom jsme šli na procházku městem. ◘

INFOCENTRUM INFOCENTRUM 
klub s tetou
10.ledna bylo otevřeno nové infocentrum v Chodově v pěkně opravené 
budově pod kostelem.Šli jsme se tam i s tetou podívat. Prohlédli jsme si 
budovu i z venku. V infocentru nám dali prospekty a kalendáře na letošní 
rok. Výstavní síň ještě otevřená nebyla, ale určitě se tam také půjdeme 
podívat. ◘

NAŠE ZPÍVÁNÍ NAŠE ZPÍVÁNÍ 
Tomáš Gareis  psal na  počítači
Mám rád hudební výchovu. Teta Liba a teta Miluška nám vždy připraví 
pěkné písničky. S tetou Věrou si dělám zpěvník s obrázky. Zpívám moc 
rád. ◘
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CUKRÁRNA CUKRÁRNA 
Jiří Henzl s tetou
Šli jsme do nové cukrárny na náměstí. Šli jsme s klubem a s paní Zinderovou 
a Lenkou. Já jsem měl s sebou housku se šunkou, protože sladké není moje 
oblíbené. Objednal jsem si pomerančový džus. Potom jsme se šli podívat po 
Chodově, jak se naše město vylepšuje a co nového se zase staví. ◘

KONCERT O VÝVOJI ROCKONCERT O VÝVOJI ROCKOVÉ HUDBY KOVÉ HUDBY 
klub s tetou
Šli jsme na výchovný koncert o vývoji rockové hudby. Dozvěděli jsme se, 
jak se ta hudba dělala, kde vznikla. Povídání bylo proloženo ukázkami. 
Hodně písniček jsme poznali. Nejznámější byly písně od Beatles a Elvise 
Presleyho, také skupina Quien a jiné. Byly i soutěže o hudební časopisy, ale 
nevyhráli jsme. Na závěr jsme říkali slova a hudebníci z nich vytvořili písně 
různých žánrů. Byl tam také rep. Moc se nám to líbilo. ◘

TANEČNÍ TERAPIE TANEČNÍ TERAPIE 
Kačka Pecková
Ráda tancuji s tetu Soňu, při taneční terapii. Tancujeme se šátky, při poslechu 
písní. Tancuji s Klárkou, Soňou a dalšími. S tetou Soňou si připravujeme 
vystoupení. Jde mi to a baví mě to. Školáci tancují s námi. Dnes budu se 
Soňou nacvičovat vystoupení na karneval, snad se povede. ◘

  POROZUMĚNÍ                           číslo 30/2007                                    strana  20

VV PIZZERII SE SOŇOUPIZZERII SE SOŇOU
Michal Havelka samostatná práce
Šli jsme do Pizzerie si něco dát do nosu. Já jsem měl banány v čokoládě a 
malinový koktejl, táta si dal pivo, máma si dala kávu a zmrzlinový pohár a 
Sonička měla zákusek. Docela jsme si to tam užili. Táta pořád koukal na 
tenis, já jsem dojídal ty banány,  táta ten pořád dělal srandu, takže jsme se 
smáli. Sonička  se moc bavila, jak ji pořád rozesmával. Tak veselý je můj 
táta. Zábavy jsme si užili až dost. To je vše z pěkného víkendu. Loučí se 
MAJKL. ◘     

PIZZERIE PIZZERIE 
Klára Dvoská samostatná práce
17. ledna jsme se domluvili, že půjdeme do pizzerie. Šel celý stacionář, 
pizzerie byla naše. Já jsem se domluvila s tetou Maruškou, že povezu 
Honzíka.Honzík si hověl na pohovce a já s Kačkou a se Soňou jsme šly na 
galerii. Objednaly jsme si samé dobrůtky a hodovaly jsme si. Budou i foto. 
Cestou zpátky jsme se ještě prošli. Moc se nám to líbilo a těšíme se, že zase 
někdy půjdeme. ◘
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MATURITNÍ PLES MATURITNÍ PLES 
Klára Dvorská samostatná práce
Na pátek 26.1. jsem se moc těšila, protože jsme si koupili lístky na maturitní 
ples mamky třídy. Mým kamarádkám to ale nevyšlo a tak nakonec šly tety 
Soňa a Miluška. Program na plese byl bohatý. Moje mamka dostala dárek a 
kytici. Já jsem šla s tetama na disco. Půlnoční překvapení byla Transvesti 
show, zpívali písničky z pomády a Martinu Balogovou. Bylo to super. Zase 
půjdeme. ◘

NAROZENINY NAROZENINY 
Petruška Raunerová s maminkou
Takže už jsem od února dospělá. Všichni si na oslavě dali 
záležet. Dostala jsem hodně dárků. Přijeli mi popřát obě 
babičky a dědové. I když už jsem velká holka, dál ráda 
poslouchám písničky od Dády a povídání Michala s 
Františkem ◘

HOKEJISTÉ KARLOVÝCH VARŮ A OLYMPU HOKEJISTÉ KARLOVÝCH VARŮ A OLYMPU 
Michal Havelka samostatná práce

Byl jsem na zábavném hokejovém utkání. 
Hlavní rozhodčí dělal srandovní kousky, 
prásknul sebou o led, nebo ho hokejisté 
prohnali po celé ledové ploše. Také třeba 
rozhodčí vyloučil všechny hokejisty 
najednou na trestnou lavici a ti se tam 
mačkali jako králíci. Když vyloučil herce 
Dejdara, tak ten stříkal na rozhodčího 
vodu z lahve. Dejdar potom dostal 10 
minut vyloučení za nesportovní chování. 
Nakonec vyhráli hokejisté Varů 13 :12 
v nájezdech. Při nájezdech vyskočil 
rozhodčí na branku a upažil ruce jako, že 
gól není. Bylo to opravdu moc veselé, že 
jsem se už dlouho tak nezasmál. ◘

KOSMETIKA KOSMETIKA 
Táňa Svobodová s tetou
Byla tady Petrušky Raunerové sestra Lenka. Lenka je kosmetička. Lenka mě 
nalíčila oči, namalovala pusu a také mi udělala masáž obličeje. Bylo to moc 
pěkné a už se těším až nás zase Lenka přijde líčit. ◘
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NÁKUPY VNÁKUPY V TESCU TESCU 
Pája a Lenka Langyelovy s tetou
Šli jsme na autobus a jeli do Tesca. Vešli jsme dovnitř a hned u dveří nás 
vítal Santa Claus s dárečky, měl tam také soba. Všichni jsme se u něho 
vyfotili. V Tesku jsme pak kupovaly dárky pro maminku a Láďu. Taky jsme 
si vybraly něco pro sebe. Lenka míč a Pája plyšáka „čertíka štístka“. Byla 
s námi Kačka, Péťa, Klárka, Jiřík s tatínkem, Tomáš, Soňa, Míša a tety 
Andrea, Věra a Miluška. Po nákupu jsme si šli sednout do restaurace, kde 
jsme si každá vybraly něco dobrého. Lenka si dala věneček s colou a Pája 
hranolky s tatarkou, colu a špičku. S plnými bříšky jsme pak jeli zpátky do 
stacionáře. Tento výlet za vánočními nákupy se nám moc líbil. ◘

KERAMICKÁ DÍLNA KERAMICKÁ DÍLNA 
Liborek Buchar s tetou
Keramická dílna se nachází v Domě dětí a mládeže, museli 
jsme tam tedy nejdříve dojít. Šlo nás hodně, celá naše 
skupina. Kromě tet, které šly s námi, byla v keramické dílně 
ještě jedna paní, která nám říkala, jak se s čím zachází a co 
máme dělat. Protože se blížil Valentýn, vyráběli jsme hodně 
srdíček. Hlínu jsem nejdříve s tetou vyválel, pak jsem si už 
vybíral razítka, která jsem tiskal do připraveného plátu hlíny, 

kromě srdíček jsem dělal i jiné obrázky, do kterých jsem vytlačoval razítka. 
V keramické dílně se mi líbilo a šel bych tam znovu. A těším se až výrobek, 
který jsem vyrobil, po vypálení budu moci dát mamince. ◘
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NAROZENINY NAROZENINY 
Péťa Demeter s tetou
Nejdříve jsem oslavil narozeniny ve stacionáři. Udělali mi 
kolečko, zazpívali mi a popřáli. Dostal jsem přáníčko a pár 
maličkostí. Mamka přinesla dort, byl moc dobrý. Všichni ho 
chválili. Pak jsem oslavil narozeniny i doma. Měl jsem dort, 
dostal jsem řetízek a oblečení. Už je mi konečně 19 let. ◘

CO DĚLÁM RÁDCO DĚLÁM RÁD
Milánek Mika s tetou
Rád chodím cvičit do tělocvičny, tančím před zrcadlem, posiluji na žebřinách 
a jezdím na kole. Také někdy zvedám s tetou činky, házíme na koš. Moc mě 
to baví a pokaždé se těším až zase půjdeme s tetou do tělocvičny. ◘

NÁVŠTĚVA CUKRÁRNY NÁVŠTĚVA CUKRÁRNY 
Táňa Svobodová s tetou
Nemohla jsem se už od rána dočkat, kdy konečně půjdeme do cukrárny. Po 
komunitě jsme se šli oblékat a vyrazili společně do cukrárny. Objednala jsem 
si jablečný džus a ovocný pohár se šlehačkou a čokoládou. Moc jsem si 
pochutnala, těším se až půjdeme zase. ◘

KARNEVAL KARNEVAL 
Matýsek Primas s maminkou
Opět nastal čas maškarního bálu. 

S tetou Radkou od Jonáška jsme vymýšleli za co letos půjdu. Maminka a teta 
musely vymyslet takovou masku, která vynikne, i když budu sedět na 
židličce, nebo budu v hovítku. Teta Radka si vzpomněla, že má masku po 
Jonáškovi a že nám ji půjčí. Tak jsem šel za kostlivce. Na karnevalu jsme 
měli plno sladkostí, které nám dal jako sponzorský dar pan Andrey 
Vakhnichenko.Něco jsme i napekli a tak si maškarní ples děti i tety moc 
užily.
Děkujeme Matýskovo mamince, která nám vždy něco dobrého upeče a 
opravdu je to moc šikovná pekařka (všichni ze stacionáře). ◘ 

KARNEVAL KARNEVAL 
Esterka Ferencová s tetou
Po snídani jsme všichni šli do 
tělocvičny, kde proběhla promenáda 
masek. Bylo jich tam plno, já šla za 
princeznu. Pak začali soutěže, všech 
jsem se zúčastnila. Dostala jsem 
odměny a medaili. Po svačině 
probíhala diskotéka, následně tance 
s šátky, u kterých jsem se tak unavila, 
že jsem byla ráda, že jsem si mohla 
odpočinout při relaxaci. Karneval se 
mi moc líbil. ◘
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NAROZENINY NAROZENINY 
Pája Lengyelová s tetou
V lednu jsem oslavila 20. narozeniny. Doma jsme slavili 
s mamkou Láďou, Lenkou a dalšími přáteli: Ivanem, 
Zdeňkem, Péťou, Frantou, Míšou a dalšími. Od maminky 
jsem dostala kabát, hodinky, z kterých jsem měla velkou 
radost a další dárky. Ve stacionáři jsme také slavili, 
přinesla jsem „šampáňos“ (rychlé špunty) a dort. Brala 
bych už další narozeniny. ◘
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JAK JSEM BYL VJAK JSEM BYL V PIZZERII PIZZERII 
Lukášek Smolík s tetou
Jednou dopoledne jsme šli do „picérky“. Seděl jsem u stolu s tetou Libou. 
Sám jsem si vybral pizzu a Sprite. Pak jsem dostal chuť na něco sladkého a 
teta mi dala obrázky různých horkých čokolád. Vybral jsem si dobře – moc 
mi chutnala. Těším se, až půjdeme příště. ◘ 

PRÁZDNINY VPRÁZDNINY V TATRÁCH TATRÁCH S TÁTOU S TÁTOU 
Klára Dvorská samostatná práce
Pátek 10.2. jsme měli sbalené věci a čekali na vlak až 
přijede a můžeme se vydat na cestu . Jeli jsme celou 
noc a ráno 7,30 jsme byli v Rožmberku a domluvili 
se, že pojedeme taxíkem do hotelu. Byli jsme 
ubytovaný v pavilonu A, byli jsme na pokoji sami. 
Jeli jsme na výlet na Štrbské pleso, měli jsme krásné 
počasí. Dělali jsme procházky, měli jsme hodně 
procedur. Jako byly třeba bazén, minerální vana, 
uhličitá minerální vana, perlička a vanu aroma, pak 
parafin, podvodní masáž, endomed a klasickou 
masáž. Moc se mi tam líbilo. Taťka viděl medvěda. ◘ 
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„MŇAM POHÁDKY“ „MŇAM POHÁDKY“ 
Lukášek Smolík s tetou
S tetou Libou jsme byli v divadle na krásné, legrační pohádce. Byla o jídle a 
byly v ní i kousky známých pohádek – O Budulínkovi, O koblížkovi, 
Otesánek a další byly jen trochu jiné, než je znám. Byla to velká legrace. 
Příště chci jít znovu. ◘

JAK VOZÍM DOMŮ TETU JAK VOZÍM DOMŮ TETU 
Matýsek Primas (vše tetě odsouhlasil)
Od února každé úterý vozím s maminkou do Mírové tetu 
Věru a Štěpánka. Ten den strejda Pavel učí ve škole 
dlouho, a tak Bráborcovi nemají odvoz. Už od rána se 
ptám, jestli vyrazíme včas.Když jsem seděl tetě v autě 
na klíně, tak se mi podařilo ji trochu kousnout. To mám 
potom opravdovou radost, Hlavně, když teta povídala 
s mojí maminkou a pěkně se lekla.Štěpánek se tomu 

také zasmál.Tak to jsem celý já, jak tety říkají, nenechám si ujít žádnou 
srandu. ◘

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO 
PŘEDSTAVENÍPŘEDSTAVENÍ
Štěpa Bráborec s tetou
Včera, 8. března 2007, jsem já,mí kamarádi ze 
stacionáře a naše tety navštívili divadelní 
představení v chodovském kině. Jmenovalo se 
„O Ferdovi mravencovi“. Seděli jsme všichni 
skoro až u pódia. Než celé představení začalo, 
pozoroval jsem herce, jak se připravují za 
oponou,byly jim vidět jen nohy, ale vypadalo 
to pěkně. Celé představení hráli pouze dva 
herci, jedna paní a jeden pán. Paní hrála celou 
dobu Ferdu mravence  a pán se převlékal 
nejprve za brouka Pytlíka,  pak  za čmeláka, 

červeného mravence na skautském táboře a za jiné broučky, také se převlékl 
za veliké mimino, které požíralo mravenečky. To nás chtělo všechny sníst, 
ale já jsem se nebál. Spíš jsem se smál, připadalo mi to veselé. Nejveselejší a 
nejhezčí mi ale  přišel brouk Pytlík a čmelák, ten měl veliká tykadla vyrobená 
z brček a dokonce měl i průhledná křídla. Celý pořad se mi moc líbil, jen 
škoda,že byl tak krátký, a že ho se mnou nemohli vidět tatínek a maminka. ◘
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Í 
Milánek Mika s tetou
Byl jsem na představení o Ferdovi mravencovi. Bylo to moc hezké. Byl to 
příběh o jednom mravencovi, který tancoval a o broukovi Pytlíkovi. 
Vymýšleli spolu různé legrácky, pořád jsem se smál. Moc se mi to líbilo. ◘

POHÁDKA O MLSNÉM POHÁDKA O MLSNÉM 
PRASÁTKU.PRASÁTKU.

PaJa
V malém chlívku pro prasátka
přišla na svět tři selátka.
Jedno bylo malé bílé
spalo, spalo, dlouhé chvíle.

Druhé bylo zvědavé
uši mělo strakaté.
A to třetí, milé děti, 
s tím vám šili všichni čerti.
Bylo velké chlupaté
po mamince pihaté.

Dvě prasátka pořád jedla
brambor kýbl, šrotu vědra
a ten čuník celý bílý
bez chuti je každou chvíli.

O šrot ani nezavadí,
brambory mu strašně smrdí,
chleba mokrý to je hnus
on má jiný apetit a vkus.

Sní o dortech se skořicí,
s vanilkou a lékořicí.
O bábovce, kafi, štrůdlu,
o talíři, ne o kýblu.

Trápí se a trápí mlsné prasátko,
kost a kůže je z něj zakrátko.
Zbylí dva bratříčci vesele si kynou
netuší chudáčci, že brzy krutě 
zhynou.

Selka už je zoufalá,
na prasátko nadává :
"Musíš ty mé prase bídné
aspoň trochu něco žrát,
jinak z domu koncem týdne
k řezníku tě budu hnát.
Podívej se tvoji bratři
to jsou správní tlustí vepři."

Prasátko je vystrašené
cítí věci neblahé,
protáhne pak myší dírou,
své tělíčko hubené.

Utíká a strachy kvičí,
do tváře mu vítr fičí.
O výmoly klopýtá,
do bezpečí pospíchá.

Tak uniklo jisté smrti
rozmlsané prasátko,
že nechtělo s vepři jísti,
smát se bude zakrátko.

Na mýtině v lese najde
sladké lesní jahody.
Zamlsá si, zachrochtá si,
užije si svobody.

A tak mlsný rypáček,
zachránil mu kejháček.

Mlsota je věru špatná
pro děťátka poslušná.
U prasátek je to jiná,
tam i cenu zlata má.
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Poděkování:Poděkování:
 paní Primasové, za získání sladkostí k Mikuláši od 

sponzorů
 firmě pana Marka za sponzorský dar
 paní Brožová z Kraslic a jejím kolegyním z obchodu 

Albert a dárečky a sladkosti
 firmě Apera pana Ing. Volima za finanční dar
 Ing. I. Schvarzové za další finanční dar
 paní Novotné za pěkné dárky
 zaměstnancům Domu dětí a mládeže Bludiště za 

krásného Mikuláše a čerta
 paní ředitelce Juhásové a všem zaměstnancům ZUŠ za 

Mikulášský kocert a předání fin. daru ze vstupného
 panu Andriymu Vakhnichenkovi za sladkosti na 

karneval
 všem ochotným maminkám, které nám upekly pro naše 

hosty ze SRN

VZPOMÍNÁME A NEZAPOMENEME
28.11. 2006 nás opustil ve věku 30 let náš kamarád

Honzík Zindera




