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III. ROČNÍK - KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY V HRE BOCCIA 
 Dňa 23. apríla 2015 sme prijali pozvanie a zúčastnili sme sa tradičného športového 
zápolenia v hre BOCCIA, ktoré organizovalo Centrum sociálnych služieb TROJLÍSTOK 
v Ružomberku. Naši klienti sa na hru BOCCIE v rámci zariadení sociálnych služieb ŽSK 
tešili a patrične aj pripravovali. Príprava a túžba po víťazstve nedali na seba dlho čakať a 

Ján Brašeň a Dominika Šlachtová 

– Domov sociálnych služieb Dolný Kubín – 

2. miesto. 

G R A T U L U J E M E  ! ! ! 
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AKO IŠLO VAJCE 
NA VANDROVKU  
 
„Zunovalo sa vajcu na polici ležať. Urobilo kotúľ – a pustilo sa do sveta.“   

 

Podobne aj naši klienti sa rozhodli 24. apríla 2015 navštíviť Mestské 

divadlo v Žiline, aby si pozreli klasickú ľudovú rozprávku, v ktorej 

ožil príbeh malého vajca, ktoré sa vydalo na dobrodružnú vandrovku. 

Pre našich klientov – Paulínku, Jožka, Mareka, Filipa a Tomáška – 

bolo poučné, ako vajce počas putovania stretáva kamarátov, s ktorými 

žiadna nástraha nie je neprekonateľná. Príbeh o priateľstve a odvahe 

predviedlo divadlo BABADLO. 
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FANDÍME 
HOKEJU 

 

Majstrovstvá sveta v hokeji sú spojené 
s nezabudnuteľnou atmosférou. Našim 

klientom sa o „predmajstrovskú“  hokejovú 

náladu postaral TOMÁŠ RUSINA – 

obranca hokejistov MHC Mountfield Martin, 
rodák z Dolného Kubína.  

 

Zavítal medzi klientov ako kamarát, aby sa s nimi podelil o svoje zážitky, ukázal naozajstné 

madaily, dresy, hokejku ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

a zahral si hru BOCCIA, ktorú hral prvýkrát.  
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Priateľský zápas v BOCCII 

ZŠ J. Matušku, Dolný Kubín & DSS Dolný Kubín 
V dňoch 14. a 21. apríla 2015 sa v zariadení DSS Dolný Kubín konal  

PRIATEĽSKÝ ZÁPAS V BOCCII 

medzi žiakmi 8. športovej triedy dolnokubínskej ZŠ J. Matušku a prijímateľmi 
sociálnej služby DSS Dolný Kubín. 14. apríla zápas prebiehal s chlapcami uvedenej 
školy a 21. apríla sa zápasu zúčastnili dievčatá.  

              
14. apríla zápas prebiehal s chlapcami uvedenej školy a musíme priznať, že športový duch žiakov sa 
potvrdil a napriek tomu, že hru BOCCIA hrali prvýkrát, zápas vyhrali. 

 

 

 

Dievčatá sa si základy Boccie osvojili 21. apríla. Boli veľmi šikovné, 
ale prvenstvo si získali skúsení hráči Boccie z DSS Dolný Kubín. 
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z á l o ž k y 
 

K našim pravidelným aktivitám patrí TVORIVÁ DIELŇA. Nebolo to inak 

ani v apríli. Stretli sme sa 15. apríla 2015, aby sme opäť niečo pekné 

vytvorili.  Témou aprílovej tvorivej dielne bola výroba záložiek.  Všetci sme 

sa snažili ako sme najviac vedeli.  
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Ž I V É   Ž R A L O K Y 
 

Veľkým zážitkom pre našich klientov bola návšteva mobilného akvária s morskými dravcami, ktoré bolo 
v dňoch 13. – 14. apríla 2015 v Dolnom Kubíne. Vo vystavovanom akváriu s 15-tisíc litrami slanej vody 
a nasimulovanými morskými vlnami videli 4 žraloky , ktoré od nich delilo len sklo. Najväčší z nich bol 
žralok fúzatý, ktorý váži 160 kg a meria 2,3 metra. Okrem neho v akváriu plával ešte žralok koralový, 
leopardový i čiernoplutvý. 
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