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Úvodník             MD-8/2017 

Naša šéfredaktorka 
 Pre zdravotné problémy s pravou rukou sa 
nedalo šéfredaktorke nášho časopisu napísať 
do tohto čísla. Úlohy som sa zhostil z pozície 
zástupcu šéfredaktorky, a preto by som pri tejto 
príležitosti chcel vyzdvihnúť jej prácu a úsilie 
nielen pre časopis, ale pre celé naše zariadenie.  
 Anička Szabová každý mesiac píše túto 
rubriku, prichádza s novými témami, 
zaujímavosťami, postrehmi. Pre časopis je 
veľkým prínosom, stará sa o kvalitu článkov, je 

svedomitá, aj na svoj vek stále aktívna a plná elánu, vždy s vľúdnym 
úsmevom na tvári. 
 Aktívne prispieva a stará sa nielen o časopis, je dlhoročnou 
členkou súboru 
Domovníček, ide 
jej výborne nielen 
spev, ale aj písanie 
a recitovanie 
básní, hranie úloh 
v rôznych 
scénkach. 
 Podľa hlasu ju 
môžu obyvatelia 
poznať vďaka 
vysielaniu 
interného 
rozhlasového štúdia, kde do éteru vysiela správy na najrôznejšie 
témy. 
 Svojou pozitívnou energiou, svojským humorom a šarmom 
zaujme každého komu sa prihovorí.  
 Aničke prajeme skoré uzdravenie, aby mohla ešte dlho šíriť dobrú 
náladu a duševnú pohodu nielen úsmevom, ale aj príspevkami 
v našom časopise.  
                                                              Štefan Hučko, zástupca šéfredaktora 
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Blahoželanie                         MD-8/2017 

Váženej pani riaditeľke, 
k jej jubilejnému výročiu 

   
Keďže je pravý čas na blahoželanie, 

snáď radosť znásobí toto prianie. 
 

Chceme Vám popriať k Vášmu sviatku, 
a ako sa vždy patrí a sluší darovať  

z vďaky kyticu vzácnych ruží. 
 

Krásne kvety nášho vinšu dnes patria len Vám, 
a každý jeden lupienok, každej jednej ruže, 

 blahoželá za nás iba a jedine Vám. 
 

Veľa zdravia, šťastia, lásky, optimizmu, 
želáme len šťastné rozhodnutia, žiadnu starosť, 

iba dobrú náladu, tiež aj dobrú pohodu, 
veľa úsmevu a pozitívnej energie, 

aby ste sa dobre mali,  
v dobrom na všetko spomínali. 

 
Nech je Váš ďalší život ako krásny sen,  

užívajte si každý jeden jeho deň, 
Nemajte od starostí žiadne vrásky,  

a majte v každej chvíli veľa úprimnej lásky. 
 
 

Toto všetko a ešte viac Vám, naša pani riaditeľka,  
z celého srdca želajú: 

 
predseda a členovia Domového parlamentu, šéfredaktorka a členovia 

redakčnej rady časopisu Môj domov, členovia speváckeho súboru, 
členovia rozhlasu ako aj všetci obyvatelia zariadenia. 

 
Autor: Anna Szabová 
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Domáci spravodaj           MD-8/2017 

Telo potrebuje pohyb v každom veku 
 Po chutnej opekačke, ktorú sme absolvovali len nedávno, sme 
zapojili  naše oddelenie IT 1 do športovej činnosti. „V zdravom tele, 

zdravý duch“, aj takýmto 
krédom sa nieslo naše 
športové odpoludnie. 
 Športové disciplíny 
boli rozdelené podľa 
možnosti a schopnosti 
našich obyvateľov. Zvolili 
sme si dve družstvá po 5 
hráčov, ktorí absolvovali 
nasledovné disciplíny: hod 
loptou na kôš, hod loptou 
spoluhráčovi a kotúľ 
loptou.  

 Išlo o precvičovanie jemnej motoriky, o celkové zachovanie a 
zlepšenie motorických schopností a zručností našich obyvateľov. 
 Láska k športu, relaxácia, upevňovanie priateľstva, aj to boli 
hodnoty, na ktorých sme si zakladali. Atmosféra bola príjemná a 
zábavná zároveň. K atmosfére dopomohol aj dokončený altánok 
v areály nášho zariadenia, kde sa počas letných horúcich dní dá 
príjemne posedieť ale aj zabaviť podobným aktivitami.  
 Ďakujeme, všetkým obyvateľom za ich účasť, elán a silu 
udržiavať svoje zdravie aj napr. takýmito športovými činnosťami. 
                                                                                                           (zb) 

Tlkot srdca napovie viac 
 Júlová beseda „MOJE SRDCE“ sa niesla v informačnom duchu. 
Keďže väčšina klientov nášho zariadenia už ako–také skúsenosti so 
srdcom a jeho ochoreniami má, snahou bolo povedať si o srdci niečo 
nové. Prešli sme zákutiami ľúbostných hier, zlomeným srdcom, 
ženským srdcom a rôznymi zaujímavosťami o srdci. Okrajovo sme 
vymenovali aj ochorenia srdca, ale spomenuli sme aj prvé 
transplantácie srdca vo svete, Československu a aj na Slovensku. 
 Ďakujem všetkým zúčastneným!                                                (kr) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-8/2017 

Keď nechýba súťaživosť 
 Využili sme možnosť, ktorú nám naše zariadenie ponúka 
a usporiadali v areáli obľúbený letný turnaj v Boccie. Počasie vyšlo 
dokonale, bolo krásne teplučko a my sme navyše súťažili v príjemnom 
tieni stromov. Keďže turnaj sa konal po dlhšej dobe na úvod sme si 
zopakovali pravidlá hry. Opäť sa súťažiaci rozdelili do dvoch kategórií. 
V prvej kategórií súťažili imobilní a v druhej mobilní súťažiaci.  
 Hralo sa na jedno kolo, pretože bolo veľa súťažiacich, ale finále 
sa hralo klasicky na dve kolá. Od prvého hodu panovala veľká 
súťaživosť, ale tiež dobrá nálada a smiech. Každý sa snažil vyhrať 
a podať čo najlepší výkon, no zároveň, ako na každom turnaji, 
súťažiaci sa vzájomne odmenili potleskom a uznaním po každom 
peknom hode.  

 Napokon v kategórií imobilných vyhrala favoritka tejto kategórie 
Zdenka Karasová, druhý skončil Štefan Hučko a tretí skončil Peter 
Macko. V kategórií mobilných nebol žiaden favorit, každý mal 
možnosť vyhrať. Napokon si najlepšie počínal a tesne vyhral o dva 
body Imrich Karaba, druhý skončil prekvapujúco nováčik v našej 
súťaži, avšak šikovný Drahoš Petruš a tretí skončil Vladimír Remeň. 
 Chceme poďakovať všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme 
na ďalší športový turnaj.                                                                (mm) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-8/2017 

Fatimské deti 
 Blahoslavení pastieri František a Hyacinta Martoví boli v 
Portugalsku. Stalo sa tak počas návštevy pápeža Františka na tomto 
mariánskom pútnickom mieste pri príležitosti osláv storočnice zjavení 
Panny Márie. Išlo  o svätorečenie historicky vôbec najmladších detí, 
ktoré zomreli nemučeníckou smrťou.  
 V našej kaplnke sme si preto v duchovných cvičeniach  
pripomenuli udalosti s tým súvisiace. Vo Fatime sa zjavila Panna 
Mária v roku 1917. Nasledujúci rok po zjaveniach Hyacinta s 
Františkom ochoreli na tzv. španielsku chrípku. Fatimské posolstvo 
Matky Božej je plné nežnej materinskej lásky k nám, ktorú máme 
veľkodušne s láskou opätovať. Je aktuálne pre naše časy, ale aj pre 
budúce pokolenia.                                                                     (rw)                                                 

6 rán do klobúka 
 Na záver mesiaca sme uskutočnili vedomostnú, ale aj zábavnú 
súťaž. Jedná sa o novinku, ktorú ale naši obyvatelia už trochu 
poznajú. Daných bolo päť okruhov, ktoré mali  po dvanásť otázok. 

 Samotné otázky boli 
rozdelené podľa náročnosti. 
Správne odpovede boli 
odmenené farebnými guľami, 
ktoré bolo potom treba vo 
finále premeniť na body a to 
tak, že súťažiaci museli tieto 
gule trafiť do klobúka. Úlohy 
strážcu klobúka sa ujal Peter 
Macko. V súťaži ide najmä o 
zábavu a ochotu zmerať si 
vedomosti. Všetci súťažiaci 
postúpili do finále, kde mohli 

vsadiť počet gúľ podľa vlastného výberu. 
  Napokon zvíťazil Milan Hanzlovič, ako druhý sa umiestnil 
Miroslav Kleman a tretí skončil Drahoš Petruš. Ďakujeme všetkým 
a tešíme sa  na ďalšie kolo súťaže.                                                (rw) 
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Domáci spravodaj                                                      MD-8/2017 

 Zo života zariadenia sociálnych služieb 
v Prašiciach 

 Júl patrí k najobľúbenejším mesiacom v roku. Najlepšie o tom 
vedia školopovinné deti, ktorým beží prvý mesiac prázdnin. Ale aj my 
„dospeláci“ sa tešíme z dovolenkových dní, ktoré trávime buď pri mori, 
alebo na horách. Každý človek si musí oddýchnuť a nabrať nových síl. 
 Niektorý prichádzajú aj z ďaleka navštíviť svoje rodné mesto, 
dedinu. Takou najvhodnejšou príležitosťou sú „hody“, ktoré má každá 
dedina a mesto. Aj dodnes  býva zvykom nachystať pre rodinu bohaté 
pohostenie, ísť s deťmi na kolotoče do dediny a navštíviť svätú omšu 
v miestnom kostole. Aj deti našich obyvateľov prídu a zoberú starkých 
na  svätú omšu.  
 Zdravotný stav neumožňuje mnohým našim obyvateľom chodiť 
do kostola. Preto sa na „hodovú omšu“ tešia dvojnásobne. Postretajú 
starých  známych a utešia svoje srdce modlitbou v tomto výnimočnom 
božom stánku. Mnohí sa v ňom krstili, ženili aj vydávali a tak isto viedli 

aj svoje deti.  
 Patrónom kostola v Prašiciach je 
apoštol svätý Jakub starší. Jakub bol 
jedným z Kristových apoštolov a patril 
k trojici jeho obľúbených. Po Ježišovom 
nanebovstúpení putoval po krajinách 
a hlásal kresťanstvo. Dostal sa až do 
Španielska, kde sa veľa ľudí obrátilo na 
Kristovu vieru. Neskôr sa vrátil do 
Jeruzalema, kde ho zatkli, uväznili 
a nakoniec v roku 44 popravili sťatím. 
Bol prvý z apoštolov, ktorý zomrel 
mučeníckou smrťou. Jeho pozostatky 
boli neskôr prevezené do Španielska.   
 Ak niekomu hovorí niečo „púť do 
Santiago de Compostela“, tak to aj 

dnešní ľudia putujú stovky kilometrov k jeho hrobu. 
                                                                        (ll)   
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Aktivity                                      MD-8/2017 

Krškanská „gulášová“ vareška 
 V jedno piatkové dopoludnie sme boli pozvaní do zariadenia v 
Krškanoch na ich 
každoročnú súťaž vo varení 
gulášu.  
 Plní eufórie 
a odhodlania sme 
vycestovali navariť ten 
najlepší guláš v zložení 
Peter Macho, Magdaléna 
Drábiková, Milan 
Hanzlovič, a doprovod im 
robila Katka Rosová.  
 Veselá nálada a vôňa 
gulášov sa niesla v ovzduší celé dopoludnie. Súťaže sa zúčastnilo 15 
družstiev, no hoci víťazom sa stal nakoniec len jeden, neodradilo nás 
to. Ako cenu sme si odniesli keramickú misku, milé spomienky, 
skúsenosti a samozrejme nezabudneme spomenúť ani milé 
občerstvenie vo forme špekáčiku, kávy a tvarohovo-višňového závinu.                     
                    (kr) 

Odmenou je naša spokojnosť 
 Každý z nás sa cíti dobre v čistom prostredí. O naše čisté 
prostredie sa stará náš obyvateľ pán Ján Vlček. Každý pracovný deň 
čistí všetky lavičky v areáli zariadenia a vysýpa smetné nádoby. 

 Svoju prácu berie zodpovedne 
aj napriek svojmu veku a 
zdravotnému stavu. Deň čo deň ho 
môžete stretnúť s vedrom vody a s 
handrou v ruke. Robí to poctivo a 
nezištne. Jeho odmenou za dobre 
vykonanú prácu je spokojnosť nás 
všetkých.                        
 Návštevníci zariadenia si môžu 
so svojimi príbuznými posedieť, naši 
obyvatelia si môžu oddýchnuť.     (jg) 
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Kaplnka                                    MD-8/2017 

Nanebovzatie Panny Márie 
 Od najstarších čias Cirkvi sme svedkami toho, že Panne Márii 
nielenže patrí najčestnejšie miesto po Pánu Ježišovi v Cirkvi, ale tiež 
chápeme, že keď ju budeme nasledovať v láske ku Kristovi, jej 
Synovi, aj nás čaká odmena, ktorú pripravil Ježiš pre tých, čo vytrvajú 
verne až do konca. Poznáme všetci slová modlitby, že nebolo ešte 
počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa pod jej ochranu utiekal a o 
pomoc prosil, či o príhovor žiadal. Kto by dokázal spočítať, koľkokrát 
sa vyslovilo v dejinách ľudstva slovo Mária 
v modlitbe?  
 My veriaci katolíci sa neklaniame 
Panne Márii, ale ctíme si ju ako mocnú 
orodovníčku a prostredníčku milostí a 
darov, ktoré nám môže vyprosiť od svojho 
Syna, Ježiša Krista.  Na sviatok Panny 
Márie Nanebovzatej, si zvlášť 
uvedomujeme, čo nám chce Pán Ježiš 
povedať, keď zobral svoju matku s telom 
do stavu večnej blaženosti.  Sme 
presvedčení, že Panna Mária obsiahla od 
Boha všetky milosti a výsady, aké len 
stvorenie môže obsiahnuť a prijať. 
Chápeme to tak, že týmto milostiam 
zodpovedá jej svätosť, ktorá prevyšuje našu dokonalosť, ktorú 
stvorenie len môže dosiahnuť. Preto zo všetkých svätých má Panna 
Mária najvyššiu úctu.   
 Tak rozumieme, prečo Boh nedovolil, aby jej smrteľné telo 
nepodľahlo porušeniu v hrobe. Bola počatá bez dedičného hriechu a 
preto nemala ani zomrieť. Jej smrť však nepochádzala z vyčerpanosti, 
ale z veľkej túžby dostať sa za svojím Synom do neba.  
 To je tiež pre nás memento, aby sme ju v tejto túžbe nasledovali. 
Na nej totiž Ježiš ukázal, čo chce urobiť s každým z nás. Že chce byť 
s nami po našej smrti, po celú večnosť, v stave, keď ho budeme môcť 
vidieť z tváre do tváre. 
                                                                                                                       (rw) 
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Z pera našich obyvateľov            MD-8/2017

Idyla leta 
Prišlo leto v plnej kráse, 

stromy sa rozzeleneli v sade. 
Vtáčky pekne poletujú v páre, 

spievajú nám krásne melódie zase. 
na poliach klasy dozrievajú, 

a tak nám zo zrnka chleba rozdávajú. 
Tešíme sa všetci z tohto leta, 

ktoré nám dáva chleba, 
potrebujeme ho každým dňom 

a využívame chute v ňom. 
Boh nám dal chleba z lásky, 

ďakujeme mu za jeho plnohodnotné klásky. 
                                                                                                                     Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy 
Život je nádherný ako diamant, krehký ako okenná tabuľa. Že 
nedostanete vždy čo chcete, je niekedy obrovské šťastie. Rozum je 
síce lekár lásky, ale láska ho za radcu neuznáva. Príroda na rozdiel 
od človeka svoje zákony neporušuje. 
Porekadlá                            
Aký je august spočiatku, taký je až do konca. Dážď v auguste je ako 
ženský plač. Ak je od Petra do Vavrinca veľká horúčosť, bude biela 
zima. Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. 
                                                                              Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 
Wilde: Žiadny človek nie je tak bohatý, aby si mohol kúpiť svoju 
minulosť. Benioff: Tajomstvo úspešného náboru zamestnancov znie: 
Hľadajte ľudí, ktorí chcú zmeniť svet. De la Rey: Porozumieť si 
navzájom znamená menej sa milovať. Nemcová: Duch tratí silu, keď 
ho zaťažuje starosť o každodenný chlieb. Slovenské príslovie: 
Dobrá vôľa robí smiech, za zlou vôľou ide hriech.    
                                                   Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov            MD-8/2017

Výborná hra pre všetkých 
 Tento mesiac sme mali u nás v zariadení mimoriadne dobrú 
súťaž. Preto by som ju chcel vyzdvihnúť, aby sa na ňu nezabudlo, ale 
naopak, aby sa konali aj ďalšie kolá takejto aktivity. Išlo o zábavno-
vedomostnú súťaž s názvom 6 rán do klobúka. Ja som veľký fanúšik 
vedomostných súťaži, a táto hra splnila všetky očakávania. Vďaka 
organizátorovi Riškovi Wagnerovi mala taký úspech.  
 Hoci nám počasie nedovolilo si túto letnú aktivitu vychutnať 
vonku, súťaž sa konala v spoločenskej miestnosti. Organizácia aj 
priebeh súťaže boli na jednotku. Nielen, že otázky boli vtipné, 
zaujímavé, ale sme sa aj dozvedeli kopec nových vecí. „Richard, 
boli ste dobrý“, znel jeden komentár na adresu súťaže a 
organizátora. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie takejto aktivity. 
            Štefan Hučko, obyvateľ 

 
Bylinkáreň 

 Cirhóza pečene – toto ochorenie pomáhajú zmierniť rôzne 
bylinky. Bylinky sú výbornými prostriedkami s prirodzenými liečebnými 
a regenerujúcimi účinkami priamo od matky prírody. Napríklad šálka 
záparu z plavúňa ráno na lačno a pol hodiny pred večerou. Tak isto 
dobré účinky majú aj čaje z puškvorca a pŕhľavy.  
 Nezabúdajme ani na obklady zo zaparenej prasličky – ráno 
a popoludní po 2 hodiny. Všetky obklady je potrebné vždy ešte ovinúť 
teplým uterákom, aby pri vyparovaní obklad nevychladol.  
 Doslova balzamom sú pre pečeň semienka ostropestrca 
mariánskeho, ktoré sa dajú kúpiť v lekárňach. Chráni tkanivá pečene 
a podporuje v nej regeneráciu buniek. Táto bylinka je vhodná pri 
akútnych a chronických zápaloch pečene, mononukleóze aj v prípade 
cirhózy pečene. Nápomocná môže byť aj u nakazených žltačkou a pri 
rekonvalescencii, pozitívne výsledky sú aj pri žlčníkových kameňoch. 
 Ďalšie bylinky vhodné, ktoré pomáhajú a prospievajú našej 
pečeni: pestrec mariánsky, sladké drievko, listy artičoku, koreň púpavy 
a čakanky.                                                               Beáta Révayová, obyvateľka                                                              
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Spoločenská rubrika             MD-8/2017                    

 
V mesiaci júl k nám prišli noví obyvatelia 

 

Drahoš Petruš 
Zdena Bystričanová 

Ľuboš Klačanský 

Vitajte medzi nami! 
 
 

AUGUSTOVÍ oslávenci 
 
07.08. Mária Rybanská   20.08. Justína Liptáková 
12.08. Anna Novotná   23.08. Vladimír Polonský 
13.08. Mária Krasulová   23.08. Jozef Pavlovič 
14.08. Gabriela Šútová   23.08. Stanislav Černý 
18.08. Ľudovít Szabo   27.08 Jozefa Herdová  
19.08. Antónia Feketeová  29.08. Teofil Gajdoš 
19.08. Mária Sucháňová  31.08. Ján Kupec 
20.08. Gabriela Křížová  31.08. Božena Turanová 

 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 

 
V mesiaci JÚL nás opustili 

 

Jolana Košťálová, Michal Feranský – Topoľčany 
                        Štefánia Bartoňová, Oľga Vozníková – Prašice 

 

Česť ich pamiatke! 
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Podujatia              MD-8/2017 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V AUGUSTE 
Denne Pohybom ku zdraviu     CHD-RhB  M.Mihálik 
Denne Vysielanie interného rozhlasu   RŠ   Zuzka 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb           Janka T. 
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Soňa  
Denne Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Katka K.  
 
Denne Zdravotné prechádzky 
 
Po  Rehabilitačné + skupinové cvičenia     PRAŠICE  Andrejka 
Ut-Pia Rehabilitačné cvičenia    Rhb   Andrejka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby   Andrejka,Janka 
Ut,Štv Skupinové cvičenia     chodby  Soňa, Katka 
Po,Ut,Št DomAteliéR      B/3   Janka G. 
 
01.08 Z rozprávky do rozprávky   terasa B  Natália 
01.08 Práca s knihou      A/2   Zuzka 
01.08 Kognitívna rehabilitácia    B/4   Majka 
02.08 Športové dopoludnie    terasa B  Martin 
02.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef 
02.08 Arteterapia      B/1   Natália 
02.08 Kognitívna rehabilitácia    B/4   Majka 
03.08 Práca s hudbou     terasa B  Richard 
03.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef 
03.08 Práca s knihou      A/4   Martin 
03.08 Kognitívna rehabilitácia    B/4   Majka 
04.08 Spoločenské hry     A/4   Martin 
04.08 Práca s farbami     areál  Zuzka 
04.08 Svätá spoveď       
07.08 Kognitívna rehabilitácia    terasa B   Richard 
07.08 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
08.08       Čo je nové vo svete?    altánok  Natália 
08.08     Práca s knihou      A/2   Renátka 
09.08 Redakčná rada     B/1   Veronika 
09.08 Pracovná činnosť     areál  Anička 
09.08      Spoločenské hry     terasa B  Richard 
09.08 Športové dopoludnie    terasa B  Martin  
09.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef  
09.08 Kognitívna rehabilitácia    B/4   Majka 
10.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef  
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Podujatia              MD-8/2017 
 
10.08 6 rán do klobúka II.     terasa B  Richard 
11.08 Uspokojovanie duchovných potrieb B/1    Anička 
11.08 Spoločenské hry     A/4   Martin 
14.08 Práca s farbami     A/4   Katka 
14.08 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
14.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef 
14.08 Kognitívna rehabilitácia    terasa B  Natália 
15.08 Kognitívna rehabilitácia    A/4   Katka 
15.08 Práca s hudbou     terasa B  Anička 
16.08 Práca s hudbou     A/4   Katka 
16.08 Arteterapia      terasa B  Natália  
16.08 Pracovná činnosť     areál  Anička 
16.08 Práca s knihou      A/2    Renátka 
17.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef 
17.08 Práca s knihou      A/4   Katka 
17.08 Pohybové cvičenia     terasa B  Natália 
18.08 Práca s knihou      terasa B  Natália 
21.08 Práca s knihou      A/4   Katka  
21.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef 
21.08 Kognitívna rehabilitácia    terasa B  Natália 
21.08 Spoločenské hry     A/2   Renátka 
22.08 Kolaudácia ALTÁNKU    areál  Simonka 
23.08 Práca s hudbou     A/4   Katka 
23.08 Pracovná činnosť     areál  Anička 
23.08 Spoločenské hry     terasa B  Richard 
23.08 Pamäťové cvičenia     A/2   Renátka 
24.08 Augustoví oslávenci IT3    B/1   Simonka 
25.08 Zdravotná prechádzka    mesto  Anička 
25.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef 
25.08 Augustoví oslávenci IT2    A/4   Janka R. 
25.08 Arteterapia      A/2   Renátka 
28.08 Práca s farbami     A/4   Katka 
28.08 Práca s drevom - PINOKIO   B/0   Jozef  
28.08 Medzi nebom a zemou    B/1   Anička 
29.08 Práca s knihou      A/2   Renátka 
30.08 Kognitívna rehabillitácia    terasa B  Richard 
30.08 Športové dopoludnie    terasa B  Martin 
30.08 Pamäťové cvičenie     A/2   Renátka 
31.08 Duchovné cvičenia     kaplnka  Richard 
31.08 Práca s knihou      A/4   Katka 
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Zábava a relax              MD-8/2017 

Zasmejme sa 
Kamarát prvý raz uvarí svojej priateľke obed. Počas hlavného chodu 
sa ho priateľka pýta – Toto mäso je z konzervy, však zlato? Na to on 
odpovedá – Áno miláčik,  bolo tam napísané „pre vášho miláčika“ 
a vedľa bol obrázok takého milého psíka. 
                                                                                                                                           Petronela Kittlerová, obyvateľka                                                                                                                                           
 

Jano vraví v krčme – Čítal som, že alkoholizmus je choroba- Na to sa 
ozve jeho kamarát a vraví – Hmm, potom je však priam zarážajúce, 
ako niektoré ženy zaobchádzajú s chorými. 
                                                                           Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
Poľovník išiel na poľovačku, na jednom pleci niesol pušku a na 
druhom rebrík. Kamarát sa ho pýta: Načo ti je ten rebrík? – Poľovník 
na to: Ale idem hľadať vysokú zver.     Rudolf Sokolík, obyvateľ 
  
 
Hádanka č.1: 
Čo znamená nárečové slovo - šifonér? 

a.) skriňa 
b.) polica 
c.)    zásuvka                                                                    Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                         

 
Hádanka č.2: 
Ako sa volá nový slovenský seriál, ktorý vysiela TV JOJ?  

1.    Pravá tvár 
2.    Panelák  
3.    Nad listami divákov                                                 Štefan Hučko, obyvateľ 

  
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 08. 2017 svojmu sociálnemu 

pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 07/2017 sa stávajú: 
 

 

Jozef Makový a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 
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Fotografia mesiaca                          MD-8/2017 

Letné športy zariadenia 

  
FFoottooggrraaffiiaa  zz  ttuurrnnaajjaa  vv  hhrree  BBoocccciiaa  

  
  
                                                                                                                                                                                    FFoottoo::  RRiicchhaarrdd  
  
                                          

  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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