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

Výlet na hrad a do divadla   Ples Harmonie Pupp    Škola v přírodě  
Koncert „Chceme žít s vámi“  Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka ...  
Důležité upozornění - v tomto časopise nenajdete jedinou negativní zprávu.

Milí čtenáři,
první polovina roku 2008 je pomalu za námi. Denní 
centrum Mateřídouška je bohatší o nové zkušenosti 
a naši klienti, alespoň v to doufáme, o příjemné 
zážitky. Březen začal návštěvou divadla v Chebu, 
kde jsme se dozvěděli něco o stvoření světa a poté si 
pochutnali na hradních specialitách hradu 
Vildštejn.  Ve zdraví jsme přežili dubnové „řádění“ 
čarodějnic, zaplesali si na plese Harmonie, který se konal jako každý rok 
v Grand hotelu Pupp, a v Praze si zazpívali spolu s Karlem Gottem na 
velkém charitativním koncertu „Chceme žít s vámi“, který pořádala 
televize Nova. V květnu jsme zazpívali k svátku našim maminkám a nejen 
jim. Květen byl vůbec náročný měsíc. První týden jsme vyrazili do Prahy 
za našimi kamarády Spejblem a Hurvínkem. Hurvajs, když viděl, kdo že to 
je v hledišti, tak za námi po představení přišel a s každým se osobně 
pozdravil, zkrátka kámoš. Druhá polovina května patřila škole v přírodě, 
na které jsme tužili svá těla a kázeň. Lesní chata Komtesa v Bečově nad 
Teplou se změnila na šest dní ve „vojenský“ výcvikový tábor. 
Pochodovalo se, plnily se náročné, strašně tajné a veledůležité úkoly. 
Opékaly se vuřty, mlsalo se po cukrárnách, přidělovaly se hvězdičky, 
ošetřovali se skororanění a po večerech se zpívalo a tančilo, jak se na 
správný výcvikový tábor sluší a patří. Poslední den byli všichni povýšeni 
a vyznamenáni medailemi a diplomy za statečnost a službu vlastní 
kondici. Byla to pořádná legrace. K tomu všemu jsme pravidelně jezdili 
na koně, na výlety, přijímali návštěvy a ... bylo toho tolik, jako kvítků 
pořádné mateřídoušky. Za pár dní vypukne léto. Přeji vám, abyste si ho 
užili do sytosti ve zdraví i pohodě a načerpali nejen nové síly, ale i 
zajímavé prázdninové zážitky. Věra Bráborcová 
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PIZZERIE PIZZERIE 
Jirka Henzl s pomocí
V úterý 22. ledna jsme šli všichni do 
pizzerie. Já jsem šel s tatínkem. Seděli jsme 
s tetou Věrou, Tomášem a Víťou. Nejdříve 
jsem na pizzu neměl chuť, ale potom jsem 
si dal šunkovou a chutnala mi. K pití jsem 
měl Fantu a tatínek dobrou kávu latte. 
Kousek pizzy jsme vzali domů i mamince. 
Také si pochutnala. Byl to pěkný den. ●

JAK JSEM SLAVIL NAROJAK JSEM SLAVIL NAROZENINY ZENINY 
Jirka Henzl s pomocí
11. února jsem ve stacionáři slavil své narozeniny. Rodiče objednali dort, který 
byl dvoupatrový a vypadal jako pomeranč. Všichni mi v kroužku popřáli a 
dostal jsem pěkné přáníčko. Doma jsem měl také oslavy. V sobotu 9.2. přijela 
moje sestra. Dostal jsem dvoje povlečení, trika, angličáka, model motorky, 
ponožky a podkolenky a hlavně bílou sváteční košili. V pondělí byla další 
oslava, přijela teta se strejdou. Narozeniny byly moc pěkné. ●

Víťa, Tomáš, Michal a Jirka s paní ředitelkou Věrou
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DĚTI ZDĚTI Z DĚTSKÉHO DOMODĚTSKÉHO DOMOVA VA 
Soňa Paduchová sam. práce
Přijely k nám malé děti z dětského domova. Já s Klárkou jsme byly šťastné, že 
tam jsou tak malé dětičky. Zpívali jsme si Kolo, kolo, mlýnský a různý říkanky 
pro malé dětičky. Potom jsme si hráli hry s hračkama. Také jsme jim dali 
dobrůtky. Bylo to hezký. ●

SEZNÁMENÍ SSEZNÁMENÍ S DĚTSKÝM DĚTSKÝM DOMOVEM DOMOVEM 
Klára Dvorská
Dne 21.2. jsme se už od rána těšili na návštěvu z dětského domova. Všechny 
děti, bylo jich celkem pět, byly ve věku 3 až 5 let. Také měli sebou holčičku, 
která je postižená a ta se chtěla pořád chovat. To se jí líbilo. Všem dětem a 
doprovodu jsme ukázali náš stacionář. Pak jsme si hráli a vzpomínali jsme si na 
to, jak jsme byli malí a hráli jsme si s hračkami a někdy se dohadovali s čím si 
budeme hrát. Tak tomu nebylo ani jinak s dětmi z dětského domova. Zpívali 
jsme dětské písničky, hráli jsme dětské hry jako je kolo mlýnský, spadla lžička 
do kafíčka, hráli jsme si spolu v balónkovém bazénku, tam byla největší 
zábava. S rukama jsme si posílali autíčka. Vzpomněla jsem si na to, jak jsem na 
vlastní zkušenost zažila návštěvu dětského domova v Plzni. Bylo tam plno dětí 
bez rodičů. Všechny si chtěly hrát a pochovat se. Nevěděla  jsem,  které bych si  
pochovala nejdříve. Nikomu bych to nepřála zažít. Na to, aby člověk  pracoval  
v dětském domově musí  mít pevné nervy, aby to vydržel a nevzal si ty 
mrňouse všechny domů. My jsme si jednoho mrňouse vzali domů. Nyní je to 
můj prima brácha za všechny peníze. ●  

Klárka chová holčičku 
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MAXIM MAXIM -- TURBULENC TURBULENC 
Petruška Raunerová s maminkou
Mám moc ráda písničky Maxim  
Turbulenc. Z novin jsme s 
maminkou zjistily, že hrajou 
v Bokově. 
Pořád jsem maminku honila, 
abychom začátek nepropásly. 
Bohužel, muzikanti se spletli a jeli 
do Rybytví. Byli tam ohlášení až 
na 21 hod. Večer jsme jeli do 
Bokova znovu a to jel i tatínek. 
Začátek jsme propásli. Jinak to 
bylo bezva. Potkali jsme tam i 
Liborka s maminkou. ●

KONĚ KONĚ 
Esterka Ferencová s tetou
S tetami a dalšími kamarády ze 
stacionáře už delší dobu jezdíme na 
koně. Když jsem měla jed  poprvé, tak 
mi ani táta nevěřil, že nasednu a pojedu. 
Koně mám moc ráda, ale na druhou 
stranu mám z nich velký respekt. 
Nejdřív jsem se dívala, jak to ostatní 
dělají a pak jsem se taky odhodlala, 
dostala jsem na hlavu přilbu a nasedla. 
Když už jsem seděla na koni, bylo vše 
fajn, koníka jsem si pak stále hladila a 
smála se. Všechny doma jsem moc 
překvapila, jak jsem byla šikovná. Taky 
jsem se pak mohla pochlubit fotkami, 
které si ráda prohlížím. Teď už jsem jela 
asi po třetí a moc se mi to líbí. Vždy o 
tom pak dlouho vyprávím. ●

Petruška Raunerová

Esterka Ferencová na koni
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KONCERT KELTSKÉ HUDBKONCERT KELTSKÉ HUDBY Y 
Jirka Henzl s pomocí
Na koncertě se mi moc líbilo vyprávění, jak Keltové žili, bydleli, jak se oblékali 
a jak zpívali na slavnostech. Dozvěděli jsme se kdo to byli druidové a co je to 
Apida. Keltové byli také velcí a stateční válečníci.Bylo to zajímavé. ●

CELTIC ROSE CELTIC ROSE –– KELTSKKELTSKÁ RŮŽE Á RŮŽE 
Víťa Mikoláš s tetou
Tak se jmenoval koncert písní a hudby 
s vyprávěním o životě Keltů. I v naší zemi žili 
Keltové, kterým se říkalo Bojové. A proto je 
název naší země Bohemia. Keltové pojmenovali 
např. i Labe, Vltavu a Říp. Příroda byla pro Kelty 
tajemná, měli své bohy a věřili v převtělování. 
Moc se mi líbila hudba a písně. Nástroje si 
Keltové vyráběli ze dřeva, krásně rytmy zněly. 
Bylo to moc zajímavé. ●

KONCERT VKONCERT V KASSU KASSU 
Tomáš Gareis a Marian Tokár s pomocí
Byl to moc pěkný koncert. Líbila se nám 
keltská hudba, písně, a jak se Keltové oblékali a 
jak měli dlouhé vlasy. Také se nám líbila 
keltská svatba. Těšíme se na další koncerty. ●

VELIKONOČNÍ KOLEDOVÁVELIKONOČNÍ KOLEDOVÁNÍ NÍ 
Víťa Mikoláš sam. práce
O Velikonocích jsme měli našeho Danečka. Na Velikonoce 
jsem šel koledovat k tetám ze stacionáře. Dostal jsem 
dobroty a vajíčka Také jsem se díval na televizi, dávali 
Madagaskar. K slavnostnímu obědu jsme měli bramborový 
salát a řízky. Počasí o Velikonocích bylo špatné, bylo bílo, 
ale Velikonoce se mi líbily. ●

VAŘENÍ VAŘENÍ 
Tomáš Gareis s tetou
Mám rád vaření. Po Velikonocích jsme hned ráno šli nakupovat. Dělali 
jsme plněná vejce se zeleninou a tousty. Také jsme z vajec dělali 
muchomůrky. Já jsem měl za úkol vařit a loupat vajíčka. Také jsem  
krájel zeleninu a míchal pomazánku a zdobil. ●
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DIVADLO CHEB DIVADLO CHEB 
Jirka Henzl s pomocí
Ve čtvrtek 6. března jsme jeli do Chebu na divadelní představení 
„Stvoření světa“. Před divadlem jsem šel se svými rodiči do cukrárny u 
Špalíčku. Představení bylo moc pěkné. Potom jsme jeli do Skalné na hrad 
Vildštejn, kde jsme obědvali. Také jsme se prošli po okolí, je to tam 
všechno pěkně opravené. Počasí nám také přálo. Byl to moc hezký den. ●

VÝLET DO DIVADLA A NVÝLET DO DIVADLA A NA HRAD A HRAD 
Víťa Mikoláš sam.  práce
Jeli jsme z Chodova do Chebu, kde jsme se prošli starým náměstím a 
dostali jsme dobrou belgickou čokoládu. Potom jsme šli do divadla. 
Představení se jmenovalo „Stvoření světa“ a hráli tam herci a hodně 
zpívali. Mě se nejvíce líbila chobotnice, ryby a jak tam zkoušela zvířata 
vydávat různé zvuky. Nakonec jsme jeli do hradu Vildštejn, kde jsme si 
dali oběd. Já jsem měl hovězí polévku a řízek s hranolkama. K pití jsem 
měl Sprajt. Počasí nám hodně přálo a moc se nám to všem líbilo. ●

Jirka a zbrojnoš 
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VÝLET DO CHEBUVÝLET DO CHEBU
Michla Havelka sam. práce
Jeli jsme na výlet, když jsme přijeli do Chebu, tak jsme se šli projít po městě a 
prohlíželi jsme si Špalíček. Bylo to pěkné a zajímavé. Pak jsme jeli k divadlu. 
To divadlo bylo fakt hezké a zajímavé. Představení se jmenovalo „ Stvoření 
světa“ a bylo až skoro do 11:20 hodin. Pak jsme jeli na  hrad Vildštejn ve 
Skalné. Na tom hradě to opravdu bylo pěkný. Nechal jsem se s Katkou vyfotit 
v jedné místnosti, kde byly ze zvířat kůže. 12:25 hodin jsem psal taťkovi sms, 
že budu mít brambory a 
řízek s oblohou a 
polívku. Táta tu zprávu 
zjistil až večer, ani 
nevěděl, že jsem mu psal 
zprávu. A potom, než 
jsme přijeli do Chodova, 
tak ještě na hradě jsem 
koupil dvě píšťalky. 
Jednu malou a druhou 
velkou, tu velkou jsem 
dál Soničce, tu malou 
jsem si nechal. ●  

Marian s Víťou a zbrojnoš

Michal s Kačkou
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VÝLET DO DIVADLA VÝLET DO DIVADLA 
Štěpa Bráborec s tetou
Ve čtvrtek 6. března jsme se vydali na výlet do Chebu. Jeli jsme do 
divadla na ,,Stvoření světa“. Měl jsem tetu Andreu a Klárku. Před 
představením jsme šli do mléčného baru ,kde jsem si objednal kakao a 
pudinkový pohár, potom jsem šlapal po kočičích hlavách náměstím až 
k divadlu. Divadlo bylo pěkné, moc se mi líbila zvířata a Adam s Evou, 
hodně jsem tleskal a smál se. Teta Andrea měla nový hudební telefon, 
který mě moc zaujal a celou cestu v autobuse jsem poslouchal a i hádal 
písničky. Teta mě chválila, že jsem šikovný, po pár taktech jsem většinu 
písní poznal. Pája s Lenkou a Esterkou zpívali spolu s telefonem, také 
toho hodně znaly. Na hradě Vildštejn jsme si prohlédli zvířátka a 
oběšence, také se mi líbili zbrojnoši v sále. Nejvíc jsem se těšil na dobrý 
oběd, snědl jsem polévku i řízek a také pohár a kafíčko latte mám moc 
rád. Piju kafe ,ať mi to blafe :o)). Výlet se povedl a hodný pan řidič nás 
odpoledne v pořádku dovezl domů. Už se těším na další výlet. ●

Pani vychovatelka Andrea, Štěpán a Klárka v divadle
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CHEB DIVADELNÍ PŘEDSCHEB DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ,,STVOŘENÍ SVĚTA“TAVENÍ ,,STVOŘENÍ SVĚTA“
Milánek Mika, Péťa Wenzel s tetou
Do divadla jsem jel já s Martinkou a Péťou W. Když jsme přijeli do Chebu šli 
jsme na malou procházku po náměstí a pak rovnou do divadla. Hráli nám 
představení: ,,Stvoření světa“ hodně tam tancovali a zpívali, moc se nám to 
líbilo. Po představení jsme jeli na oběd do Skalné u Chebu, Byli tam rytíři, 
meče, vojenské dělo, voják. S Péťou a jsme se u všech věcí fotili na památku. 
K obědu jsme si objednali hranolky a řízek a pak zmrzlinový pohár. Moc nám 
to chutnalo. A těšíme se na další výlet. ●

„STVOŘENÍ SVĚTA“„STVOŘENÍ SVĚTA“
Teta s Tomášem Malčánek
Dne 6. 3. jsme si vyjeli autobusem na výlet. Naším cílem bylo divadlo 
v Chebu, s představením „Stvoření světa“. A protože jsme měli před divadlem 
ještě chvíli čas, tak jsme se prošli po náměstí a navštívili jsme cukrárnu. Dal 
jsem si zákusek a moc dobrou horkou čokoládu. V divadle se mi moc líbilo, 
byl jsem na takovém místě poprvé. Všechno jsem pozoroval a byl jsem moc 
hodný. Při představení jsem sledoval, co se děje na jevišti. Dělali tam legraci a 
tak jsem se i smál. Měli také pěkné rekvizity a zajímavě měnící se osvětlení. 
Jednu chvíli vypadalo celé divadlo jako pod vodou.  S tetou jsme si povídali a 
vše ukazovali. Přestože neslyším, tak se mi divadlo moc líbilo. ●                                                  

Martinka, Péťa a Milánek si pochutnávají na obědě
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VÝLET DO ČAJOVNY VVÝLET DO ČAJOVNY V KKARLOVÝCH VARECHARLOVÝCH VARECH
Michal Havelka sam. práce
Odjížděli jsme z autobusáku v dešti a když jsme přijeli, tak jsme přišli do 
Pěkné čajovny. Objednali jsme si různé čaje. Já jsem měl čaj Mate grande 
s exotickou směsí a měl jsem to fakt dobré. Měli jsme tam takovou velikou 
flašku, z tý jsme vykuřovali páru a ta pára voněla. Pak jsme tam viděli psy, 
přišli a začali se rvát a kousali se vzájemně. Když jsme odjížděli do Chodova, 
tak jsem volal mamče, aby mě vyzvedla. S mamčou jsme potom byli u 
babičky Schulzový a potom jsme jeli domů. Taťka říkal mamce, že máme 
večeři v troubě a měli jsme v troubě zapečené těstoviny. Po večeři jsem byl 
nahoře ve svém pokoji.  Byl jsem na notebooku, hrál jsem karty Soliterie a 
pak, když jsem si všimnul, že je 21:30, tak jsem to zabalil. Vypnul jsem 
noťas a šel jsem spát. Tak to je vše. ●

POVÍDÁNÍ O VLACÍCH POVÍDÁNÍ O VLACÍCH 
Tomáš Gareis s tetou
Přišel k nám do stacionáře švagr tety Marušky, který žije v Americe a měli 
jsme krásnou přednášku o vlacích. Pan Shrbeny má rád vlaky a ví o nich 
snad vše. Tak jsme si vyprávěli o vlacích osobních i nákladních, o těch 
historických i úplně moderních. Také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 
a prohlíželi jsme si obrázky různých vlaků. Bylo to moc pěkné. ●

Soňa, pan Shrbeny, Tomáš a slečna vychovatelka Soňa 
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VÝLET DO ČAJOVNY VÝLET DO ČAJOVNY 
Klárka Dvorská sam. práce
Včera jsme se dohodli že pojedeme do čajovny, domluvili jsme se s tetou 
Soňou a s tetou Miluškou a s tetou Věrou. Z klubu jsme jeli  Míša, já a Marian,
z druhé skupiny jeli Kačka a Pavlík. K jídlu jsme si všichni dali pitu chleba, ale 
Míša si dal exotické ovoce a tety si daly jogurt s ovocem a ještě  jsme si 
objednali vodní dýmku s jablečnou příchutí.Moc se nám tam líbilo a příště 
pojedeme  zase. ●

VÍTÁNÍ JARA VÍTÁNÍ JARA -- BESÍDKBESÍDKA PRO SENIORY A HOSTYA PRO SENIORY A HOSTY
Soňa Paduchová sam. práce
Dnes k nám přišli hosté a my jsme jim zazpívali písničky o jaru. Přišel 
také pan starosta a pan místostarosta a děti ze školky.Přišlo hodně lidí. 
Také přišla moje babička a děda. Zpívala jsem i pro mého dědečka, 
protože měl narozeniny. Říkali, že se jim to moc líbilo. Také jsme 
připravili pohoštění. Mému dědečkovi jsme udělala kafe a babičce nalila 
čaj. Potom jsme si popovídali. Bylo to super. ●

Marian, Pavlík, Michal, slečna vychovatelka Soňa a Klárka
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NÁVŠTĚVA ZE SRN NÁVŠTĚVA ZE SRN 
Tomáš Gareis s tetou
13.března přijela do stacionáře návštěva z Německa. Přijeli žáci a jejich 
učitelé. Sešli jsme se v tělocvičně a přivítali jsme se. Potom jsme našim 
hostům připravili dobré jídlo a pití a ještě kávu a sladkosti. Sešli jsme se 
v tělocvičně a učili jsme se německou a českou písničku. Zpívání nám 
tety i namalovaly, abychom věděli o čem ta písnička je. Společně jsme 
vyráběli dárky na Velikonoce a přáníčka, také jsme zdobili vajíčka. Od 
našich hostů jsme dostali každý dárek – pěkný měkký polštář. ●

NAŠE NÁVŠTĚVA NAŠE NÁVŠTĚVA 
Víťa Mikoláš sam. práce
13. března k nám přijeli zase kamarádi z Německa od Weidenu. Společně 
jsme zpívali a potom vyráběli. Já  jsme s nimi vyráběl dečku a 
velikonoční vajíčko. Připravili jsme pohoštění a  když přijeli, tak dostali 
hned jídlo.Dostali jsme dárky.Zase pojedeme do Německa, už se těším. ●

pani ředitelka Věra vítá pana ředitele Pschibla
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NÁVŠTĚVA ZNÁVŠTĚVA Z GYMNÁZIA GYMNÁZIA VV SOKOLOVĚ SOKOLOVĚ 
Jirka Henzl s pomocí
V pátek 4. dubna k nám přijeli žáci ze Sokolova. Všichni jsme se společně 
přivítali a seznámili v naší tělocvičně. Také jsme si zazpívali. Potom nám jeden 
žák zahrál na kytaru, uměl to opravdu moc pěkně. Také jsme všechny pohostili 
a povídali jsme si. Po svačině naše děvčata zatančila břišní tance a hosté 
předvedli latinsko-americké tance. Bylo to moc pěkné dopoledne. ●

VV RESTAURACIRESTAURACI
Kristýnka Kovačíková s tetou
V chodovské pizzerii jsem byla 
poprvé. Moc se mi v ní líbilo. Všude 
bylo plno barev, obrázků a různých 
předmětů. Také tam byla velká 
společnost (téměř celý stacionář) a to 
já mám ráda. Na všechny jsem se 
smála a vůbec jsem nekřičela. Chovala 
jsem se jako pravá dáma. Jedla jsem 
pizzu. Horká čokoláda se mi ale 
nelíbila, tak zbyla na tetu. Pak jsme šli
procházkou zpět do stacionáře. ●

taneční vystoupení studentů gymnázia 

Kristýnka poprvé v pizzerii
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PLES PLES 
Soňa Paduchová sam. práce
V sobotu jsem se chystala na ples. Potom mě Aluška nalíčila. Já jsem se 
oblékala. Potom mě Fanda s Aluškou odvezli ke Klárce. Tam byl její brácha 
Tonda a mamka. Jejich taťka nás odvezl na ples. Jinak tam potom dorazila teta 
Věra s Milánkem, Esterkou, Marianem a se strejdou a s Michalem. Bylo to 
super, všechno se mi strašně líbilo. Seděla jsem u stolu s tetou Věrou. Hodně 
jsme tancovali. Budou fotky. ●

SVATBA A PLES VSVATBA A PLES V PUPPPUPPU U 
Michal Havelka sam. práce
V sobotu jsem jel  do Karlových Varů na Denisky  svatbu. Z Varů jsme 
odjížděli  12:20 do Bečova nad Teplou. Tam jsme  přijeli 13:35 hodin.  Jelo 
celkem 70 lidí, z toho 17 aut. než  jsme odjížděli z Bečova,  tak jsme  čekali než 
svatebčané  vyšli  z parku, tam se fotili. Museli  udělat 40 fotek, takže jsme stáli 
před zámkem skoro hodinu, a když konečně vyšli, tak začali házet rýži.  
Denisce ta rýže spadla dovnitř do šatů. Pak jsme jeli do Rosnic na oběd. 
Obědvali jsme až v 17:00 a pak po dvou hodinách mě brácha s mamčou odvezli 
do Puppu a bylo to opravdu hezké a zajímavé.  Mamča mi volala  ve 23:00, že 
už je u Puppu, takže  jsem se rozloučila a jel domů. To je vše. Majkl  ●

Soňa s Michalem na plese Harmonie 
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PLES PUPP PLES PUPP 
tetě diktoval Marian Tokár
Jel jsem autem s tetou Věrou, jela také Esterka a Milánek. Jeli jsme do 
Karlových Varů na ples. Ještě jsem nikdy nebyl na plese. Moc jsem se 
těšil. Všichni jsme byli svátečně oblečeni. Tancovali jsme, teta mě učila 
polku a valčík. Všechny písničky co hrála kapela byly krásné.Nejvíce se 
mi líbila písnička „Svařené víno“. Koupil jsem si chlebíček a colu. Byl tam 
pěkný program i kouzelník. Mluvil jsem s panem Petrem Rychlým, dal mi 
fotku s podpisem a také jsme se spolu vyfotili. Bylo to všechno moc 
krásný. V Chodově ve tmě, už byla noc, mě čekala maminka. ●

PLES VPLES V PUPPUPUPPU
Milánek Mika s pomocí
Nemohl jsem se dočkat dne, kdy pojedu s tetou Věrkou na ples do Karlových 
Varů. Maminka mi připravila sako a kalhoty, abych byl fešák, ale kravatu jsem 
nechtěl. V Puppu jsem tancoval s Esterkou, Martinkou a s tetou Věrkou, která 
mě naučila polku. Byla to sranda. Vyfotili jsme se i s Petrem Rychlým a viděli 
jsme spoustu tanečních vystoupení. Domů nás vezl strejda Pavel, Esterka nás 
v autě trošku zlobila. Do Chodova jsme přijeli ve 24 hodin. Těším se až pojedu 
znovu. ●

Milánek, Esterka, paní ředitelka Věra a Marian na plese Harmonie
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CANISTERAPIECANISTERAPIE
Teta s Martinem Zaoralem
Do stacionáře k nám pravidelně 
docházejí pejsci „Ája, Bára a Guliver“
Jsou moc hodní a klidní. Pejsci si lehnou 
a já si lehám na ně, nebo vedle nich. 
Cítím tlukot jejich srdíčka, vnímám 
jejich dýchání, hladím je. Jejich klid mě 
také uklidňuje a já jsem spokojený a 
tichý. Někdy je s tetou krmím. Pejsci mě 

svým čenichem pak šimrají v dlani. Také se mi líbí, když teta schová jejich 
pamlsky různě pod mé tělo a pejsci je pak hledají. Strkají do mě čumákem, 
nazvedávají mi části těla tak dlouho, dokud všechny pamlsky nenajdou. Jsou 
při tom něžní a mně se to moc líbí. ●                                                       

NÁVŠTĚVA CUKRÁRNYNÁVŠTĚVA CUKRÁRNY
Napsal Honzík Švejda
O jarních prázdninách jsme si naplánovali cukrárnu. Šel jsem já a Štěpík, 
protože ostatní byli nemocní. Tak jsme měli pánskou jízdu. Tety si daly 
kafíčko a dortíček, my jsme měli cappuchino, protože neměli Latté kafe, 
ale bylo moc dobrý. Jako zákusek jsem si objednal ,,Indiána“ a Štěpík si 
dal pařížský dortík. Bylo to moc fajn, těšíme se až půjdeme znovu. ●

slečna vychovatelka Soňa a Honzík 
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CHCEME ŽÍT SCHCEME ŽÍT S VÁMI VÁMI –– 13.ROČNÍK13.ROČNÍK
Lenka Lengyelová s tetou
Ve čtvrtek 24. dubna jsme jeli na koncert televize Nova ,,Chceme žít 
s vámi“ v O2 Aréně  do Prahy. Nemohla jsem se dočkat minimálně týden 
předem, tak moc jsem se těšila na oběd v KFC, kde dělají moc dobré kuře 
a hranolky. V autobuse jsem poslouchala písničky z tety mobilu a jedním 
okem sledovala pohádku na  DVD. Po obědě jsem koupila mamince malý 
dáreček (bonbonky) a sobě pistolku. V Aréně bylo hodně lidí, dostala 
jsem tašku s dárky (nejvíc se mi líbilo triko) a šňůru na krk, abych se 
neztratila. Hned jsem se vrhala na parket a tam jsem vydržela tančit a 
zpívat po celou dobu koncertu. Zpívali nám: Karel Gott, Iveta Bartošová, 
Michal David, Maxíci, Petr Kolář a ještě moc jiných zpěváků. Bylo to 
super, bavila jsem se, ale hlavně jsem si neustále hlídala tetu Andreu 
s Klárkou, aby se mi v tom davu neztratily. Domů jsem jela unavená, ale 
spokojená. Vyšlo nám krásně i počasí. Už se těším až pojedu příště, 
přestože to byla moje premiéra na tak velké akci, tak jsem to prý zvládla 
na jedničku – říkala teta a moc mě chválila. ●                                                 

Michal, Lenka, Klárka a pani vychovatelka Andrea na koncertě
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VÝLET DO PRAHY DO O2 ARÉNYVÝLET DO PRAHY DO O2 ARÉNY
Michal Havelka sam. práce
Jeli jsme do Prahy na koncert na 13. ročník koncertu. Uváděli to Gondíkovi.  
Hráli tam Michal David, Heidi Janků, Iveta Bartošová a mnoho dalších 
zpěváků. Celkem jsme tam byli do půl páté. Tančili jsme dvě a půl hodiny,  
takže když to skončilo, tak jsme pak byli strašně unavený a bolely nás nohy.  
V pátek mě bolely nohy o trošku víc. Mamča vzala Fastum gel, aby mi ty nohy  
promazala. Jinak jsem mamce říkal, že to bylo hezké a zajímavé. To je vše co 
jsem napsal. Majkl. ●

O2 ARÉNA O2 ARÉNA 
Kačka Pecková sam. práce
Ráno jsem se oblékla a jeli jsme do Staré Role, 
kde na mě čekala babička a jely jsme do Chodova, 
tam nás čekala naše skupina.
Pak přijel náš autobus a jeli jsme do Prahy.  
Cestou jsme navštívili KFC a tam jsem si dala 
salát a kolu. Pak jsme jeli do O2 arény, tam nás 
ověsili jmenovkama, dali nám trička a pak jsme si 
šli najít místa, kde jsme měli sedět. Potom tam 
přišli Gondíková s Gondíkem, a potom tam přišli z 
X Faktoru, Heidi Janků, Karel Gott, Petr Kolář, 
Maxim Turbulenc. ●

Soňa s Michalem v O2 aréně 
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VÝLET DO PRAHY VÝLET DO PRAHY 
Klára Dvorská sam. práce
Ve čtvrtek  jsme domluvili s tetou Věrou že pojedeme do Prahy na výlet 
a půjdeme na koncert.  Ještě než jsme šli na koncert, tak jsme si zašli do 
KFC na kafe. Chcete žít s námi uváděli sourozenci Gondíkovi. A 
vystupovali tam Michal David, Karel Gott, Iveta Bartošová. Jeli s námi 
tety Andrea, teta Soňa, teta Miluška a teta Maruška. Také s námi jela 
Peťulka s maminkou a ještě z plavání Šindelářovi. Celý koncert se nám 
líbil a ještě, když jsme jeli domů, tak s námi jel Hrom, pořad jsme se 
smáli a líbilo se nám to. ●

JAK JSME JELI TANCOVJAK JSME JELI TANCOVAT DO PRAHY AT DO PRAHY 
Tomáš Gareis a Marian Tokár s tetou
Oba jsme jeli poprvé do Prahy, kde je veliká sportovní hala, jmenuje se O2 
aréna. Vejde se tam hodně lidí. Jeli jsme autobusem. Cesta byla pěkná, 
svítilo celý den slunce. V Praze jsme šli do KFC na dobroty. Měli jsme 
Colu, hamburger s kuřecím masem a hranolky. Pochutnali jsme si. U haly 
byla obrovská fronta, dostali jsme cedule, kde bylo napsáno, že jsme 
z Mateřídoušky. Krásně tam hráli. Byl tam i Karel Gott. Pořád jsme 
tleskali. Také jsme dostali trička a občerstvení. Máme hodně fotek a 
zážitků. ●

společné foto před vstupem do O2 arény 
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VÝLET  DO KARLOVÝCH VÝLET  DO KARLOVÝCH VARŮ NA HOKEJISTYVARŮ NA HOKEJISTY
Michal Havelka sam. práce
Jel jsem se podívat do Varů na hokejisty.  Bylo tam hodně  lidí, začali přicházet  
postupně. Jakmile hlasatel řekl jméno hokejisty, tak vyšel na pódium.  Autobus 
s těmi  hokejisty  začal  troubit  a  potom  vystoupili  a  já  jsem  přišel  blíž  a  
pak, když mě viděla paní Raunerová, tak mě pozvala na pódium a ptala se mě  
jestli nechci vyfotit s nějakým hokejistou. Já že jo. Zeptala se mě s kým. S Péťou 
Kumstátem  a  potom jsem se ještě nechal vyfotit s Mirkem Dubenem  a  ještě mě 
paní Raunerová nechala vyfotit z pohárem. Pak mi zvonil telefon, volal  mi táta. 
Já jsem odpověděl, že jsem na pódiu a když jsem slezl z pódia, tak jsem řekl  
Mirkovi, že je můj  nejlepší obránce a Mirek Duben mi za to podal  ruku. Chtěl 
jsem mít fotku v mobilu - já z Vencou Skuhravým, jenže nemám  ale co jsem 
nečekal, že mi táta koupil šálu, takže mám šálu zelenou i s podpisama od  Pepy 
Řezníčka a Vaška Skuhravýho. Pak  jsme  jeli domů  a  mamča u dveří na mě 
„spokojenej“. To je vše co jsem napsal  Majkl. ●

NÁVŠTĚVA ZNÁVŠTĚVA Z KARLOVÝCH VARŮ KARLOVÝCH VARŮ 
Tomáš Gareis a Marian Tokár s tetou
Zase nás navštívili žáci ze školy v K. Varech. Přijeli ráno autobusem. Společně 
jsme zpívali, hráli na hudební nástroje. Potom jsme měli pohoštění a povídali 
jsme si. Také jsme kamarády vzali do dílny nebo na počítače. Rychle to uteklo. 
V červnu jedeme zase my do Varů. ●

Michal s Mirkem Dubnem 
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VODNÍ POSTELVODNÍ POSTEL
Matěj Primas s tetou
Po mém posledním pobytu v lázních, kde 
jsem měl úraz mi dlouho trvalo ,než jsem 
začal znovu chodit do stacionáře. I když se 
na mě tety i děti těšily ,musela mě mamina 
opravdu dlouho přesvědčovat. Teď už je to 
v pohodě a jsem rád, že si zas můžu povídat 
s dětmi i tetami drby, to já mám moc rád. 
Noha mě občas ještě neposlouchá tak jak 
bych chtěl ,ale snažím se a teta říká ,že jsem 
statečný, už zase pravidelně cvičím , sedím 

v ortéze- i když jen chvilku a snad už budu moci i na vycházky. Nejraději mám 
relaxaci na vodním lůžku ,teta mě vždy houpe,nebo mi pustí vibraci ,zapne 
barevná světla  a nějakou pěknou hudbu . Mám rád i čtení pohádek . Na teplé 
vodní posteli se mi uvolní celé tělo a je mi fajn. ●

CUKRÁRNACUKRÁRNA
Petr Pánek s tetou
Mám rád výlety autobusem a když se mi zdá, že už jsme dlouho nikde nebyli, 
alespoň přemlouvám tetu Dendan (Andreu) k vycházce po městě. Nejraději ji 
mám sám pro sebe a klidně obejdu Chodov celý dokola, takový jsem turista. 
Poslední dva měsíce mě často honí mlsná, takže místo ben ben (chci ven) 
zkouším od příchodu do stacíku tetu přemluvit na pohár (cukrárna):o). Když 
chci, umím být pěkně umanutý, ale né vždy si svou prosadím. Zatím jsme byli 
v cukrárně čtyřikrát, což je za 2 měsíce docela úspěch, že? Rád si vybírám sám, 
co si dobrého dám. Naposledy zvítězil ten největší čokoládový dort, který měli a 
k tomu můj oblíbený čaj. Teta se snažila držet dietu, ale má smůlu, když mě vidí, 
málokdy odolá a já jsem 
rád, že se mnou do 
cukrárny chodí. Posílám jí 
pak celý den za odměnu 
pusinky a děkuji. Někdy se 
musím i učit, ale 
nevzdávám to a pravidelně 
se snažím tetu umluvit. 
Teď se moc těším na výlet 
do Prahy, hlavně na cestu 
autobusem. Do stacionáře 
chodím moc rád. ●

pani vychovatelka Andrea a Péťa 
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ČARODĚJNICKÝ REJČARODĚJNICKÝ REJ
za Simonku L., Haničku M. a Barborku C. napsala teta Liba
Jsme sice ještě holčičky, ale čarodějnic se nebojíme a „Čarodějnický rej“ ve 
stacionáři jsme si pěkně užily. Nejdříve jsme ukázaly, jak nám to v kostýmech 
sluší a zapózovaly jsme před fotoaparátem. Potom jsme soutěžily v různých 
disciplínách (např. hledání a vytahování hmyzí a pavoučí havěti z pilin apod.). 
Nakonec jsme se občerstvily svačinkou a pak to všechno vytančily na parketu 
v tělocvičně. Byl to pěkný den. ●
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NÁVŠTĚVA VE VINTÍŘOVNÁVŠTĚVA VE VINTÍŘOVSKÉ ŠKOLE SKÉ ŠKOLE 
Pavlík, Lenka, Pája, Marian, Soňa – teta Soňa, teta Miluška
Jelo nás 7, jeli jsme autobusem z autobusáku. Měli jsme celý autobus jen pro 
sebe. Vystoupili jsme a šli jsme do školy. Tam nás přivítala hodná paní 
učitelka (čekala miminko). Představili jsme se a společně jsme se s nimi učili 
češtinu, pak počítání, počítali na tabuli. Hledali obrázky – co se v kterou denní 
dobu dělá (sport, počítač, škola…) Přestávku ohlašoval zvonek. Zpátky jsme 
šli pěšky. Lenka řekla:“A cestou zpět mi padali kalhoty a teta Soňa mi je pořád 
natahovala“. Výlet se povedl, moc se nám tam líbilo. ●

ČARODĚJNICKÝ REJČARODĚJNICKÝ REJ
Napsala Tánička Svobodová s tetou
Moc se mi líbily čarodějnice u nás ve stacionáři. 
Přišly i paní učitelky ze Speciální školy v Chodově 
se žáky. Vrchní čarodějnice teta Nina s tetou 
Andreou pro nás připravily soutěže – trhání 
bonbónů, vyndávání čarodějnické havěti z truhly, 
tref si svou čarodějnici….atd. Za soutěživost jsme 
dostali razítko na ruku a sladkou odměnu. Na závěr 
byla diskotéka všichni jsme tancovali. Moc se mi to 
líbilo, těším se na další slet čarodějnic ve stacionáři. 
●

slečna vychovatelka Miluška a Lukášek
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VV PRAZEPRAZE
Péťa Wenzel s tetou
Byl i  jsme v Praze v divadle. Viděli jsme Hurvínka, 
Máničku, psa Žeryka, Spejbla a Bábinku. Po představení 
přišel Hurvínek za námi a teta nás s ním vyfotila. Pak 
jsme byli na Petříně, ale pršelo. Nakonec jsme jeli do 
Krušovic na oběd. Byl moc dobrej. Všechno jsem snědl 
a ještě jsem si dal pohár. Výlet se mi líbil. ●

VÝLET DO PRAHY VÝLET DO PRAHY 
Jirka Henzl s pomocí
6. května jsme jeli do Prahy do Divadla Spejbla a 
Hurvínka. Představení se jmenovalo „Jak pan 
Spejbl prášil“. Bylo to moc krásné. Po představení 
za námi přišel pan Michal Barták, co vodí 
Hurvínka. Potom jsme jeli na Petřín, kde nás 
zastihl déšť. Na dobrý oběd jsme jeli do Krušovic. 
Celý den byl moc hezký. ●

SPEJBL A HURVÍNEKSPEJBL A HURVÍNEK
Teta s Milánkem Mikou a Martinkou Keslovou
Dne 6.5. jsme vyjeli na výlet do Prahy do  Divadla 
Spejbla a Hurvínka. Divadlo bylo moc hezké, koupili 
jsme si pohledy a  plakáty se Spejblem a Hurvínkem. Po 
představení mezi nás přišel Hurvínek osobně. S každým 
se pozdravil a každému si sedl na klín, každý ho 
pochoval a pohladil. Všichni byli 
nadšení. Po představení jsme se 
vydali na Petřín, chtěli jsme jít do 

bludiště. Ale přišel velký liják a bouřka a tak jsme se 
vrátili do autobusu s tím, že příště si  uděláme výlet do 
Prahy právě sem. Cestou nazpět jsme se zastavili v  
Krušovicích  na obědě (Milánek si dal hranolky a 
zeleninovou oblohu, čaj, Martinka si dala „Otesánkovu 
palačinku“, horkou čokoládu, džus.) Porce byli tak 
velké, že jsme ani všechno nesnědli.. Martinka si 
musela dokonce povolit knoflík na kalhotách. Moc nám 
chutnalo.Cesta domů nám pak s nacpanými břichy 
rychle uběhla a než jsme se nadáli, byli jsme 
v Chodově. Výlet se nám moc líbil. ●                                                      
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KYTIČKOVÁ BESÍDKA PRO MAMINKYKYTIČKOVÁ BESÍDKA PRO MAMINKY
Matýsek Primas s tetou
Maminky mají v květnu svátek a my jsme si 
pro ně připravili překvapení: besídku a 
dárečky. Teta Liba s tetou Miluškou hráli na 
klavír, kytaru, zvonkohru a teta Andrea s tetou 
Ninou na flétnu. Hodně se zpívalo, říkali se 
básničky a také se tančilo. Vystupovali jsme 
dvakrát a pokaždé jsme měli plný stacík 
diváků. Já jsem při besídce po celou dobu  
seděl v ortéze, což je po mém úraze opravdu 
statečný výkon a hrál jsem na rolničky. Úplně 
nejvíc se mi ale líbilo, když nám uprostřed 
vystoupení vypnuli elektřinu a tetám nešly 

klávesy. Štěpík duchapřítomně vystřelil ze židle zjišťovat závadu a najednou se 
rozsvítilo, to jsem se moc nasmál. Mamince jsem dal srdíčko, přáníčko a dárek 
z keramiky . Po besídce jsme šli na vycházku, venku bylo nádherně a já měl opět 
veselé zážitky. Protože měla teta Andrea plné ruce kočárku s Klárkou, vezl mě 
Tomášek M. pod bedlivým dohledem tety Alenky . Byla to  trochu  slalomová 
jízda po městě, ale přežil jsem to ve zdraví a s úsměvem na rtech . Tomáš dostal 
od obou tet velkou pochvalu, protože se během vycházky v řízení mého 
nemotorového vozidla velice zlepšil a zároveň posílil svalstvo celého těla a 
procvičil koordinaci pohybů . ●

Péťa s Esterkou vystupují na besídce pro maminky
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KYTIČKOVÁ BESÍDKAKYTIČKOVÁ BESÍDKA
Víťa Mikoláš sam. práce
14.5. jsme měli besídku pro maminky a babičky. Bylo to pěkné pásmo o 
kytkách a o jaru. Já jsem také říkal básničku a zpíval jsem. Všem se nám to 
povedlo A nakonec jsme měli pro maminky různé pohoštění a kávu nebo čaj. 
Maminky a babičky nás chválily. ●

BESÍDKA PRO RODIČE BESÍDKA PRO RODIČE 
Jirka Henzl s tetou
Dne 14.5. jsme měli besídku pro rodiče. Jmenovala se Kytičková besídka. 
Přišlo opravdu hodně rodičů. Připravili jsme si písničky, básničky a tanečky. 
Rodiče nám zatleskali a maminky také plakaly. Všem se nám to povedlo. Po 
besídce bylo pohoštění a maminkám jsme k jejich svátku předali dárečky, které 
jsme vyrobili a přáníčka. ●

KONVALINKA KONVALINKA 
Tomáš Gareis sám opsal text na počítači

V lese v trávě spinká
bílá konvalinka,

zvonečky má, nezazvoní,
ale za to krásně voní.

Pavlínka, slečna vychovatelka Soňa a Petruška 
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VŠECHNO JE JEDNOU POVŠECHNO JE JEDNOU POPRVÉ. PRVÉ. 
Teta s Tomáškem Malčánkem
Letos jsem poprvé vyjel na školu v přírodě do Bečova. Ještě nikdy jsem nebyl 
takhle dlouho sám, bez své maminky. Nevěděl jsem, co mě čeká. Tety měly 
také trochu obavu, ale já jsem se toho všeho zhostil se ctí. Byl jsem moc 
hodný, nikoho jsem neoštipoval, dobře jsem jedl i spal. I když jsme měli 
ošklivé počasí, chodili jsme každý den na výlety, hráli jsme soutěže a bojové 
hry. I když se mi na „Školandě“ moc líbilo, na maminku jsem se moc těšil. Ale 
příště se mnou určitě zase počítejte! ●    

S.W.A.T.  ARMYS.W.A.T.  ARMY
Péťa Wenzel a  Péťa Demeter  s tetou
Letos jsme byli na škole v přírodě jako opravdoví vojáci. Pochodovali jsme, 
salutovali a plnili jsme různé bojové úkoly. Každý večer jsme pak podle zásluh 
dostávali hvězdičky. Byli jsme rozděleni do českého a amerického družstva, 
my jsme byli Američané, a tvrdě jsme mezi sebou soupeřili. Nakonec sice 
Česká armáda zvítězila, ale jen o malý kousek. Byli jsme moc hodní, uklízeli 
jsme si po sobě, protože kdybychom neplnili rozkazy, tak bychom přišli o 
nějakou tu hvězdičku. Někdo i přišel, ale my ne! ●                                                     

Tomášek, Péťa Wenzel, pani vychovatelka Alenka a Péťa Demeter
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VÝLET NA ŠKOLANDUVÝLET NA ŠKOLANDU
Michal Havelka sam. práce
Jeli jsme do Bečova nad Teplou. Byli jsme tam 6 
dní. V pátek jsme dostávali  diplomy. Já mám dva 
a medaili,  tu jsme dostávali všichni z vlastním 
jménem. V sobotu ráno jsme jeli domů. Pak, když 
jsem přijel, tak mi rodiče dali  kšiltovku na hlavu.  
Jinak jsme měli různé hry a soutěže.  Ten 
poslední den,  jak jsme  dostávali diplomy, tak  
byla  diskotéta a dostal jsem za Klárku šampus, 
takže jsem otevíral rychlý špunty. Dva  vyletěly 
do stropu. To je snad vše. Loučí se Majkl. ●

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ŠKOLA V PŘÍRODĚ BEČOV 2008 BEČOV 2008 -- DEN 1. DEN 1. 
Víťa Mikoláš sam. práce
Přijeli jsme 19.5. v 9,30 hod a vyložili jsme si věci, prohlédli jsme si pokoje a 
hned jsme šli ven, kde jsme měli soutěže a dělení do dvou skupin vojáků. 
Každá skupina si zvolila velitele. Jeden velitel byla Klárka a druhý velitel Péťa 
D. Po obědě jsme odpočívali a potom byly další soutěže a závody.Také jsme 
křídou kreslili vojáky na beton a učili jsme se vázat uzle. Po večeři bylo 
vyhodnocení a dostávali jsme hvězdičky.Moc se nám tu všem líbí. Ještě na 
vycházce jsme zachraňovali zraněný tety. ●

Marian ošetřuje slečnu vychovatelku Milušku
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ ŠKOLA V PŘÍRODĚ BEČOV 2008 BEČOV 2008 -- DEN 2. DEN 2. 
Víťa Mikoláš a Marian Tokár
Ráno po snídani nám teta Věra šla bodovat pokoje. Hned po snídani byly 
další soutěže, stříleli jsme z luku, házeli šiškama na cíl, dále jsme se 
trefovali do plechovek, to byly miny a granáty. K večeru jsme rozdělávali 
oheň na rychlost. Komu se to povedlo, tak si opekl buřty. Na Komtese 
jsme ještě večer malovali vlajky.K večeři byl guláš. Byl to pěkný den. Byli 
jsme hodně unaveni, ani moc nekoukáme na televizi a jdeme spát. ●

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ŠKOLA V PŘÍRODĚ BEČOV 2008 BEČOV 2008 -- DEN 3. DEN 3. 
Pavlík Staněk
Hned ráno byla rozcvička, teta Irena nás honí. Potom jsme šli na túru do 
Chodova, ale není to ten náš Chodov. Po návratu byly soutěže: skákání 
v pytli, podlézání a přelézání lana, plazení. Také jsme házeli na terč a 
cvičili seskok pod padák na polštáře. Po obědě jsme já , Marian i Víťa 
spali, také ostatní spali.Odpoledne jsme šli pěšky do Bečova do 
cukrárny na dobroty a potom na zámek a do zámecké zahrady.Při cestě 
zpět nám pršelo. Po večeři bylo hodnocení a tanec a také jsme zpívali. ●
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ ŠKOLA V PŘÍRODĚ BEČOV 2008 BEČOV 2008 -- DEN 4. DEN 4. 
Víťa Mikoláš, Milánek Mika a Esterka Ferencová
22.5 jsme šli na vycházku, a měli jsme soutěže. Hledali jsme v lese červené a 
žluté praporky a poklad. V pokladu jsme měli sladkosti. Odpoledne jsme šli 
k šibenici do velikého kopce a cestou jsme si četli, jak tudy vodili na 
popraviště odsouzence a štípali je kleštěma. Teta Věra nám dala knihu návštěv 
a tak jsme se tam podepsali.Potom jsme měli závody na koloběžce. ●

před zámkem v Bečově

Matýsek s maminkou závodí na koloběžce
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ ŠKOLA V PŘÍRODĚ BEČOV 2008 BEČOV 2008 -- DEN 5. DEN 5. 
Lenka Zinderová, a Viťa Mikoláš
Závěrečný den jsme se šli projít a byli jsme v Bečově podívat se jak bourají 
most. Měli jsme velice důležitý úkol, každá skupina šla jinou cestou a schovali 
jsme radar, cesty jsme si vyměnili a hledali jsme radar druhé skupiny. Bylo to 
náročné, protože pršelo a tak jsme měli pláštěnky. Podařilo se nám úkol splnit. 
Také jsme se zastavili zase v té pěkné cukrárně. Večer bylo závěrečné 
vyhodnocování a povýšení vojínů na četaře. Museli jsme složit přísahu a 
dostali jsme krásné diplomy a medaile. Nakonec jsme měli rychlé špunty. ●

  POROZUMĚNÍ                         číslo 33/2008                                     strana  32

EUROWAVES ZÁVODY EUROWAVES ZÁVODY 
Klárka Dvorská sam. práce.
Chodím do plaveckého oddílu a tak jsme jeli na 
závody do Chomutova. V pátek 30.5. jsme se setkali 
ve Varech už v 7.00 hod. a jeli jsme do Chomutova. 
Hned jsme šli do bazénu na první závod. Závodili 
jsme i v sobotu i v neděli. V sobotu byl závod na 50 m 
a v neděli závod na 100 m. V pátek jsem plavala znak 
a dostala jsem bronzovou medaili a v neděli jsem také 
dostala bronzovou medaili. Nemohla jsem tomu ani 
uvěřit. To byly mé první velké závody. Moc se mi to 
líbilo, je to velká zkušenost. ●

Klárce jsme všichni ve stacionáři drželi palce a GRATULUJEME

SPORTOVNÍ DEN SPORTOVNÍ DEN 
Jirka Henzl s pomocí
V sobotu 31.5. nás náš sponzor Toužimská stavební firma pozval na moc pěknou 
akci do Květnové u Ostrova. Ráno pro nás přijel autobus, který měl plošinu pro 
vozíky. Byl to městský autobus. V Květnové na hřišti jsme měli ukázky policejní 
techniky. Já jsem si bral do ruky různé zbraně a také jsem střílel. Seděl jsem na 
veliké policejní motorce a byla spuštěná i houkačka. Také jsem si pohladil 
policejního vlčáka. Viděl jsem ukázky výcviku psů i sebeobrany policistů. Moc 
hezké byly ukázky z výcviku hasičů. Kdo chtěl, tak mohl běhat v pěně. Měli jsme 
dobré pohoštění – limo, kávu a pečené sele s křenem. Na závěr jsme dostali tašku 
s dárky a tričko. Bylo krásné počasí. ●
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ŽE NEVÍTE KDO TO JE A JAKPAK SE KDO  JMENUJE ?ŽE NEVÍTE KDO TO JE A JAKPAK SE KDO  JMENUJE ?
Marie Sadilová

S vlnou, drátky je to hračka,
říká naše milá Kačka.
V komunitě poví hbitě,
jakou umí básničku.
Soutěže a seriály zajímají Táničku.
Míša CD rád natírá,
barvičky si sám vybírá.
Se Soňou je kamarád,
co má ona, má on rád.
Jiřík zase nelení
a pro všechny za chviličku,
pěknou připraví rozcvičku.
Kdo se těší na Weiden? Marian.
Plavat by chtěl každý den.
Tomáš ruku nastaví, 
každého hned pozdraví.
Kdo má rozesmátou tvář? 
Víťa, - ke všemu má komentář.
Zvládne všechno přece sama
naše Klárka odhodlaná.
V plavání je přebornice,
umí toho mnohem více.
Stříbrná Lenka – korálky jí baví,
nit musí být tenká, navlékat je umí.
Honzíkovi není cizí trpělivost,úsilí.
Co chce, snahou, vůlí, docílí.
Lehce pošle e-mail, sms i upomínky,
vždyť má mobil i hodinky.

Kdo už chůzi zvládá hravě?
Po chodníku i po trávě?
Verunka s berličkou přec, 
než bys řekl švec.

Petruška už poví rázem co chce
či nechce,
kde byla, 
s kým se právě fotila.
Martinka se dohodne,
jak a pro co se rozhodne.
Pavlík už se nebojí, 
úkoly si osvojí.
Matýsek se s Péťou učí, 
rozumí si, páni kluci.
Vybere si cédéčka,
je to pro něj jednička,
K tomu správný rým
a co ještě vím?
Že poslouchal by do rána,
to neznáte Štěpána.
Není malá,velká je,
Esterka se jmenuje.
Další Péťa hodný je, 
stále něco plánuje.

Liborek Buchar na motomedu 
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NAŠE ZAHRÁDKA NAŠE ZAHRÁDKA 
Pavlík Staněk s tetou Maruškou
Já, Martinka, Péťa a Tomáš jsme začali s jarním úklidem naší malé zahrádky. 
Máme tu několik kytiček trvalek a ty se s jarem začaly probouzet. Bylo třeba 
vytrhat plevel, posbírat papíry a zamést všechno, co tam nemá být. A tak jsme 
pomáhali. V truhlíku už kvetou macešky a sedmikrásky. Do zahrádky jsem 
s Péťou zasadil semínka, malé, černé kulaté kukuřice. A jak? Malou lopatkou 
uděláme jamku, zalijeme vodou a položíme semínko. Přihrneme zem, 
zaléváme a čekáme, co nám tam vyroste. Brzo zasadíme sazeničky 
pruhovaných dýniček. Jen aby nám je slimáci neokousali. ●

JÁ JÁ –– BARBORKABARBORKA
teta Liba
Všichni mě ještě asi neznáte. Jmenuji se 
Barborka, je mi 9 let a chodím do stacionáře už 
dva roky. Za ten čas jsem se tolik naučila! Dělá 
mi trochu problémy posedět na místě a ukázat, 
co všechno umím a jak jsem šikovná. Jsem totiž 
jako vítr (někdy spíše vichřice), všude je mě 
plno. Tety mě ale chválí, že jsem moc chytrá 
holka. A protože jsem už velká, začnu po 
prázdninách chodit do školy. Stacionář ale 
neopustím. Mám tu své kamarády a tety, na 
které se vždy moc těším. ●

Klárka s tatínkem a policejním psem
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          Poděkování:Poděkování:
 všem ochotným maminkám za upečení dobrot pro 

hosty ze SRN

 paní Raunerové za peletkové polštáře pro klienty

 manželům Henzlovým za sladkosti a dárky

 Toužimské stavební společnosti za uspořádání 
sportovního dne a zajištění dopravy na školu v přírodě 
do Bečova nad Teplou

 firmě JAMP, s.r.o. za finanční dar

 Občanskému sdružení Život dětem, které nám 
věnovalo finanční prostředky na zakoupení masážního 
křesla a biolampy

PODĚKOVÁNÍ PODĚKOVÁNÍ 
manželé Henzlovi
V pátek 6.6. přinesl Jirka fotografie z oslavy v Květnové, které se 
Mateřídouška zúčastnila. Pěkné obrázky dokreslují krásnou atmosféru a 
spokojenost všech. To nás vede k poděkování pracovníkům a vedení stacionáře 
za odpovědný výběr a zajištění všech akcí v posledních měsících školního 
roku. Za všechny pak připomínáme i Divadlo Spejbla a Hurvínka. Samostatné 
naše poděkování patří i panu Lenkovi za krásné dílenské výrobky. ●
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Pavlínky se zeptejte
a pak chvíli počkejte.
Ještě chvilku seď 
a máš odpověď.
Tomášek odezírá, ukazuje, 
sám se nají,
sám se zuje.
Pomáhá i uklidit,
rád se nechá pohladit.
Martínek tu s námi je, 
z veršíků se raduje.
Milánci jsou kvítka milá,
každý jinak roztomilá.
Jak piráti z Karibiku
tančí Péťa beze cviku,
Je to ale paráda,
jak ten to ovládá.
Hry a počty v počítači 
vyřešit rychle stačí,
hned napíše výsledek,
šikovný je Liborek.
Vždy připravené ručičky
má Simonka na hříčky.
Hanička se často zkrátka,
ráda dívá do zrcátka.
Lukášek má školu rád
a po škole je náš kamarád.
Hledáte-li Barborku,
projděte se na  chvilku,
hbitá je jak vločka,
možná chvíli počká.
Nahoru,dolů,vedle sebe,
skládá z kostek mašinku,
překvapit nás dovede,
podívejte Mařenku.

Když zvonek lehce zacinká,
to maminka přivedla Simonka.
Co se děje pozoruje, to jí láká,
ve vaku si hoví a učí se jak co poví, 
malá Klárka.
Princezna Kristýnka jako v pohádce,
směje se na tatínka, 
je u něj jak v bavlnce.
Těšíme se na Aničku,
z lázní brzo přijede,
už to bude za chviličku,
ukáže co dovede.
Teď už víte jak to je 
a jakpak se kdo jmenuje.
V Mateřídoušce nám každý den 
přinese nový zážitek,
v učení, práci i v zábavě  hledáme 
užitek.
Mějte srdce plná radosti a lásky, 
úsměvů dárky ,
my je také máme a chcete-li, 
rádi Vám je dáme.
V Chodově naše oáza je,
Mateřídouška se jmenuje.
Je nová, svěží a větší,
každý z nás se do ní těší.
Nejsme už jen batolátka,
je nás víc a větší řádka.
Z holčiček jsou slečny milé,
mají jiné, velké cíle.
Pája není trémistka, 
ve zpěvu je sólistka.
Lenka všechno vysvětlí,
ukáže a nakreslí.

ŽE NEVÍTE KDO TO JE A JAKPAK SE KDO  JMENUJE ?ŽE NEVÍTE KDO TO JE A JAKPAK SE KDO  JMENUJE ?




