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Úvod
Vítam všetkých čitateľov pri novoročnom vydaní Tomkárskeho
časopisu. V tomto dieli sme si pre vás pripravili súhrn tých najlepších
zážitkov, ktoré sme ako jedna komunita spoločne prežívali. Za toto
jesenno - zimné obdobie sa nám podarilo stihnúť kopu udalostí.
Oslávili sme jubilejné 20. výročie na
ktorom sme predviedli naše
divadelné schopnosti. Magdalénu
na ktorej sa nám počasie moc
nevydarilo, napriek tomu sme si ju
užili a budeme na ňu ešte dlho
spomínať. Vianoce neboli pre
všetkých jednoduché, no i cez to
sme ich strávili ako jedna veľká
rodina. Silvester bol pre niektorých
klientov prekvapením, lebo ani sami
nevedeli, že sa dá prežiť pekne aj
na Tomkoch. Musíme uznať, že to boli super zážitky, každý z nás ich
prežíval po svojom a ako ich kto prežíval si môžete prečítať na
nasledujúcich stranách.

Filip
[4]

Nástup na Tomky
(Výpovede klientov)

Je to týždeň, čo som došiel na resocializačného strediska Road Tomky.
Prvé dojmy boli zmiešané, čakala ma tu veľmi mladá komunita, od ktorej som
nevedel čo očakávať, no myslím, že milo prekvapila. Ďalej ma tu čakalo pekné
prostredie v ktorom sú Tomky zakomponované. Určite palec hore, uvítací
ceremoniál bol výborný, čakal som od toho niečo horšie, no v dobrom ma to
prekvapilo.

Andrej
Môj príchod bol ozaj dosť divný . Bola som dosť mimo z liekov, ktoré som
nemusela ani mať, ale keď som sa dozvedela, že idem sem na Tomky, tak som
si od nervov nejaké vypýtala. Veď správa, že idete do resocializácie asi nepoteší
nikoho. No ku podivu netrvalo dlho a zmenila som názor, keďže Tomky vôbec
nie sú také hrozné, aké boli v mojich predstavách.

Kika H.
Môj príchod na Tomky bol celkom fajn. Zapáčilo sa mi tu a bol som milo
prekvapený.

Kubo
Cestou zo psychiatrie ma veľmi nezaujímalo kam idem. Mala som to na
háku tak ako všetci. Prišla som sem ešte pod vplyvom liekov a drog. Pôsobila
som dosť povrchne a namyslene. Keď som sa dozvedela, že tu nemôžem mať
mobil a nemôžem fajčiť, bolo mi do plaču. Zrazu som znenávidela všetkých čo
ma sem dali. Nechápala som o čom tí mladí ľudia vlastne hovoria. Žiadne
protidrogové debaty ani chovanie ako na ulici, no bola som zúfalá. Pripadali mi
ako kockované stroje. Štvrtý deň som utiekla, no večer som sa vrátila späť,
pretože som zistila, že nikde mi nebude tak dobre ako na Tomkoch.

Nikol
Bolo to pre mňa niečo nové a mal som veľa očakávaní.

Sebo
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20. Výročie
(Výpovede klientov)

Takže, výročie som tu zažil prvý-krát, veľmi sa mi páčilo, najlepšie bolo
pre mňa asi divadlo v ktorom som vystupoval. Okrem toho mohli prísť rodičia aj
sestry a z toho som bol veľmi príjemne potešený. Prišli aj iný rodičia a bývalí
klienti. Program bol veľmi dobre zorganizovaný. Guláš a občerstvenie mi veľmi
chutilo. Takže ďakujem za skvelý zážitok.

Karol
Na výročie som sa tešil hlavne z toho dôvodu, že som mal byť pri kotline
a variť guláš. Prípravy s parťákom ma bavili a robenie guláša s našou úžasnou
terapeutkou boli ešte lepšie. Guláš nakoniec chutil dobre, čo som bol rád. Potom
sme sa nachystali na divadlo, ktoré sme pripravovali niekoľko mesiacov.
Odprezentovali sme ho a zadosťučinením za celú prácu na ňom bol potlesk,
smiech a chvála od ľudí. Bol som pod stresom a užil som si to. Mimo toho som
sa prejedol pochutín a zvyšok dňa mi bolo zle. No výročie samé o sebe sa mi
páčilo. Bol som rád aj za to, že som mohol tráviť čas s bývalými klientmi.

Dominik
Výročie sme pripravovali asi dva dni (čo sa týka stolov a stanov), inak to
trvalo asi dva mesiace, nakoľko sme si pripravovali aj divadelné predstavenie,
ktoré sme neskôr odprezentovali aj na Magdaléne. Na výročie došlo viac ľudí,
ako som očakával a mal som pred vystúpením určite trému ale nakoniec nám to
vyšlo a mal som v sebe len dobré pocity, ktoré sprevádzal pocit plnosti, keďže
som sa doslova prejedol do puknutia. Výročie teda bolo super a viacej to už asi
ani nebudem opisovať :-) .

Lukáš
Bolo to pre mňa niečim zázračným. Dáva to pre človeka nejaký smer, motiváciu
a hlavne ukazuje slobodu, ktorá ho čaká. Pre mňa to bol zážitok na čisto ako
každý tomkársky. Hlavne keď prišlo toľko ľudí, ktorí sú závislí.

Kika M.
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Na Tomkoch som zažil jubilejné dvadsiate výročie. Atmosféra sa mi veľmi
páčila. Potešil som sa z návštevy bývalých klientov, zamestnancov, rodičov a
susedov. Taktiež ako väčšine spolu-klientom tak aj mne prišla rodina. Popravde
som sa pred nimi cítil trápne lebo som hral v divadle snehulienku. Ja si myslím ,
že predstavenie sme zvládli veľmi dobre. Ľudia sa zabávali a o to nám išlo.
Jediné negatívum, ktoré som si odniesol z celého výročia bolo, že som mal
postih deň voda a všade na okolo boli malinovky :-) .

Erik
Varil som guláš. Do toho celého som hral v predstavení lenivca. Bolo to
super. Prišlo mi to ako v štvrtej triede, keď som vystupoval v kultúrnom dome zo
školy.

Alex
Na výročí som bola tretí krát mimo komunity ( no chvála Bohu posledný),
za porušenie kardinálneho pravidla. Bolo tu neskutočne veľa dobrôt, obžerstva,
sladkostí, pitia, takže bolo veľmi dobre. Pripravovali sme si divadelné
predstavenie a hrali sme ho asi pred šesťdesiatimi ľudmi – rodičmi, bývalými
klientmi, susedmi a tak. Odprezentovali sme sa ako veľmi disciplinovaná a
zodpovedná komunita. Pozerali sme aj film z KC-čka, tak sme mali takú menšiu
zábavku. Som rada, že som mohla zažiť takýto čistý zážitok. Snáď mi to výjde aj
na budúci rok.

Táňa

Kristína
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Kulturfest Magdaléna 2016
(Výpovede klientov)

Na Magdalénu som sa veľmi tešila asi hlavne z toho dôvodu, že na chvíľu
odídem z Tomkov ale aj kvôli tomu, že som tam ešte nebola. Prvé dojmy a
pocity boli príjemné, aj keď som bola opäť tretí krát mimo komunity za porušenie
kardinálneho pravidla, no i cez to som si to tam išla užiť. Keď sme tam prišli
dosť mi to pripomínalo festival, aj keď viem, že to bol Kulturfest pre narkomanov,
ktorý bojujú so svojou závislosťou a nie festival na ktorom sa človek rozšalátuje
a nič z toho nemá. Program sa mi brutálne páčil – hrali sme volejbal, vystupovali
v divadle, vytesávali sochy, bol aj úvodný ohňostroj,
opekačka, hrala hudba –
bubny a gitara. Ja som sa opäť neovládla a začala som stepovať na bubny ako
na dramáče a v tom mi komunita zvolala skupinu a vytrhla ma z môjho živlu.
Samozrejme som bola agresívna a všetkých som posielala do teplých krajín, no
nakoniec ma aj tak odvliekli späť. Celkový zážitok z Magdalény bol bombastický,
prvý festival, z ktorého si niečo pamätám.

Táňa
Keď som prišla na Tomky začalo sa nacvičovať divadlo na Magdalénu. Z
počiatku som sa do toho veľmi nechcela zapájať, no po čase som musela aj tak.
Po akýchsi záležitostiach, čo sa tu stali medzi klientmi, som si myslela, že sa
tam ani nedostaneme. No opak bol pravdou. Česko je nádherná krajina s ešte
lepšími ľuďmi. Celkový pocit z celého podujatia bol super, naše divadlo si
získalo veľmi veľký potlesk, ktorý nás stál veľa stresu a síl. Táto terénka bola za
sto bodov.

Naty
Na kulturfest som sa veľmi tešil. Pretože to bolo za hranicami, ale aj
preto, že po skúsenosti s KC-čkom som mal na zreteli, že teraz sme mi hostia.
Program bol veľmi zaujímavý a veľmi som sa bavil. Bola to pre mňa veľká
konfrontácia vzhľadom na to, že sa to veľmi podobalo festivalom na ktoré som
chodieval. Najviac čo mi asi vadilo bolo počasie a to, že sme zle postavili stan.
Budúci rok pôjdem dúfam opäť, lebo je to super zážitok na čistú hlavu.

Marek
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Počas tohto kulturfestu som zistil, že sa dá plnohodnotne zabaviť aj na
čistú hlavu. Výhodou toho je, že si človek z toho aj voľačo pamätá... Zobral som
si z Magdáleny plno zážitkov. Taktiež ako aj na výročí sme tam hrali divadelné
predstavenie. Som rád, že som sa mohol zúčastniť takéhoto podujatia.
Samozrejme, že sa chcem zúčastniť ešte aj na budúci rok ale to už jedine ako
piata fáza :-) .

Erik
Na Magdalénu som sa veľmi tešil, keďže minulý rok sme sa tam
nedostali. Už cestou tam bola dobrá nálada a bol som rád, že sme cestovali
spoločne s Retestom. Veľmi som nebol rád z toho, že sme stanovali a viac ako
polovicu času pršalo. Takže som bol totálne premočený. My závisláci sme
chodili aj v takých lejakoch hrávať futbal. Takže veľmi sme si nepomohli. Jedla a
dobrej energie bolo zase veľa. Divadlá sa mi páčili, aj to naše sme
odprezentovali a ľudom sa to páčilo. Aby som už toľko nechválil musím povedať
, že vo volejbale som bol ťažký egoista a aj vďaka tomu sme prehrali. Takže
moja prvá Magdaléna... SUPER !!!

Dominik
Na Magdalénu som sa strašne tešila. Konečne, že spoznám nové miesto.
Cesta bola dlhá a plná fotiek s pomocou Ruda. O tomkároch je taká povera
, že tam, kde prídu, tam spustia dážď. Keď sme postavili stany a išli na večeru
začalo pršať. A pršalo nonstop pokiaľ sme neodchádzali. Ale nám nič neskazí
program. Hrali sme futbal aj v daždi, užili sme si aj maľovanie obrazov, výrobu
sôch, športovanie a hlavne divadlo. Aj keď mi premokol stan, Odišla som s
kopou nových zážitkov.

Kika M.
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Terénka Čertov
(Výpovede klientov)

Je to moja druhá terénna terapia, ktorá bola úplne úžasná. Rozplývam sa
pri spomienkach na túto terénku. Hodnotím ju známkou jedna a na tento zážitok
budem spomínať ešte dlho. Určite by som sa jej chcel zúčastniť aj na budúci
rok.

Karol
Terénka čertov je moja najobľúbenejšia. Strašne sa mi páči okolie
a celkovo okres v akom sa chata nachádza. Najlepšie je na tom to, že tam môžu
prísť rodičia aj bývalí klienti. Skupiny, ktoré sú tam mi zatiaľ vždy niečo dali
a človek, keď ešte nevie, či má na to byť čistý, tam vidí, že sa to dá a mne
osobne to dalo nádej a motiváciu. Na túto terénnu terapiu plánujem chodiť
v rámci možností rok čo rok.

Marek
Čertov bola moja prvá terénka. Ani vo sne by ma nenapadlo, že by som
išla v resocializácii niekedy na nejakú chatu na týždeň. Veľmi som sa tešila
nielen na Čertov ale aj na cestu, keďže rada cestujem. Čertov bol dokonca nad
moje očakávania. Naozaj tam bolo všetko nádherné, veľa jedla, dlhé
prechádzky v krásnej prírode, super program a hlavne veľa nových skúseností
a poznatkov od bývalých klientov.

Kika H.
Terénna terapia na ktorú som sa moc tešil. Dosť rýchlo mi zbehla. Prišli
tam bývalí klienti, ktorí nám povedali a pomohli s ich skúsenosťami a názormi.
Inak pekná príroda, každodenné prechádzky. Všade bolo krásne okolie a zahrali
sme si aj futbal v snehu, čo bolo proste top.

Sebastián

[10]

Na túto terénku som sa veľmi tešila, bola moja prvá. Po ceste sme sa
celá komunita zabávali spevom. V cieli nás čakala chata, sneh, biliard, stolný
futbal ale hlavne sladký teplý čajík. Celý týždeň sme mali úžasne rozplánovaný.
Každý deň terapia, túra ale hlavne veľa zábavy a dobrého jedla. Teším sa na
ďalšiu terénnu terapiu.

Nikol
Čertov bola moja druhá terénna terapia, ktorú som podstúpil za ten čas
čo som na Tomkoch. Začal by som tým, že Lazy pod Makytov patria medzi
krásne kúty Slovenska. Očarila ma hlavne krásne zasnežená krajina.
Prechádzky po okolí sa mi tiež páčili. Bol som aj rád z bývalých klientov lebo
skupiny mali väčšiu vážnosť. Knedlíky boli top :-) .

Erik
Čertov je hneď druhá terénka v poradí na ktorú som sa tešil už od
začiatku pobytu. Moje očakávania neboli ani zďaleka také krásne ako realita.
Cestu autobusom som si znova užil a hneď po vystúpení mi vyrazila dych
nádherne zasnežená krajina. Chata bola super a čo ma naozaj bavilo boli
prechádzky a večerné hranie biliardu. Samozrejme nechýbala ani každoročná
tradícia – borúvkové knedlíky. Taktiež som sa tešil aj na plávanie a na bývalých
klientov. Na Čertov mi v hlave ostávajú ako inak len pozitívne spomienky.

Lukáš
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Vianoce 2016
(Výpovede klientov)

Toto boli už moje druhé Vianoce na Tomkoch a prežívala som ich
omnoho krajšie, vnímala som celkovo inak vianočnú atmosféru a hlavne som
mala v sebe kopu dobrých pocitov, ktoré som minulý rok absolútne
nepociťovala. Do obeda sme upratovali dom, dokončovali darčeky a chystali sa.
O 15:00 sme si dali skupinu a po nej sme sa pomaly presúvali na večeru. Na
štedrovečernej večeri bolo toho tak biednejšie ale aj cez to sme sa najedli.
Potom sme sa boli prejsť a následne sme išli aj na vianočnú omšu. No celkovo
sa mi Vianoce páčili, pretože som mohla byť s mojou náhradnou rodinou.

Táňa
Sú to moje prvé Vianoce, ktoré trávim tu na Tomkoch a nemôžem
povedať, že by som bol z toho dva krát nadšený ale tak čo narobím...?! Počas
Vianoc som mal službu v kuchyni, takže sme počas dňa pripravovali jedlo a
ostatok komunity upratoval dom alebo balil darčeky. Na štedrovečernej večeri
bola celkom fajn vianočná atmosféra. Po nej sme si rozdali darčeky. Boli to pre
mňa určite iné Vianoce ako tie minuloročné, ale ďalšie Vianoce by som veľmi
rád trávil doma s rodinou.

Filip
Ráno som sa zobudila s tým, že je deň ako každý iný, že sú Vianoce som
pocítila až večer. Vtedy do mňa vošli veľmi zvláštne pocity šťastia aj ľútosti, že
som čistá ale nie som doma. Aj napriek tomu som si užila Vianoce ako nikdy
pred tým.

Natália
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Tieto Vianoce boli pre mňa úplne iné ako predošlé. Každý rok som
Vianoce trávil za stolom s otcom a bratom a počas sviatkov sme obehávali
postupne zvyšok rodiny. Tieto Vianoce pre mňa však prebiehali ako každý iný
deň. Boli som v kuchyni traja, Ja, Karol a Filip. Spolu sme varili večeru.
Atmosféra sa mi páčila a taktiež prechádzka k tete Jozefke ale aj omša v
kostole. Vianoce boli super aj napriek tomu, že mi chýbala rodina ale viem, že
boli šťastný a to je to, čo ma teší najviac.

Lukáš
Moje druhé Vianoce na Tomkoch. Nejde len o Vianoce ako deň ale o celé
sviatky a ako ich na Tomkoch prežívame. Neviem, cítim sa tam naozaj dobre.
Tento rok bol akurát chrabrejší stromček. Pri rozdávaní darčekov bola ale stále
taká istá sranda ako aj minulý rok. Vzhľadom na to, že keď som bol vonku, som
posledné svoje Vianoce doma nebol
a vôbec si ich nepamätám. Tak teraz mám krásny zážitok na ktorý budem isto
dlho pamätať.

Marek
Boli to asi po dlhej dobe zase čisté Vianoce. Patrilo k nim veľa emócií ako
radosť, smútok, hádky, smiech ale aj plač. Chýbala mi rodina ale aj moji
najbližší a o to viac, keď to bolo na čistú hlavu. Mimo tohto bolo jedlo super.
Darčeky krásne a nakoniec aj atmosféra. Dúfam, že to neboli posledné čisté
Vianoce.

Nikol
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Silvester 2016
(Výpovede klientov)

Väčšinu Silvestrov si popravde nepamätám ale na posledné dva, čo som
prežil na Tomkoch, tak skoro nezabudnem. Tento rok bol ale naozaj super. Bolo
veľa aktivít na ktorých sme sa ako komunita myslím, že moc zabavili. Odpálenie
nového roku s bývalými klientmi bol tiež super zážitok. Som rád, že ma sociálka
vytrhla z toho blúdneho kolobehu a mohol som zažiť spoločne s komunitou toľko
krásnych chvíľ vrátane tejto.

Marek
Na Silvester som sa tešila už od Vianoc. Počas dňa sme chystali
chlebíčky, jednohubky, čipsy a plno iných dobrôt. Pripravovali sme si aj
sviatočný Silvestrovský program. Teda program chystali len klienti, ktorý ho
zažili aj minulý rok, pre ostatných to bolo prekvapenie. Obedovali sme
kapustnicu a po obede nám naše štvrté fázy pripravili zábavno-športový
program. Skladal sa z rôznych disciplín, ako napríklad basketbal, hod guľou,
preťahovanie lanom, skok vo vreci a štafeta. Ďalším programom bolo naše
prekvapenie. V noci mali ľudia hľadať podľa indícií sladkosti a trvalo im to
pomerne dlho. Potom sme sa išli prejsť k jazeru, kde nás čakali bývalí klienti s
ohňostrojom. Veľmi pekné pocity som zažívala aj keď bola veľká zima. Aspoň
vidím, že silvester sa dá osláviť úplne inak a lepšie, kvalitnejšie, tak, že si niečo
konečne pamätám.

Táňa
Silvester bol jeden z dní, ktoré som zas prežil normálne. Bol super
program a dosť som sa pobavil. Celý deň prebehol super. Čo bolo najlepšie bola
prechádzka k jazeru na ktorom bývalí klienti odpaľovali ohňostroje. Páčilo sa mi
že, sme si všetci popriali všetko najlepšie do nového roka.

Lukáš
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Silvester som si tu celkom užil. Robili sme plno aktivít, ktoré pre nás prichystali
starší klienti. Mali sme pripravené aj občerstvenie, ktoré sme počas dňa jedli.
Nový rok sme odpálili pri jazere, kde boli aj bývalí klienti, ktorý tam odpaľovali
ohňostroje. Aj cez to, že to bol celkom fajn deň, tak by som ho do budúcna
radšej trávil niekde inde.

Filip
Tak ako Vianoce, tak aj silvester som prežil na Tomkoch už druhý krát.
Celý deň sme mali prefektne naplánovaný. Po silvestrovskej hodnotiacej
skupine sme sa rozlúčili s Rosim a išli sa prejsť k jazeru. Po prechádzke nám
pripravili perfektný program štvrté fázy. Skvele sme si zašportovali. Taktiež aj
večer nás čakal pestrý program. Na ohňostroj sme sa boli pozrieť k jazeru, kde
nám bývalí klienti pripravili pestrý sortiment delobuchov.

Erik
Tak úprimne nejak vážne som tento deň neprežívala. Aspoň ráno a
doobeda nie. Moc sa mi ani nechcelo zúčastňovať sa nejakých aktivít, no som
rada, že som sa do toho premohla, pretože som sa dobre zabavila, nasmiala
a užila si to. Kapustnica bola jedna z najlepších aké som kedy jedla. Polnočný
ohňostroj bol neďaleko pri jazere, ktorý pre nás pripravili bývalí klienti.

Nikol
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Vlastná tvorba našich klientov Magdaléna
(Výpovede klientov)

Básnička o šupke zárubni
Šupka to je miesto plné pravidiel a zrád...
pre toto tam málo kto z nás chodí rád...
v jej dverách sa napríklad neoplatí stáť...
môže potom nasledovať niečo čoho sa budeš už navždy báť...
zárubňu na dverách si ochytal špinavými packami...
komunita ťa za to odmení fajnovými platbami...
keďže platby nie sú fajn, zbytočne už nestoj tam!!!

Pišta

Básnička o Pondelku
Ďalší pondelok, hodnotiaca je tu zas,
a zajtra príde svätý Mikuláš.
Veliteľ tohto týždňa je teraz Kika
za svoje skutky musí pykať.
Karol na sebe spravil veľkú zmenu,
Bieleho maca dostal za odmenu.
Určite je z toho veľmi rád,
ale pozor aby nemusel prísť pád.
Mimo-komunitný sú už zase v kruhu,
ale nečakajte slávnostnú stuhu.
Dnes nás čakajú dva prestupy,
tak pozor nech pýcha do hlavy nestúpi.
Dnes som si uvedomil, aký blbci sme boli,
kvôli fetom nemáme ani školy.
Už by mi táto platba mohla skončiť,
radšej ma môžete týždeň mučiť.

Marek
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Básnička
Zdravím vás slušne, čujte môj hlas
pri básničke sa tu vidíme zas.
Dnešný deň tak ten bol proste topka,
pozrite sa ako sa nám leskne šupka.
Aj keď dnes bolo zvolaných skupín málo,
za ten výsledok to predsa stálo.
Ako už vieme keď človek poriadne robí,
nemá čas myslieť na drogy.
Vonku sme sa správali ako strašní smradi
a aj napriek tomu sa tu máme všetci radi.
A z čoho som veľmi rád
,že fungujeme aspoň tak akurát.
Lebo ak tu všetko ide ako po masle,
ani Boh nevie kto čo robí na hospe.
O chvíľu ideme na Čertov,
užijeme si ho a to bez fetov.
Zajtra je VT, no tak tešíme sa,
No naša Tánička už z toho klepe sa.
Do zajtra vám prajem česť práci
a zvolávajme si skupiny feťáci.

Marek

Básnička o čokoláde
V jednu nedeľu sme boli u jedného pána na návšteve,
netrvalo dlho a už mám čokoládované keksíky v čreve.
Čokoláda je super vec, len jej veľa nepojedz.
Píšem to ja cez seba, veľa čokolády mi rozhodne netreba.
Dostali sme od pána čokoládu, hneď ma každý okrem Natálie dobrú náladu.
Po chvíli boli čokolády všade, zopár sa ich ocitlo pokorne aj v sklade.
Moja skončila v predsieni, dúfam, že sa snov tento krát nikto neodmení.
Čokoládu mi nikto teda nezobral, silou mocou som si ju šanoval.
Jedol som ju aj cez pracovnú dobu, chtíče vedia u nás narobiť veľkú zlobu.
S platbou som nemal starosť, ako všetci viete je to režimová zaležitosť.
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V NAŠEJ PONUKE MÁ TRVALÉ MIESTO
Kluby klientov sa konajú pravidelne, každý pracovný pondelok
od 18,30 hod. na Handlovskej 11, v Petržalke.

Kluby pre rodinných príslušníkov zabezpečujeme pravidelne,
každý prvú a tretiu pracovnú stredu v mesiaci v čase od 18,00
hod. do 20,00 hod. na Handlovskej 11, v Petržalke.

Voľnú tribúnu organizujeme pravidelne každú prvú sobotu v
mesiaci v čase od 13,45 hod. do16,45 hod. v resocializačnom
stredisku ROAD - TOMKY.

Poskytovanie sociálneho poradenstva: PhDr. Anna Hannikerová,
Monika Toporová, v pracovných dňoch od 08,00 hod. do 14,00
hod. na Handlovskej č.11, v Bratislave - Petržalke.
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ĎAKUJEME!
Všetkým, ktorý nás podporovali a stále podporujú ako Bratislavský a
Trnavský samosprávny kraj a iní.
Osobitne ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu činnosť a prispeli
nám 2% zo svojich daní.
Šéfredaktor: Filip, Andrej
Spolupracovali: Karol, Natália, Filip, Dominik, Lukáš, Kika. M, Alex,
Kika. H, Marek, Táňa, Erik Š, Erik V, Jakub, Nikol
Sebastián, Julio, Viktória, Andrej
Design: Filip
Zakladajúci šéfredaktor: PhDr. Andrea Vasilescu

Redakcia: Tomky 664, 908 79 Borský Sv. Jur

Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa Malacky 0180044085 / 0900
IBAN: SK 94 0900 0000 0001 800 44 08
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Neprešlo jazykovou úpravou.
Výpovede klientov sú autentické.

Kristína
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