Kolektív autorov motivujúci priateľov integrovanému nadšeniu
Október/November/December 2020

Meniny oslavujú:
1. Arnold
2. Levoslav
3. Stela
4. František
5. Viera
6. Natália
7. Eliška
8. Brigita
9. Dionýz
10. Slavomíra
11. Valentína
12. Maximilián
13. Koloman
14. Boris
15. Terézia
16. Vladimíra
17. Hedviga
18. Lukáš
19. Kristián
20. Vendelín
21. Uršuľa
22. Sergej
23. Alojzia
24. Kvetoslava
25. Aurel
26. Demeter
27. Sabína
28. Dobromila
29. Klára
30. Šimon, Simona
31. Aurélia

Bol to mesiac, v ktorom obyčajne
končievali vojenské výpravy, preto
jedným z hlavných sviatkom bolo
tzv. armilustrium – čistenie zbraní
a ich ukladanie do chrámu.

Meniny oslavujú:
1. Denis, Denisa
3. Hubert
4. Karol
5. Imrich
6. Renáta
7. René
8. Bohumír
9. Teodor
10. Tibor
11. Martin, Maroš
12. Svätopluk
13. Stanislav
14. Irma
15. Leopold
16. Agnesa
17. Klaudia
18. Eugen
19. Alžbeta
20. Félix
21. Elvíra
22. Cecília
23. Klement
24. Emília
25. Katarína
26. Kornel
27. Milan
28. Henrieta
29. Vratko
30. Ondrej, Andrej

Novembrové počasie býva bohaté
na hmly a vlhké, ale veľké úhrny
zrážok sa nevyskytujú. Vysoké je
tiež množstvo prízemných mrazov.
V tomto mesiaci sa väčšinou
vyskytuje prvá snehová
dlhotrvajúca pokrývka novej zimy
a počet dní so snehovou pokrývkou
sa v priemere pohybuje okolo
štyroch.

Meniny oslavujú:
1. Edmund
2. Bibiána
3. Oldrich
4. Barbora, Barbara
5. Oto
6. Mikuláš
7. Ambróz
8. Marína
9. Izabela
10. Radúz
11. Hilda
12. Otília
13. Lucia
14. Branislava, Bronislava
15. Ivica
16. Albína
17. Kornélia
18. Sláva
19. Judita
20. Dagmara
21. Bohdan
22. Adela
23. Nadežda
24. Adam, Eva
26. Štefan
27. Filoména
28. Ivana, Ivona
29. Milada
30. Dávid
31. Silvester

Niektorým ako keby chýbala vojna,
tak si rozpútajú už pred Vianocami
a rozmanité pyrotechnické život
strpčujúce zázraky nechávajú
vybuchovať ešte pár dní v novom
roku. Moja túžba - stráviť
december niekde na dovolenke
mimo civilizácie tradičných
výdobtkov konzumnéhosveta.

Pohľad do našej histórie – Deň krivých
zrkadiel

Sviatky, ktoré nás čakajú a neminú

Krátka rozprávka o uhundranom
radiátore Paťovi
V jednom malom meste stál sedemposchodový panelák. Bývali v ňom ocko s
maminkou a trojročnou dcérkou Lenkou. Každú noc sa neustále budievala
na podivný zvuk radiátora, ktorého sa začala postupne báť. Vraj v ňom
stále niečo duní. Každé ráno sa sťažovala rodičom.
Jedného večera, keď plechový radiátor zase začal robiť šramot, dievčatko
sa odrazu prestalo báť a odvážne spýtalo: "Ako sa voláš, radiátor?"
Zahučal.
"Uhm, uhm, ja sa volám Paťo," odpovedal zachrípnutým hlasom.
Dievčatku zvedavosť nedala spať a opýtalo sa: "Radiátor Paťo, a čože to
v tebe stále hukoce?"
"Uhm, uhm. Vieš, ja som už raz taký, starý a uhundraný. Slúžim už veľa
rokov a neustále do mňa napúšťajú vodu a neskôr znova vypúšťajú,"
pravdivo vysvetľoval.
"Ale prečo stále hundreš?" Nechápavo pokývalo dievčatko hlavou zboka
nabok.
"No, ja by som bol najradšej, keby ma už nenapúšťali ďalšou vodou, aby
som stále nehrdzavel a zase nebol špinavý a chorý," priznal sa.
Lenka už bola z prebdených nocí taká vyčerpaná, až od únavy zaspala.
Snívala o tom, ako by mohla pomôcť radiátoru.

Keď sa ráno prebudila, začala plánovať a realizovať svoj vlastný skvelý
nápad. "Ja by som ti mohla pomôcť!" náhle vykríkla smerom k spiacemu
radiátoru, ktorého okamžite krikom prebudila, zoskočila z postele a bežala
za rodičmi.
"Maminka, maminka!" s jasotom pribehla k žene stojacej pri kuchynskej
linke. "Vyberieme ten náš radiátor zo steny, aby mu bolo dobre a nebude
už taký chorý a zachrípnutý."
Mama sa len usmiala, ale vymyslela ešte lepší nápad.
"Vieš čo? Pôjdeš s nami dnes do mesta a ty radiátoru vyberieš novú
farbu. Potom ho spolu namaľujeme. Určite po skrášlení bude krajší a
veselší v tvojej izbičke a hneď mu bude lepšie na tomto svete," navrhla
staršia z nich.
Dcérka rýchlo bežala a novinku zvestovala radiátoru, ktorý sa
samozrejme veľmi potešil.
Hneď poobede išli s rodičmi do obchodu a kúpili špeciálnu novú farbu.
Pred maľovaním ho najskôr očistili a vybrúsili, aby farba dlhšie vydržala.
Po nanesení nového náteru radiátor Paťo už nikdy viac nehundral. Bol
konečne šťastný. Dievčatko získalo nového kamaráta, ktorý začal byť
veselší a v noci ju už nikdy nezobudil šumením a hundraním.

Tajnička

potráp svoju myseľ J

Omaľovánka

Redakčná rada časopisu KAMPINko
Redaktor a tvorca časopisu – Bc. Richard Vidoman
Členovia SPV skupiny
Klienti DSS Kampino v spolupráci s kolegami

Domov sociálnych služieb
KAMPINO
Haanova č. 36 - 38
Našim zriaďovateľom je
Bratislavský samosprávny kraj

