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Časopis Centra voľného času Maják v Námestove 

Január nám všetkým núka 
sniežik biely ako múka. 

Pokryl pole, strechu, plot, 
sánkovať sa s nami poď! 

Milé kolegyne, rodičia a deti CVČ 

 

Dovoľte, aby som sa Vám predstavila, 

volám sa Mgr. Andrea Lubasová a od 1.1.2022 pôsobím vo  funkcii 

riaditeľky CVČ Maják v Námestove.  

Ďakujem Vám všetkým za prejavenú dôveru a verím, že spoločne s novým 

pracovným  tímom, za podpory rodičov a miestnej samosprávy vybudujeme 

z CVČ Maják stabilné a kreatívne miesto pre deti, kde sa deti zabavia, 

zasúťažia si, zašportujú, vybudujú si priateľstvá a naučia sa mnoho 

zaujímavosti. 

 

.  

NAŠA PANI RIADITEĽKA... 
 

ZABAV SA S NAMI  
 

Zdroj: https://nasedeticky.sk/ostatne/casopis-smejko/7308/vytlacte-oktobrove-cislo-casopisu-smejko/ 
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MÔJ VIANOČNÝ PRÍBEH – VÍŤAZ II. KATEGÓRIA  

Zasa Vianoce. Každý dom v našej ulici je krásne vianočne vyzdobený. No asi najkrajší dom, je ten 
náš. Svieti ako pristávacia dráha a všimli by si ho aj astronauti z vesmíru. Pravda je však iná. 
Vianoce u nás doma nemajú to čaro, o ktorom všetci rozprávajú. Rodičia stále pracujú, výnimkou 
nie je ani Štedrý večer. Tento rok boli však moje vianoce iné.  
Týždeň pred Vianocami zazvonil telefón, ten na ktorom je červený nápis „nedvíhať“! Patril otcovi. 
Po chvíli do izby vošla mama. Bola nervózna, pretože žiadna opatrovateľka neche pracovať cez 
Vianoce. Povedala mi: „Markus, vstávaj, pobaľ si veci, s otcom musíme ísť preč a nemám inú 
možnosť, len ťa odviesť k mojim rodičom.“ 
Mama o svojich rodičoch nerozpráva, je na nich nahnevaná, pretože jej nemohli dať to, čo chcela. 
Všetko si musela „vydobiť“sama. „To zas budú Vianoce,“ ticho som zašepkal. Svoje najnovšie veci 
som zbalil do kufra. V aute som obdržal mamin pohľad so slovami: „Do Vianoc sme späť, neboj.“ 
Keď sme dorazili do cieľa, zľakol som sa. Moji starí rodičia bývajú v drevnici. Vonku ma čakal 
premňa neznámy, starší pár.Veci som si zložil v malej izbičke, na môj vkus otrasnej. Do izby vošla 
starká, dala mi nejaké oblečenie a povedala, že sa nemám báť kapra vo vani. „Ó, kapor, tak to som 
zvedavý,“ pomyslel som si. Veď doma sme takého nikdy nemali. Naši pre nedostatok času vždy 
oslovili nejakú catering spoločnosť, aby sa nám postarala o úžasný vianočný gurmánsky zážitok. 
Chcel som si toho tvora teda odfotiť. Trochu som doň buchou metlou, čo stála oproti. Začal sa 
hádzať a ošpliechal moju super značkovú mikinu. V snahe zachrániť ju, som pustil mobil a začal 
som sa utierať. Vtedy mi došlo, že sa môj mobil topí vo vani a tá krvilačná beštia okolo neho stále 
pláva. Vytiahol som ho smetárikom, ale bolo po ňom. Bol som v koncoch. Rodičia sú preč, mňa tu 
nechali pri dvoch starcoch a ešte jediná moja záchrana – mobil – je v keli. „Čo tu budem robiť ?“ – 
zúfal som. Starkí, ktorí nemajú ani poňatie o moderných technológiach, nemohli pochopiť, čo sa 
práve deje v mojej hlave. Vlastne som sa už prestal diviť, že mama odtiaľ utiekla. Ráno na mňa dedo 
hodil staré ošarpané zimné oblečenie a pozval ma na prechádzku do lesa „No určite si to oblečiem,“ 
pohŕdavo mi prebehlo hlavou. Obul som si najnovšie značkové tenisky, rifle a vestu, čo mi mama 
doniesla z Talianska, a tie dedove neštýlové handry som nechal doma.  
 
Pokračovanie v ďalšom čísle... 

 

ČO NÁS ČAKÁ... 


