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Vianoce, Betlehem a traja králi

   
   Všetci si z detstva pamätáme postavy troch kráľov, ktoré 
nechýbajú v žiadnom zobrazení Betlehema. Boli to vzdelaní 
ľudia z ďalekých krajín, ktorí sa vybrali na dlhú cestu do 
Palesny, aby sa malému Ježiškovi poklonili a priniesli mu 
vvzácne dary: zlato, kadidlo a myrhu. Všetky eto veci boli v 
tých časoch veľmi cenné. Obdarovaním Ježiška dali najavo, 
že si ho ca - a že sa kvôli nemu vedia vzdať čas svojho 
majetku. 

   Aj na pamiatku týchto troch inšpiravnych mužov si na 
Vianoce navzájom dávame darčeky. Dať darček je zvláštna 
vec: keď tož niekoho obdarujeme, zároveň o to prichádza-
me. me. Každá radosť s obdarovania je spojená s bolesťou zo 
straty. A v tomto konštatovaní spočíva jadro našej dávnej 
európskej kultúry, v ktorej sa spojila ancká, židovská a kre-
sťanská múdrosť: že šťase (radosť) musí byť niečím vykú-
pené. 

   Vzdávať sa niečoho v prospech druhého je najlepšou ob-
ranou pro závislos. Ak sa tož niečoho nevieme vzdať, 
sstávame sa závislými. Keď dnešná konzumná spoločnosť 
obviňuje narkomanov, že sú závislí, mala by sa pozrieť sama 
na seba! Veď dnes je svet priam zamorený ľuďmi závislými na 
moci, peniazoch, na svojom postavení a pohodlí!



   
  Liečiť sa potrebujeme všetci. Pozrime sa tohto roku pri ja-
sličkách sústredene na Gašpara, Melichara a Baltazára, na 
tých skvelých troch chlapíkov, ktorí mali vnútornú slobodu, 
pretože sa vedeli vzdať svojho bohatstva. Dávajme aj my: 
úsmev (aspoň cez rúško :)), dobré slovo, malú pozornosť. 
TTo sú mimoriadne cenné dary, pretože nie sú o prachoch, 
ale smerujú od srdca k srdcu. Pri takých daroch sa začína 
cesta nás všetkých preč od závislos.        

  

                                                        Juro



Humanitárna pomoc v čase trvania krízovej situácie

   
   V prípade, ak si počas trvania krízovej situácie spôsobenej 
pandémiou koronavírusu stral prácu, môžeš požiadať úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnue humanitárnej 
pomoci. Túto tzv. SOS dotáciu poskytuje úrad v mesačnej 
vvýške 300 eur, a v príslušnom roku môže žiadateľovi poskyt-
núť SOS dotáciu najviac v sume 1 800 eur. Poskytuje sa za 
splnenia podmienok, ktoré sú stanovené nariadením vlády 
SR č. 103/2020 Z. z. 

   Kto môže dostať SOS dotáciu?

  ak si v čase krízovej situácie prestal vykonávať činnosť, z 
ktorej  plynul príjem a zároveň nemáš žiadny iný príjem,

   musíš byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie (okrem 
prípadov stanovených nariadením vlády),

  zároveň sú určené prípady, kto nemôže žiadať o dotáciu 
(napr. poberateľ dôchodku, ak je suma dôchodku rovnaká 
alebo vyššia ako suma dotácie, poberateľ rodičovského 
príspevku, poberateľ príspevku na opatrovanie, dávky v ne-
zamestnanos, v niektorých prípadoch člen domácnos, 
kktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, atď.),

  musia byť splnené ostatné stanovené podmienky.



   Ako môžeš postupovať?

   je potrebné vyplniť Žiadosť o poskytnue dotácie na pod-
poru humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu (formulár náj-
deš na webstránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 
alebo aj u nás v Kčku), 

   podpísanú žiadosť predlož úradu práce, sociálnych vecí a 
rrodiny: poštou na adresu úradu podľa miesta Tvojho pobytu, 
alebo nascanovanú emailom (v rámci Braslavy: ba@upsvr.
gov.sk). Výnimočne sa dá žiadosť podať aj osobne. 

V prípade, ak by si potreboval pomôcť s vyplnením žiados, 
s jej podaním na úrade, alebo si nie si istý, či spĺňaš pod-
mienky na vyplatenie dotácie, môžeš nás kontaktovať. 

                                                         Mirka



Adventný kalendár - Každý deň urob niečo malé pre seba

   Rada by som  predstavila tento netypický adventný ka-
lendár. Neobsahuje žiadne sladkos či darčeky. Ak keď, mož-
no darčeky áno – také e darčeky od seba pre seba :). Od 1 
po 24 nájdeš očíslované „maličkos“, ktoré môžeš každý deň 
pre seba urobiť. Ber to prosím ako inšpiráciu využiteľnú nie-
len v období Vianoc ale polen v období Vianoc ale počas celého roka. Pretože celý rok 
je dôležité a nápomocné myslieť na seba a robiť si radosť.

1     Práve si si prečítal/a tento článok v našom časopise 
     Na Ceste.
2     Skús si spomenúť na niekoho koho si už dlhšie nevidel, 
     je  blízky a nie ste v kontakte. Môžeš mu/jej zavolať, 
     napísať smsku či list. 
3   3     Skús si dopriať poriadny spánok. Načerpaj energiu. 
4     Skús si spomenúť na nejakú úsmevnú príhodu, vp, 
     humorný príbeh. Pousmej sa nad nimi sám/sama alebo 
     najlepšie ak ich niekomu aj povieš a zasmejte sa spoločne.
5     Čas na tvorenie. Je už len na tebe čo ťa baví – skús niečo 
     nakresliť, vystrúhať z dreva, napísať príbeh či báseň.
6     Bavil ťa niekedy nejaký šport. Teraz je ten čas sa s k ne-
          mu nachvíľu možno vráť. Pár minútový beh, cvičenie, 
     dvíhanie závažia, či futbal len tak vonku. Pre otužilcov 
     aj plávanie :)
7     Môžeš si prečítať ďalší článok v našom časopise 
     Na Ceste, ktorý ťa zaujme. 
8     Skús pomôcť niekomu vo svojom okolí, o kom vieš že 
     niečo potrebuje. 
9     Skús si dopri9     Skús si dopriať poriadny spánok. Načerpaj energiu. 

 



10   Čas na knihu. Vieš o tom, že v Káčku máme knižnicu, 
     kde sa dajú vypožičať rôzne knihy. Stačí si vybrať a skú-
     siť sa začítať do príbehov. 
11    Bavil ťa niekedy nejaký šport. Teraz je ten čas sa s k 
      nemu nachvíľu možno vráť. Pár minútový beh, cviče-
      nie, dvíhanie závažia, či futbal len tak vonku. Pre otu-
            žilcov aj plávanie :)
12    Dnes možno postačí porozprávať sa, tak úprimne čo nás 
      teší ale aj trápi. Či už sa porozprávaš s niekým vo svo-
      jom okolí alebo zájdeš do Káčka /na street a porozprá-
      vaš sa pri čaji či káve s nami, streetmi. 
13    Skús si dopriať poriadny spánok. Načerpaj energiu. 
14    Môžeš si prečítať ďalší článok v našom časopise 
            Na Ceste, ktorý ťa zaujme. 
15    Skús pomôcť niekomu vo svojom okolí, o kom vieš že 
      niečo potrebuje. 
16    Skús si spomenúť na niekoho koho si už dlhšie nevidel, 
      je  blízky a nie ste v kontakte. Môžeš mu/jej zavolať, 
      napísať smsku či list. 
17    Opäť šport. Možno ťa bavilo viac športov a môžeš vy-
            skúšať ďalší alebo len zopakuj a utekaj si zabehať. 
18   Dnes možno postačí porozprávať sa, tak úprimne čo nás
     teší ale aj trápi. Či už sa porozprávaš s niekým vo svojom 
     okolí alebo zájdeš do Káčka /na street a porozprávaš sa 
     pri čaji či káve s nami, streetmi.
19  Skús si spomenúť na nejakú úsmevnú príhodu, vp, hu-
     morný príbeh. Pousmej sa nad nimi sám/sama alebo 
          najlepšie ak ich niekomu aj povieš a zasmejte sa spoločne. 

   



20    Skús pomôcť niekomu vo svojom okolí, o kom vieš že 
      niečo potrebuje. 
21    Môžeš si prečítať ďalší článok v našom časopise Na Ceste, 
      ktorý ťa zaujme. 
22    Čas na tvorenie. Je už len na tebe čo ťa baví – už sa blíži 
      štedrý deň, tak možno nejakú malú vlastnoručne vyro-
            benú vianočnú výzdobu. 
23     Skús si dopriať poriadny spánok. Načerpaj energiu. 
24    Skús si spomenúť na niekoho koho si už dlhšie nevidel, 
      je od teba ďaleko a práve v tento deň, večer by si s 
      ním/s ňou rád bol/a. Môžeš mu/jej zavolať, napísať 
      smsku či list. 

Na záver tohto adventného kalendára by som rada zhrnula,
ččo  môže pomôcť udržať sa psychicky fit počas celého roka. 
Rados môžeš nájsť v maličkosach a v akvitách ako číta-
nie, šport, tvorenie, dobrý spánok,  pomoc druhým, kontakt
s blízkymi, úprimný rozhovor či humor a vp. Je už len na 
tebe, čo daný deň potrebuješ a čo by  spravilo radosť :)

                                                      Zuzana 



Prima knižnica - pokračovanie...

Sci-fi (István Nemére)

Kniha obsahuje dva romány: Akcia Neutrón a Vesmírny bič. Keď v bliž-
šie neurčenej západnej krajine skupina dôstojníkov zatúži zvrhnúť le-
gálni civilnú vládu, zvolí si na to originálny spôsob - z prísne stráženého 
vojenského skladu ukradne komando sprisahancov 2 neutrónové 
bombomby a zároveň ďalšia skupina násilne obsadí vojenskú vesmírnu sta-
nicu, odkiaľ je možné obidve bomby na diaľku odpáliť laserovým lú-
čom. Bomby medzitým ukryjú niekde v hlavnom meste. Podľahne 
vláda vydieraniu hŕstky fanakov alebo sa podarí Krízovej skupine pod 
vedením plukovníka Deliusa vzbúrencov zneškodniť skôr, ako splnia 
svoje hrozby? V druhom príbehu 

Príbeh stratenej dcéry (Elena Ferrante)

„Nič podobné tu e„Nič podobné tu ešte nikdy nevyšlo,“ napísal britský Guardian o 
Neapolskej ságe. Na pozadí Neapola, ktorý je tak zvodný, ako aj nebez-
pečný a radikálne sa meniaceho sveta, rozpráva Elena Ferrante s bez-
precedentnou úprimnosťou a genialitou príbeh celoživotného priateľ-
stva dvoch žien. Príbeh stratenej dcéry je záverečným dielom strhu-
júcej ságy o dvoch ženách – premýšľajúcej a vzdelanej Eleny a neskrot-
nej Lily. Obe sú dospelé, majú manželov, milencov, de a starnúcich r
odiodičov. Priateľstvo im slúžilo ako kotva v živote. Obe sa snažili uniknúť 
zo štvrte, v ktorej vyrástli – bola väzením konformity, násilia a neporu-
šiteľných tabu. Elena sa vydala, odišla do Florencie a napísala niekoľko 
kníh. V záverečnej čas ju neviditeľná sila znovu ťahá do Neapola. 
Vzťahy medzi ženami sa neriadia takými pevnými pravidlami ako 
priateľstvá mužov



Chcela som prerozprávať, ako celoživotné priateľstvo dvoch žien do-
káže uniesť a prežiť dobré a zlé pocity, závislosť a emancipáciu, vzájom-
nú podporu a zradu.

Kleopatra na egyptskom tróne (Karen Essex)

Kleopatra, vyzvedačka, diplomatka a dobrodružka, sa vydáva na od-
vážnu misiu, ktorá z nej urobí kráľovnú kráľov a vládkyňu dvoch krajín 
egyegyptských. Dcéra Ptolemaia XII. sa stáva spojenkyňou a milenkou 
dvoch najmocnejších mužov Ríma. Po smr zakladateľa rímskeho im-
péria Julia Caesara, ktorému porodí jediného syna, sa uchyľuje do 
Ríma, kde dobýja srdce Marca Aurelia a pomáha mu uskutočňovať 
jeho cbažné sny. Ženu s horúcim srdcom, ktorá nepozná predsudky 
a rovnako ako mužov miluje aj svoje de, ktorá sa usiluje o egyptský 
trón a vedie vojnu pro vlastným za pomoci rímskej armády a pod t
aaktovkou rímskeho diktátora, však môže shnúť len jeden koniec...

Sádlonoška (Alena Čálková)

Humorný příběh pro všechny, kteří se rádi zasmějí i dojmou nad živo-
tem druhých! Vypovídá o neustále nespokojené Karolíně, která za-
hajuje boj s vlastní váhou, pracovním i osobním životem. Protože je 
magnetem tragikomických situací a milostných proher, je vděčná 
za svoji ještě více tragikomickou kamarádku Irenu. Ale i ta jednou 
"trhne partu" a Sádlonoš"trhne partu" a Sádlonoška je na bitevním poli najednou sama.



Miluj svůj život (Louise L. Hay)

Kľúčové posolstvo v tejto jedinečnej knihe je: vydáte Ak pozivnu 
energiu pri práci so svojou mysľou, môžete neuzdravíte svoje telo. 
Vysvetľuje, že tým, ako limitujeme svoje myslenie a názory, vytvárame 
vo svojej mysli zárodky a príčiny chorôb. Autorka nás vedie k poziv-
nym zmenám v našom myslení a vytvára prostredie, ktoré nás vedie 
k pk prežiu kvalitnejšieho a hodnotnejšie života. Myšlienky a slová, 
ktoré vyslovíme, tvoria náš život

Sex a iné city 3 (Eva Urbaníková)

Pikantné poviedky o vzťahoch medzi mužmi a ženou (resp. o ich sexe) 
z pera obľúbenej terapeutky Alice Rosenthal z populárneho seriálu 
Panelák! Hrdinkou každej poviedky je, samozrejme, Alica, jej partne-
rom je však zakaždým nový muž.

OOtec Goriot (Honoré de Balzac)

Otec Goriot je dojímavý príbeh nešťastného starnúceho otca, ktorý 
nadovšetko miloval svoje dve dcéry, všetko im obetoval, prišiel pre ne 
na mizinu a napokon zomrel v úplnej chudobe a celkom opustený.

Veselé paničky windsorské (William Shakespeare)

Komédia Veselé panie windsorské zaujme predovšetkým gejzírmi 
jazykového vpu, pretože každá jej postava má výraznú a osobitú 
rreč ... Tradícia rozpráva, že Shakespeare napísal komédiu Veselé panie 
windsorské na objednávku kráľovnej Alžbety, ktorá si obľúbila postavu 
Falstaffa a chcela ho na javisku vidieť zamilovaného. 



Shakespeare elegantne kráľovnej vyšiel aj nevyšiel v ústrety, lebo jeho 
Falstaff nie je zamilovaný do dvoch windsorských manželiek, ale iba 
do peňazí ich manželov. Jeho zámer zmocniť sa týchto peňazí nako-
niec nevyjde a v komediálnom konci hry je rituálne potrestaný a zos-
miešnený vo windsorskom parku. Veselé panie windsorské sú jedinou 
komédiou Williama Shakespeara odohrávajúci sa v Anglicku a je to 
jediná jeho jediná jeho komédie mešanska. Zaujme predovšetkým gejzíry jazy-
kového vpu, pretože každá jej postava má výraznú a osobitú reč. 
Waleský kňaz Hugo Evans deformuje angličnu svojim prízvukom a 
komediálne vykĺbeným slovnými spojeniami, doktor Cajus je Francúz, 
ktorý komolí angličnu francúzskou výslovnosťou a idiómy, úplne 
osobitou rečou hovorí pani Čiperná a samozrejme aj ryer Jan Falstaff, 
jedna z najväčších Shakespearových komediálnych postáv vôbec.

TTrochu oheň, trochu voda (Andrej Bán)

Krajiny bývalej Juhoslávie sú opäť spolu v novej reportážnej knihe 
Andreja Bána!
Na Balkánskom polostrove nie je zaujímavé len naše povestné sloven-
ské more. Je to komplikovaný mnohosten, ktorého národnostné vre-
nie dlho držalo pod pokrievkou len zvláštne čaro maršala Josipa Broza 
Tita. Jeho smrť v roku 1981 znamenala začiatok konca jedného veľké-
ho impéria, ho impéria, ktoré nám je v mnohých ohľadoch mentálne bližšie, ako 
oveľa väčšie impérium Sovietsky zväz. Balkánsky sud prachu v deväť-
desiatych rokoch ožil a ukázal nám svoju odvrátenú tvár nepochopiteľ-
né bratovražedné vojny, ktoré sa odohrali doslova pred našimi očami. 
Ako je možné, že rôzne národy tak dlho nažívali spolu v jednej krajine 
a svoje dávne bratské a susedské vzťah napokon utopili krvi?



Vpy

Mamiiii ja by som chcela na vianoce psa.....
- Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!

Na Vianoce kričí malý Jožko cez celý byt na mamičku pri sporáku: 
"Mami, mami, stromček horí!"
"Hovorí sa, svie, a nie horí," poučí ho matka.
Chlapček Chlapček za chvíľu zase začne kričať: "Mami, mami, záclony už ež 
sviea!"

Rozprávajú sa dvaja patológovia na Silvestra:
- Ty počúvaj, Jano, otvoríme toho Huberta?

26. decembra sedí opitý chlap na lavičke. Z igelitky na neho pozerá 
kapor a hovorí: "Tak ja som Vianoce prežil, ale teba stará zabije."

V škole pred Vianocami. De hovoria, čo by chceli pod stromček. 
JanJanko:
- Aučko.
- Pekné želanie. A ty Zuzka?
- Bábiku.
- Tiež pekné a čo ty, Dežko?
- Ja by som chcel AIDS!
- Preboha, a prečo?
- Lebo odo mňa ho do- Lebo odo mňa ho dostane sestra, od sestry otec, od otca mama a 
od mamy sused. Sviňa je to, šliapol mi na vláčik!



Malý Paťko pri stromčeku:
- Mami, všetky darčeky mi priniesol Ježiško?
- Samozrejme, a kto iný?
- To znamená, že vy dvaja ste sa na mňa úplne vysrali?

Príde Santa Klaus do Somálska a pýta sa de:
- Dečky, prečo máte také veľké brušká?
- Lebo nepapáme!- Lebo nepapáme!
- No, kto nepapá, ten ani nič nedostane!

Pod vianočným stromčekom:
- Babka, čo dostal dedko pod stromček?
- Infarkt.

Mamička kúpila Ferkovi na Vianoce vláčik. Raz tak išla okolo jeho izby 
a spoza dverí sa ozýval Ferkov hlas:" hlavná stanica Braslava, kurvy 
dopdopredu, ostatní dozadu..." Mamička zhrozená spozornela či počula 
dobre, tak sa naklonila bližšie k dverám. "Hlavná stanica Braslava, 
kurvy dopredu, ostatní dozadu..." ozývalo sa z izby. Zhrozená vbehla 
do izby ,vláčik mu zobrala, a hovorí: "Pokiaľ sa s vláčikom nebudeš 
hrať pekne, nevrám  ho!!!" Tak sedela už s vlakom v kuchyni asi 
hodinu, keď jej ho už prišlo ľúto ,až sa rozhodla mu ho vráť. Keď mu 
ho dala, postavila sa za dvere a počúvala čo sa bude diať a či sa poučil. 
FFerko: "Hlavná stanica Braslava, kurvy dopredu, ostatní dozadu...
a švihnite si, lebo kvôli tej piči v kuchyni mame hodinu meškanie!!!



Osemsmerovka



STREDA: 11:00h - 21:30h   PARKOVISKO PRI SLOVNAFTE
                      mobilná služba

NEDEĽA: 20:30h - 21:30h   PANÓNSKA CESTA
                      AutoPoint

       22:00h - 23:30h   TRNAVSKÉ MÝTO - tržnica
                      mobilná služba

KONTAKT - SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA NIKA: 0904 655 146

KONTAKT - SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA SAŠKA: 0948 721 025

CENTRUM K2 - KONTAKT S KOMUNITOU
STAVBÁRSKA, PENTAGON

PONDELOK: 12:30h - 15:30h
 ŠTVRTOK: 12:30h - 15:30h

       20:00h - 21:30h   TRNAVSKÉ MÝTO
                      pešia služba

Hľadaj:    BIELY VAN PEUGEOT BOXER
         MODRÝ OPEL ASTRA

OZ ODYSEUS - PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM

Časy ODYSEUS 



Časopis na ceste je určený klientom a pracovní-
kom terénnych programov a kontaktných cener

Za finančnú podporu ďakujeme:

Za podporu ďakujeme:

Mestská časť Braslava - Staré mesto
Braslavský samosprávny kraj
Nadácia pre de Slovenska
Ministerstvo vnútra
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny

SOITRON
Bioskop
Fundación Secretariado General Gitano v Madride
Združenie Storm
OZ Kon - Tiki
OZ Pro prúdu
OOZ Road
Záchranná služba MUDr. Balka
Magistrát Hlavného mesta SR Braslava
SKOI
EAPN
Národné osvetové centrum v Braslave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
NáNárodné referenčné centrum pre HIV a AIDS
BordernetWork
edekontaminace.cz

Časopis neprešiel jazykovou úpravou. Nepredajný



Výmena priamo na ulici.
Do terénu chodia s nami zdravoťáci a právnička.
Máme sivý Fiat Talento s logom PRIMA

STREETWORK

UTOROK:
SLOVNAFT    17:00 - 17:40 (parkovisko)
PENTAGON   17:50 - 18:50 (pred zdravotným strediskom)
PANÓNSKA   19:00 - 19:30 (krúžime po ulici)
           19:30 - 20:00 (stojíme pri Fiate za nadjazdom)

ŠTVRTOK:
SLOVNAFT    17:00 - 17:40 (parkovisko)
PENTAGON   17:50 - 18:50 (pred zdravotným strediskom)
PANÓNSKA   19:00 - 19:30 (krúžime po ulici)
           19:30 - 20:00 (stojíme pri Fiate za nadjazdom)

Sociálna asistencia - Juro: 0948 352 330

Kontakné centrum K-ČKO (výmena, káva, čaj, internet)
Kopčianska 88
PONDELOK - PIATOK   17:00 - 20:00

kód klienta
K-čko STREET

Tvoje číslo

Časy a miesta,
kam môžeš ísť na výmenu


