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Úvodník MD-7/2018

Letné spomienky 

Po jarnom období prichádza slnečné 
vytúžené leto, na ktoré sa všetci tešíme. Veď 
prečo by aj nie? Slniečko nás vyhrieva svojimi 
zlatými lúčmi, dodáva nám životnú energiu 
a blahodarne pôsobí na náš organizmus, čím 
získame veľa vitamínov, hlavne vitamín D. Ten 
je potrebný pre rast a vývoj našich kostí.  

V tomto letnom období by sme sa mali 
pohybovať čo najviac na čerstvom vzduchu, 
užívať si teplé lúče slnka. Je to však na 
každom z nás, ako si čas zariadime, a koľko 

z nášho času strávime vonku. V druhom rade je nesmierne dôležité 
dodržiavať pitný režim. Pretože naše telo potrebuje oveľa viac vody 
v teplom počasí, aby sme dostali do tela čo najviac minerálnych látok, 
ktoré bojujú v našom tele proti dehydratácii a rôznym ochoreniam.  

Čím sme starší, tým viac by sme sa mali starať predovšetkým 
o seba a svoje zdravie, využívať možnosť denných prechádzok, na ktoré
v dôchodkovom veku je naozaj dosť času. Máme krásny park v našom
zariadení, kde je dostatok slnka ale aj chládku zo stromov, ktoré nám
dodávajú dvojnásobný ozón pre naše zdravie.

Veľký podiel na skrášľovaní a udržiavaní okolia nášho zariadenia 
majú aj samotní obyvatelia, ktorí sa zapájajú do pracovných činností, za 
čo im patrí obrovské ďakujeme.  

Naši obyvatelia sa veľmi radi a veľmi často zapájajú aj do rôznych 
aktivít, prispievajú svojimi vystúpeniami na akciách a podujatiach. 
Všetko samozrejme v rámci ich fyzických a psychických síl 
a schopností, kde si ale utužujú a upevňujú vzájomné vzťahy. Takto 
reprezentujú naše zariadenie, pod vedením sociálnych pracovníkov, za 
čo im patrí všetka chvála a česť. 

Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia, prajem Vám veľa 
výdatného slniečka počas letných dní a zároveň aj za členov Redakčnej 
rady verím, že k príjemnej letnej pohode prispeje aj júlové číslo nášho 
časopisu.

Anna Szabová, šéfredaktorka
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Domáci spravodaj MD-7/2018

DOMOVÝ PARLAMENT 

Začína sa obdobie výletov a kúpalísk. Júnové stretnutie členov 
Domového parlamentu prebiehalo v duchu plánovania letných aktivít.  

Prvý výlet tohto leta –  na Babicu – sa uskutočnil už v júni. Na 
mesiace júl – august členovia Domového parlamentu navrhovali 
návštevy kúpalísk, opekačku v areáli, ale aj výlet pre vozíčkarov.  

Máme za sebou ďalší úspešný ročník Žochársko-trogárskej 
senioriády, kde reprezentačné družstvo nášho zariadenia obsadilo opäť 
1. miesto. GRATULUJEME! Tento rok nás reprezentovali v jednotných
športových tričkách s logom zariadenia.

Na júnovom stretnutí Domového parlamentu sme navrhli: 

 zámenu servírovania párkov na oddelenia v tabletoch, za
servírovanie v antikorových nádobách naplnených horúcou vodou

 do kaplnky zariadenia vymeniť súčasný gumolín, na ktorom je
koberec, za keramickú dlažbu

 oživiť kaplnku o živé kvety, ktorých je v našom areáli dostatok

 kvet, ktorý padá zo stromov, zostáva na terasách, nabíja sa do
topánok a takto sa roznáša dovnútra, do budovy; preto by bolo
vhodné častejšie zametať terasy

 a mnohé ďalšie návrhy, o ktorých budeme priebežne informovať.

Niektoré z vyriešených podnetov z májového strenutia:

 reproduktor v kaplnke je zavesený, neleží voľne na zemi, čím sa
lepšie šíri zvuk počas bohoslužby, aj na chodbe, kde, spravidla,
veriaci sedávajú

 vypracováva sa nástenka do veľkej jedálne, kde budú umiestnené
Zásady kultúry stolovania a personál, ktorý má službu v jedálni
bude upozorňovať obyvateľov na ich dodržiavanie

 na mesiac júl je naplánované vyraďovacie konanie nábytku, ktorý
sa nachádza v sušiarni a jej okolí za B budovou; vyraďovacie
konanie prebieha vždy za účasti jedného člena z Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Vážení obyvatelia! Tak, ako aj v minulorom roku, aj tento rok nastáva 
obdobie parlamentných prázdnin aj pre náš Domový parlament. Za 
všetkých členov Vám prajem príjemné prežitie letných mesiacov. 

Miroslav Kleman, predseda 
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Domáci spravodaj                                                         MD-7/2018 

NAŠA RODINA  
 15. máj patril aj Medzinárodnému dňu rodiny. My sme si ju 
pripomenuli práve na júnovej besede. Rodina tvorí dôležitú súčasť 
života každého z nás. S rodinou sa delíme so svojimi radosťami, ale aj 
bolesťami a sme schopní prekonávať životné prekážky. Rodina je školou 
ľudskosti, v ktorej sa učíme vzájomnej láske a úcte, a službe slabším. 
 My sme venovali spomienky „našim“ rodinám, domovu, kde sme 
vyrastali, keď sme boli deťmi. K besedovaniu sme si prizvali aj Richarda 
Wagnera a spoločne sme si priblížili samotný vznik tohto slova, jeho 
význam  v spojení s vierou, ale hlavne jej posolstvo v našich životoch. 
 Všetci vieme, že rodičov ani rodinu si vybrať nemôžeme. Ale zas 
vieme, že sa môžeme pokúsiť vykúzliť si v tej našej rodine pohodlie, 
pokoj, porozumenie. Snažme sa, aby sme si všímali jeden druhého, 
snažili sa pomôcť si navzájom, byť jeden druhému oporou. Len tak 
budeme skutočne rodinou. ĎAKUJEME VÁM.                                                                                                                                     (K. Rosová) 

Práca šľachtí 

A keďže ešte stále je u našich klientov chuť pomôcť pri práci, tak sme sa 
opäť vybrali k altánku a oslobodili ho od prerastajúcej sa buriny v 
okrasných záhonoch a pozmývali peľ a prach zo stolov. Pocit z dobre 
vykonanej práce nás tešil už len pri pohľade, keď sme pod altánkom 
oddychovali.                                                                              (K. Rosová) 
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Domáci spravodaj                                                         MD-7/2018 

Zo života zariadenia v Prašiciach  

 Zo všetkých strán sa na nás valia informácie o zdravej strave, 
životnom štýle a množstve pohybu. Dôvodom je to, že ľudia sa menej 
hýbu a obezity pribúda. Dnes už všetci vieme, že tučný človek nerovná 
sa zdravý človek. Preto je potrebné hýbať sa čo najviac.  

 Pohybom sa v tele vytvára endorfín, hormón šťastia a šťastní 
chceme byť predsa všetci. O tom, že cvičenie nám robí radosť svedčí aj 
počet našich obyvateľov, ktorí sa cvičenia zúčastňujú. V spoločenskej 
miestnosti sa stretáva priemerne až 10 - 12 obyvateľov.  

 Cvičíme v pondelky, teraz už zase s Andrejkou Kubinovou a v piatok 
so sociálnou pracovníčkou Lidkou Lacikovou. Zdravo sa hýbať 
v pokročilom veku niekedy aj bolí, ale  rozcvičené telo je ohybnejšie a 
lepšie sa nám potom aj chodí, vstáva zo stoličky či postele. O tom, že sa 
to dá, svedčia odložené vozíky, spevnené chrbtice a zosilnené ruky. 
Takže „Hýbme sa v každom veku a čo najviac“. 
                                                                                     (L. Laciková) 
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Domáci spravodaj                                 MD-7/2018 

Tvoríme spoločne 
 Dnes sme v našom zariadení a v DomAteliéRi, privítali piatakov zo 
špeciálnej školy z Topoľčian. Tvorili sme spolu papierové kvety, ktoré 
nám pod rukami doslova kvitli. Tvorili deti, ale i naše obyvateľky a to: 
Jarka Huslicová, Katarínka Kánová, Zuzka Belkovičová, Hedviga 
Bednáriková, Stázka Opáthová, Majka Fabiánová, Mária Čurgáliová, 
ale aj Rudko Sokolík.  

K príjemnej atmosfére prispela aj hudba, ktorú sme počúvali, ale i 
kopec sladkostí. Deti priniesli nielen dobrú náladu, ale aj iskričky do očí 
našim obyvateľom. Stretnutie im opätujeme hneď po prázdninách, v 
septembri, kedy navštívime našich nových priateľov u nich v škole. Už 
teraz sa tešíme na naše spoločné výtvory v podobe jesenných plodov z 
modelovacej hmoty.                                       

 (J. Gogolová)                             

Život na A budove 

 Voľný čas si každý z nás spríjemňuje rôznymi aktivitami. Pánovi 
Jaroslavovi Ružičkovi prirástla k srdcu záhrada. Už od jarných 
mesiacov na svojej „malej“ izbe pestuje priesady rôznej zeleniny , kvetov 
a byliniek. Na svoje vypestované priesady je hrdý a rád sa o ne podelí aj 
so zamestnancami. V areáli zariadenia má vyhradené políčko, o ktoré 
sa pravidelne stará.  
 Veď pohyb v akejkoľvek podobe má na človeka pozitívny vplyv. 
Presvedčili sme sa o tom aj v prípade pani Vilmy Michalíkovej, ktorá 
prišla do nášho zariadenia v mesiaci januári. Jej príchod bol zo sanitky  
na invalidnom vozíku. Pravidelnou rehabilitáciou s fyzioterapeutkou 
Andreou Kubinovou sa pani Vilme podarilo opäť samostatne chodiť. 
Nemá problém zapájať sa do skupinových aktivít na terase zariadenia. 
Bez vozíka už tiež absolvovala návštevy u príbuzných. Na tvári jej 
nechýba úsmev a radosť z dosiahnutých výsledkov. 
 S pozitívnym ale aj negatívnym hodnotením sa stretávame pri 
našich profesiách veľmi často. Pri pozitívnej reakcii nás zahreje pri 
srdiečku. Pri negatívnom hodnotení sa musíme nad sebou zamyslieť 
a hľadať cesty a riešenia. Úspechom je tímová práca, ktorá prináša 
ovocie. Na oddelení 1 si zamestnancov a ich prácu ocenila príbuzná 
našej obyvateľky a priniesla milé poďakovanie. 
                                                                                                    (S. Šimková) 
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Akcie                                                                               MD-7/2018 

Výletníci na Babici 
 V priateľskej zostave a dobrej 
nálade sme vyrazili na ďalší výlet – 
na Babicu, poobzerať, čo nového 
v Mini ZOO opäť pribudlo. 
 Prostredie pôsobilo veľmi 
príjemne, možno aj kvôli deťom 
zo škôl, ktoré tam boli na výletoch. 
 Zvieratá vyzerali veľmi čulo 
a zvedavo. Pri mnohých sa 
vyskytovali utešené mláďatá. Ak sa 
dalo, samozrejme sme si nenechali 
ujsť fotografovanie. Po prehliadke, 
ktorá bola zároveň aj prechádzkou, 
sme rozložili oheň a poopekali 
domáce špekačky. S plnými 
bruchami a spomienkami na dnešný 
deň sme sa opäť navrátili do zariadenia.                                     (K. Rosová) 

Čarovné koleso nás opäť zlákalo 
 Zariadenie v Horných Obdokovciach organizovalo súťažno–
zábavný program Čarovné koleso. A opäť na nás nezabudli. Za naše 
zariadenie súťažili Peter Macko, Magdaléna Drábiková a Milan 

Klačanský. Súťažiaci 
krútili čarovným 
kolesom, ktoré 
obsahovalo 10 
súťažných disciplín. 
Všetky súťaže boli 
zábavné, veľmi nás to 
bavilo.  Prvé miesto 
obsadilo Zariadenie 
Clementia Kovarce. 
 Naše zariadenie 
a naši súťažiaci iba 

tesne zaostávali, ale svojou hrou a výsledkami vzbudili u ostatných 
veľký rešpekt.                                 (R. Wagner) 
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Športový spravodaj                                                                MD-7/2018 

Víťazná SENIORIÁDA 
 V príjemnom slnečnom počasí sme sa zúčastnili Žochársko-
trogárskej senioriády. Toto podujatie sa tento rok konalo v Nitrianskej 
Blatnici v areáli parku. Prišli sme ako obhajcovia víťazstva z minulého 
roka a ako sa hovorí obhájiť je ťažšie ako vyhrať.   
 Naše zariadenie reprezentovali Drahoš Petruš, Milan Klačanský, 
Rudolf Sokolík, Milan Hanzlovič, Beáta Révayová a Magdaléna 
Drábiková. Reprezentovali sme v nových krásnych tričkách s logom 
zariadenia. Počas celého podujatia nás sprevádzala živá hudba 
v podaní súboru Slnečnica z Topoľčian. Súťaž nakoniec dopadla pre nás 
výborne. Aj keď to bolo náročné a veľmi tesné, nakoniec sme to my, kto 
si domov odniesol víťazný pohár a sladkú tortu.   

 
Najlepším športovcom na tejto senioriáde sa stal náš obyvateľ 

Drahoš Petruš, ktorý vyhral celkovo tri disciplíny: hod guľou do diaľky, 
kotúľanie fit lopty cez prekážkovú dráhu a prenášanie balónov. Všetci 
ktorí nás vzorne reprezentovali a prispeli k celkovému triumfu si zaslúžia 
naše uznanie a pochvalu. My sa už teraz tešíme na ďalší ročník 
a dúfame, že bude platiť staré známe do tretice všetko dobré.                                       
                                                                                                     (M. Miško) 
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Kaplnka                                        MD-7/2018 

Čo je to poklad a čo je to srdce? 

 Dnes sa omnoho viac ako v minulosti objavuje reklama na peňažné 
výhy, a to aj na niekoľko miliónov eur. Na rôznych bilbordoch, 
reklamných pútačoch, dokonca aj v novinách a televíziách nás neustále 
nabádajú, aby sme  si zahrali lotériu a mohli tak vyhrať našu lepšiu 
budúcnosť. A idem ešte ďalej. Vraj nevyhrá kto nevsádza. Vyhraj! 
S výkričníkom. Ako keby to ani nebola lotéria, ale len otázka nášho 
rozhodnutia a našej investície. Milí moji, skutočne je to tak?  

 Musíme riskovať v našom živote aby sme boli výhercami? Novinári 
si všímali, či takýto výhercovia boli šťastní a aký mali potom osoh 
z takejto výhry peňazí. Nedá sa tom povedať absolútne, ale v mnohých 
prípadoch výhra bola v konečnom dôsledku prehrou. Títo ľudia síce 
dostali sa ľahko k peniažkom, ale stratili vzťahy, manželstvo, rovnováhu, 
priateľov, rodinu. Akosi mi rezonuje veta nášho Pána: Kde je tvoj poklad, 
tam je i tvoje srdce.  

 Čo je poklad a čo je srdce? Poklad v biblickom jazyku je priorita. To 
čo pokladáme za najvyššiu hodnotu. A to určuje náš život, naše 
rozhodnutia a naše konanie. A v neposlednom rade naše myšlienky. 
A tie sú potom symbolizované našim srdcom. Preto ak máš banku 
v nebi, a ak si tam ukladáš poklady, nemôžeš nikdy stratiť. Ale logika je 
iné. Získavaš keď stratíš. Ak strácaš, ak obetuješ - nadobúdaš. Bohatý 
si vtedy, keď si chudobný. Majetok šéfa a zakladateľa Facebooku Marka 
Zuckerberga dosahuje 56 miliárd dolárov. A predsa si dovolím tvrdiť, že 
sv. František, sv. Dominik, sv. Terézia a mnohí iní, ktorí si zvolili 
materiálnu chudobu a dali prednosť duchovnému bohatstvu v nebeskej 
banke boli bohatší.  

 Už keď sa dnes niečoho zriekneme pre dobro druhého, keď sa dnes 
podelíme o niečo čo máme, a to nemusí byť chlieb ale napríklad čas 
bohatneme. Ak niekomu venujeme kúsok z nášho času, vtedy sa 
niečoho zriekame, ale v nebi máme zásluhy a aj úroky.  

 A zaiste mi dáte za pravdu, že naše srdce bude iné ak bude 
naplnené Božou láskou, pokorou, milosťou a v konečnom dôsledku 
pravdou.  
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                Richard Wagner 
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Z pera našich obyvateľov                   MD-7/2018

Futbalový sviatok 

 Pre všetkých športových priaznivcov začal najväčší športový – 

futbalový sviatok a to Majstrovstvá sveta vo futbale. Tento krát z Ruska. 

Televízne vysielanie od 14. 6. odštartovalo maratón zápasov so štúdiom 

a denným hodinovým sumárom z diania na šampionáte. Okrem toho sa 

zmodernizovala technológia, pribudla špeciálna virtuálna grafika, video 

rozhodcovia. Odvysielaných bude 64 zápasov.  

 Naše Slovensko sa majstrovstiev nezúčastnilo, a tak môžeme len 

fandiť ďalším krajinám, ako napr. Anglicko, Španielsko, Brazília,... 

V dejisku šampionátu je známy športový komentátor Marcel Merčiak, 

ktorý bude zápasy komentovať. Pomaly sa končí skupinová fáza 

šampionátu, tak budeme s napätím sledovať, kto sa kam až prebojuje, či 

favoriti nesklamú.                                                            Drahoš Petruš, obyvateľ 

Príbehy z knižnice 

 Pavol Országh Hviezdoslav – pochádzal zo zemianskeho rodu 

z Vyšného Kubína. Začal písať pod vplyvom maďarského básnika 

Petöfiho. Študoval na Právnickej akadémii v Prešove, kde sa iniciatívne 

zúčastňoval na príprave almanachu. Neskôr bol zvolený za člena 

literárnej spoločnosti v Budapešti a v roku 1913 za člena českej 

Akadémie vied a umenia v Prahe. Jeho tvorba je veľmi pestrá, 

rôznorodá a bohatá. Zvykol v lyrike používať jambickú stopu, pracoval aj 

ako prekladateľ viacerých náročných diel, čím dokázal, že slovenčina je 

rovnocenná s inými jazykmi. 

 Napísal rad epických skladieb z dedinského prostredia Sonety. 

Jeho ďalšími výraznými dielami bola trilógia Letorosty I., II., III. – básne 

s prírodnou tématikou. Ďalším výrazným dielom sú Hviezdoslavove 

Krvavé sonety s vojnovou tématikou. Napísal aj Prechádzky jarom, 

Prechádzky letom, Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, aj drámu Herodes 

a Herodias. 

                                                                                 Beáta Révayová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov                   MD-7/2018

Začnite kvetom 

Len jedno želanie mal by človek mať, 

zo života poslanie – lásky dar rozdávať. 

Len jedno poznanie človeku postačí, 

že lásky vyznanie mnohému naznačí. 

Len jedno vyzradím pred celým svetom, 

váhavým poradím – začnite kvetom. 

V kvetoch je ukrytá čarovná moc, 

darom sa naskytá povedať moc. 

Kto kvety daruje, je prejav lásky, 

že miluje, zahládza vrásky. 

                                                                                                                    Petronela Kittlerová, obyvateľka                                

Aforizmy 

Ženy nie sú stvorené k tomu, aby znášali starosti, ale k tomu, aby ich 

zmierňovali. Konaj vždy správne, získaš za to uspokojenie v živote. 

Tichá radosť trvá najdlhšie. Dobré myšlienky, ak sa aj na ne zabudne, 

neumierajú. Ak prídete k rázcestiu, vykročte naň.  

Porekadlá                           

Chladný júl celé leto pokazí. V júli do košele obleč sa, v decembri po 

uši odej sa. Teplý Jakub, studené Vianoce. Ak je pred Annou pekne, je 

to Anne mrzko. Od Jakuba do Hany, nik nevidel letieť vrany.                                                                           
                                                                                                                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Čechov: Nič nie je ľahšie než klamať a ohovárať. Procházka: 

Najbláznivejšie sny dávali odjakživa ľuďom najväčšiu silu. Churchil: Ak 

kráčate peklom, kráčajte ďalej. Sokrates: Ozajstná múdrosť je 

v poznaní vlastnej nevedomosti. Cicero: Šťastný život si staviame na 

duševnom pokoji. Schopenhauer: Osud mieša karty a my s nimi 

hráme.          Magdaléna Drábiková, obyvateľka    



 12 

 
Spoločenská rubrika             MD-7/2018 

V mesiaci JÚN k nám prišli noví obyvatelia     
 

                            Vladimír Vacho 

                            Anna Muchová 

                             Lýdia Lukačíková 

                            Anna Dovičinová 

                             Anežka Hradská 

                            Mária Gieciová 

                             Valéria Derková 

 

 

JÚLOVÍ oslávenci 
 

01.07. Marta Uhareková   
01.07. Emília Matejová  
03.07. Gabriela Jacková  
08.07. Valéria Pecháčová  
09.07. Jozef Beňo   
09.07. Eva Kohútová   
10.07. Aneta Voleková   
10.07. Peter Macho        

13.07. Vladimír Gális   
13.07. Júlia Kissová   
19.07. Emília Godálová   
19.07. Otília Kasanová  
21.07. Helena Beniaková   
22.07. Vladimír Remeň 
25.07. Emília Toporová 
27.07.    Karol Michalík 

11.07. Terézia Kmeťová           28.07.    Katarína Fáberová 
12.07. Štefánia Matejková        29.07.    Milan Vaľko 
                            30.07.     Peter Macko       

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 
 

V mesiaci JÚN nás opustili 
 

Emília Šútovská, Štefánia Geletová, Marta Turčeková,  
Margita Nováková, Janka Klačanská, Viktor Halo,  

Gabriela Jančeková 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia              MD-7/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLI  

 Vážení obyvatelia, 
 vzhľadom na veľké množstvo organizovaných aktivít, budeme vás 
v našej pravidelenej rubrike PODUJATIA informovať o aktivitách, ktoré 
sú organizované pre celé zariadenie. O aktivitách, ktoré si organizujú 
oddelenia budete naďalej informovaní na nástenkách a prostredníctvom 
Interného rozhlasového štúdia. 
 
 

 Aktivity plánované na mesiac júl: 
 

4.  Športové dopoludnie    jedáleň  Miško 
6.   Práca s farbami     A terasa  Renátka 
6. Pracovná činnosť     areál  Betka 
6. Zdravotné vychádzky    mesto  Janka/Miško 
9.  Spoločenské hry     A terasa  Betka 

 
 
 
 
 
 

Nielen pre športových nadšencov pripravujeme 
 

LETNÝ TURNAJ V HRE „BOCCIA“ 
 

     KEDY: 18. 06. 2018  

 o 10.00 hod. 

KDE: areál zariadenia 

 

Príďte si zasúťažiť,  

zabaviť sa a VYHRAŤ! 
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Zábava a relax              MD-7/2018 

Zasmejme sa 
Hovorí kamarát kamarátovi – Včera mi zomrela manželka. Kamarát na 
to – Oooch, a čo sa stalo? On na to – Išla do pivnice po zemiaky spadla 
a zomrela. Kamarát sa pýta – A čo si urobil? Druhý odpovedá – No nič, 
uvaril som si kolienka, hádam nezostanem hladný. 
 

Dve kamarátky sa zhovárajú – Prečo si sa vlastne rozviedla s Ondrom? 
Druhá odpovie – Stále na mňa tlačil, aby som sa vo svojom byte zbavila 
všetkých operencov. Kamarátka sa čuduje – A to už prečo? Druhá 
hovorí – Bol strašne žiarlivý, v každom vtákovi videl hneď svojho súpera.
                               Petronela Kittlerová, obyvateľka   

 

Kamaráti sa rozprávajú – Kde si bol v lete na dovolenke? Druhý 
odpovedá – Pri mori, skvelá pláž, piesok. Tak sa kamarát pýta – A čo ste 
tam robili? On odpovedá – Najprv žena zahrabala do piesku mňa, 
a potom ja ju. No a na budúci rok sa tam vrátim a vyhrabem ju.  
 

Príde chlapec na diskotéke za hanblivou slečnou a hovorí jej – Prosím 
ťa, nejdeš si zatancovať? Ona odpovie – Hmm, no tak idem. Chlapec jej 
na to – Tak fajn, nemám si totiž kde sadnúť.                                                                    
                                                                                   Eva Kohútová, obyvateľka  
 

Spotený šofér dotlačí trabanta na benzínovú pumpu a pýta si – Dva litre 
benzínu, prosím. Pumpár sa pýta ironicky – Aj s olejom na 
naštartovanie? Šofér mu odpovie – Stačí bez oleja, na podpálenie.    
 

- Pán doktor, čím viac užívam prášky, tým mi je horšie! Doktor na to – 
A aké prášky užívate, dedko? Dedko odpovie – Nóó tie najlepšie 
z reklamy, Persil a Ariel.  
                                                                                                                 Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Učiteľ zoologie sa pýta žiaka – Janka, akým zvieraťom by si chcel byť? 

Janko odpovie – Hadom, pán učiteľ. Učiteľ sa pýta – A prečo práve 

hadom? Janko na to – Pretože, aj by som išiel aj by som ležal.  
                             Rudolf Sokolík, obyvateľ 

Jano hovorí Peťovi – Keď moja žena začne spievať, vždy chodím von 
pracovať do záhrady, nech naši susedia vidia, že nedochádza 
k domácemu násiliu.                                                    Drahoš Petruš, obyvateľ 
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Zábava a relax              MD-7/2018 

Tajnička 

 Do tajničky sme tentoraz ukryli názov. Je súčasťou nášho 
zaradenia už niekoľko rokov. Reprezentuje nás na rôznych podujatiach. 
A s istotou môžeme povedať, že je našou pýchou. Uhádnete čo sa 
skrýva v tajničke? 

                    

                      

                       

Simeon Masár, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 

Čo je to ikarus? 

a.) starý typ autobusu 

b.) starý typ nákladného auta 

c.)    typ osobného auta                                                     Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

 

Hádanka č. 2: 
Kto spieva známu pieseň „Ta ne“? 

1.  Tublatanka 
2.  Kristína 
3.  Dara Rolins 

                                                                                                                         Drahoš Petruš, obyvateľ 
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 7. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi. Na 
vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 6/2018 sa stávajú: 
 

Gabriela Šútová a Miroslav Kleman 

Srdečne gratulujeme! 
 

     
    Slovenská rieka 

         Mužské meno 30. 11. 

         Časť Čiech na juhu 

         Mesto na Morave 

         Hlavné mesto Rakúska 

         Obloha 

  Í        

         Náš susedný štát 

         Morálka, mravnosť 

         Ten, kto šije šaty 
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Akcia mesiaca                         MD-7/2018 
  

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JÚLI  
 
 
 
     
  

 
 
 

 

 

 

 

SALAŠ KOSTRÍN 
 

Kedy? 25. júla 2018 o 8.30 h 
 

Tak neváhaj a poď s nami! 
 

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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