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Úvodník MD-8/2018

Pani riaditeľke k 10. výročiu 

pôsobenia v zariadení 
Čas neúprosne beží, nedá sa zastaviť. 

Uplynulo už 10 jubilejných rokov, kedy do 
funkcie riaditeľky nášho domováckeho 
zariadenia nastúpila naša pani riaditeľka Vierka 
Bútorová. Má vysokoškolské vzdelanie a 33 
ročnú prax. 

Počas tohto pôsobenia vo funkcii riaditeľky 
sa jej podarilo s veľkým úsilím a snahou 
zrealizovať nespočetné množstvo potrebných 
a náročných projektov, ktoré boli nevyhnutné 

pre toto zariadenie. Môžeme konštatovať, že pani riaditeľka sa osvedčila 
vedením zariadenia. Každým dňom, mesiacom, rokom podávala a aj 
naďalej podáva kvalitné sociálne služby za pomoci svojich 
zamestnancov.  

Čo sa týka časopisu, ktorý vydávame, je zásluhou pani riaditeľky 
spolu s Veronikou Halovou, ako aj ostatnými členmi Redakčnej rady. 
Bez jej súhlasu by tento časopis vôbec nevznikol, a ten oslavuje už 
svoje 9. narodeniny.  

Treba vyslovene podotknúť, že pani riaditeľka si veľmi zodpovedne 
zabezpečuje úlohy a navyše sa venuje aj nám obyvateľom, často krát aj 
mimo pracovnej doby, alebo počas víkendov. Má radosť z každého 
úspechu. Pritom sa radí s personálom, ako aj s nami, obyvateľmi. 

Touto cestou by som jej chcela poďakovať v mene členov 
Domového parlamentu, Redakčnej rady, súboru Domovníček, 
Rozhlasového štúdia a ostatných obyvateľov zariadenia.  

Nakoniec Vám želáme, vo Vašej namáhavej práci, veľa pevných 
nervov, optimizmu do ďalšieho života, veľa zdravia, elánu, s podporou 
všetkých nás, ktorí Vám fandíme a prajeme všetko najlepšie 
k narodeninám.  

V neposlednom rade si dovolím vysloviť vyznanie venované pani 
riaditeľke, ako spomienku od bývalého šéfredaktora nášho časopisu, 
pána Juraja Kováčika.  

Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Úvodník MD-8/2018

VYZNANIE 
Prišla a je medzi nami, 

žena plavovláska s hnedými očami. 

Som tu medzi Vami, 
a budem svoj život ďalej žiť spolu s Vami. 

Vekom som jak dcéra Vaša, 
ale budem sa tu starať 

ako pred rokmi matka Vaša. 

Nesľubujem, ale splním, 
čo odo mňa očakávate, 

odstránim to, 
v čom sa ešte zle máte. 

Ja sa cítim dobre s Vami, 
starká, starček, aj tí mladí, 
na moju pomoc odkázaní. 

Ďakujem Vám za milé prijatie, 
nech sa splní, čo v srdci máte. 

(Juraj Kovačik) 

Čas uteká 
Čas uteká, zastaviť sa nedá, 

pretože jar hneď aj s letom sa strieda. 
Prichádza znovu vytúžené leto, 

vtáčí spev znie melodicky a trblietavo. 

Stromy rozkvitajú v plnej kráse, 
potešia nás všetkých svojou vôňou zase. 

Kvety v záhrade oplývajú svojou sviežou vôňou, 
ktorá rozohreje našu dušu aj srdce naše. 

Potešme sa všetci seniori, 
z tohto slnečného leta, 

ktoré nám dáva slnečné lúče 
z Božského neba. 

Anna Szabová, obyvateľka 
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Domáci spravodaj                                                        MD-8/2018 

Pamätné dni 

 V mesiaci august máme viacero významných dní, ktoré dozaista 
stoja za zmienku. Bola by veľká škoda, keby sa na tieto dni zabudlo. 
Preto si ich aj my trošku pripomenieme, aspoň krátkym článkom. 

Deň Matice Slovenskej                                                 

 Každý rok si vždy 4. augusta pripomíname 
pamätný deň Slovenskej republiky - Deň Matice 
slovenskej. Vznikla 4. 8. 1863 v Martine, kde má 
doteraz sídlo. Prvý predseda bol biskup Štefan 
Moyzes. Matica slovenská bola prvá slovenská 
inštitúcia, na ktorej sa systematickejšie pestovali 
vlastivedné vedy, zakladalo sa múzejníctvo a 
archívnictvo, podnecovala sa literárna tvorba. 
Usilovala sa zlepšiť postavenie a hospodársku 
prosperitu robotných vrstiev. 
 
Výročie SNP 

 V tento deň si obyvatelia Slovenska pripomínajú 74. výročie 
začiatku SNP, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Slovenské národné 
povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských národných 
dejín, medzníkom, ku ktorému sa už vyše polstoročia vracia naša 
spoločnosť ako k žriedlu národnej identity, demokratickosti a 
spolupatričnosti k rodine 
európskych štátov. S úctou a 
vďakou si spomíname na 
hrdinských bojovníkov, vojakov, 
partizánov a ilegálnych 
pracovníkov, ktorí odolávali 
presile, no napriek utrpeniam a 
obetiam kliesnili cestu aj nášmu 
dnešnému životu. Mnohé obce 
aj mestá si uctievajú tento deň 
zapálením Vatry SNP.  

                                                       (J. Režová) 
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Domáci spravodaj                                                         MD-8/2018 

Zo života na IT 3  
 V mesiaci júl teploty trochu poklesli a počasie bolo ideálne na 
prechádzky s našimi obyvateľmi. Sociálni pracovníci oddelenia IT3 
Mária Miková a Richard Wagner sa s obyvateľmi nášho zariadenia 
poprechádzali nielen po areály zariadenia, ale aj po okolí. Na terase 
reštaurácie sme si vychutnali kávičku a kofolu. (viď obr.: R. Wagner 

s obyvateľmi M. Klačanský, P. Kittlerová, B. Bencová a O. Geršiová). 

 Tento mesiac sme venovali práci s farbami. Maľovali sme ovocie, 
z farebného papiera vystrihovali kvietky. Pondelky sú už tradične 
venované cvičeniam pamäte. Spoločne sme si zahrali hru „Meno, mesto, 
zviera, vec“. Pri tejto hre sme si užili veľa zábavy.  
     Okrem uvedených aktivít sa snažíme aj o skrášlenie spoločných 
priestorov a miestností. Aby naším obyvateľom pripomínali domov, 
vylepšili sme spoločenskú miestnosť novou kvetinovou výzdobou. 
V kuchynke sme nalepili nálepky s motívom kávových šálok.  
 Veríme, že posedenie bude ešte pohodlnejšie a príjemnejšie. Veď 
spokojnosť a úsmev na tvári našich obyvateľov je hlavným cieľom 
všetkých našich kolegov.                                                 (M. Miková, R. Wagner) 
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 Domáci spravodaj                                                         MD-8/2018 

Zo života zariadenia v Prašiciach  

 Teplé letné dni nás vyťahujú von do prírody, na čerstvý vzduch. 
Načo sa zdržiavať v rozohriatých izbičkách, keď sa dá robiť veľa 
príjemných vecí vonku. Na čerstvom vzduchu sa dá cvičiť, spievať, robiť   
súťaže v otázkach z prírodopisu, zemepisu, matematiky.  
 A takisto sa dá pri tichom šumení vyrastených briez počúvať čítanie 
slovenských povestí o hradoch a zámkoch. Inak sa počúvajú národné 
rozprávky pri žblnkote tečúceho potôčika. Niektorí naši starkí čítajú aj 
sami, ale prevažná väčšina je odkázaná na čítanie od niekoho iného. 
 Dôvodom sú zrakové problémy, krátkozrakosť, ale i nechuť 
vybavovať si nové silnejšie okuliare. Dobrými čitateľkami boli počas 
školského roka praxujúce študentky sociálnej práce. Ako som už 
spomínala, naši obyvatelia majú najradšej krátke tituly – povesti, 
rozprávky, poviedky a fejtóny. Nečítame knihy s kapitolami na 
pokračovanie, lebo chceme hneď vedieť, ako to všetko dopadne.  
 Máme z čoho vyberať. Naša knižnica má veľa titulov pre 
jednoduchého, ale i náročného čitateľa. Ale aj tak vedú rozprávky, kde 
vždy „dobro víťazí nad zlom“.                                                    (L. Laciková) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na obr. vedľa sociálnej pracovníčky pani Lacikovej, obyvateľky a obyvatelia 

prašického zariadenia:  
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Domáci spravodaj                                 MD-8/2018 

Zo života na IT 4 
 Každý si na IT 4 nájde niečo, čo ho zaujíma, kde sa cíti dobre.  
Na Uspokojovanie duchovných potrieb pozývame obyvateľov, ktorých 
spája spoločná modlitba, spievanie liturgických piesní a čítanie 
náboženskej literatúry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na obr. sú obyvatelia IT4: zľava: R. Sokolík, M. Klečková, Z. Belkovičová, P. 
Macko, J. Gogová, A. Opáthová, H. Blažiová. 

 Vedomostné odpoludnie sa zameriava na tréning a posilňovanie 
pamäti aj mysle formou zábavných a hravých kvízov, hier, hlavolamov.  

 V rámci kreatívnej činnosti si môžu naši obyvatelia vyskúšať rôzne 
techniky maľby a rozvíjať estetické cítenie. Pri spoločnom pozeraní filmu 
sa stretnú televízni priaznivci, kde spoločne sledujú rôzne filmové žánre. 
Každý má možnosť sa zapojiť, a máme z účasti každého veľkú radosť. 
                                                                               (A. Jahodová) 

Bratia zo Solúna 
 Júlová beseda bola venovaná našim vierozvestcom Konštantínovi - 
Cyrilovi a Metodovi, keďže v tomto mesiaci majú svoj sviatok 
v kalendári. Pripomenuli sme si ich dielo viery, ktoré vykonali. Hovorili 
sme nielen o šírení kresťanstva, ale aj kultúry. Tú nám pomohli budovať 
prostredníctvom písma /hlaholiky/, ktoré Konštantín - Cyril vytvoril pre 
starosloviensky jazyk. Taktiež sme sa prelúskali kvízom, zameraným 
práve na bratov zo Solúna, ktorý nám prezradil mnoho zaujímavostí. 

 (K. Rosová)                             
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Akcie                                                                   MD-8/2018 

Salašnícke dobroty 
 Keďže leto je v plnom 
prúde a počasie praje 
výletom, aj my sme podnikli 
ďalší v poradí. Vydali sme sa 
na ochutnávku domácich 
výrobkov na neďalekých 
salašoch CIBAJKY 
a KOSTRÍN. Neodolali sme 
ani bryndzovým haluškám 
a výbornej kapustnici, či 
baraniemu gulášu. Pokochali 
sme sa krásami prírody, 
zaspomínali na veselé 
príhody a s plnými bruchami 
sa navrátili.                                                                                 (K. Rosová) 

Oslavy v mesiaci júl 
 Aj v mesiaci Júl sa na našom oddelení IT 4 konala oslava pre 
obyvateľov, ktorí oslavujú svoje narodeniny alebo meniny. Pre mňa bola 
táto oslava prvá, preto by som sa rada s vami podelila o moje dojmy 

z tejto akcie. Veľmi ma 
potešilo v akom hojnom 
počte sme sa stretli pri 
tejto príležitosti. 
 Obyvatelia, ktorí mali 
sviatok priniesli 
občerstvenie, a tak sme si 
spoločnými silami vytvorili 
bohaté pohostenie. Tu na  
IT4 sú ľudia spevaví, 
spoločne sme si zanôtili 
piesne na želanie 
každého oslávenca.  
 A keďže som tu 

nováčik dali sme si aj „zoznamovacie kolečko“, kde som sa o našich 
obyvateľoch dozvedela veľa zaujímavostí.                               (N. Bujnová) 
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Športový spravodaj                                                                MD-8/2018 

Obľúbená BOCCIA 
Každým rokom organizujeme v našom zariadení Turnaj v Boccii, ani 

tento rok nebol výnimkou. O tento turnaj je veľký záujem a je asi 
najobľúbenejší, o čom svedčila aj vysoká účasť našich obyvateľov. 

 Keďže rok je dlhá doba, na začiatku sme si zopakovali pravidlá. 
Potom nám už nič nebránilo začať hrať. Turnaj bol rozdelený na kolá, 

z ktorých vzišla finálová dvojica. Na turnaji bola výborná nálada a pekné 
športové výkony. Po každom peknom hode sa tlieskalo a aj súperi 

navzájom uznali kvality svojho protihráča. Ako každý turnaj aj tento bol 
rozdelený na dve kategórie. Kategóriu mobilných a imobilných. 

 Kategóriu mobilných vyhrala Beátka Révayová po peknom súboji 
so Zuzkou Belkovičovou, ktorá napokon skončila druhá. Asi najkrajší 
a najnapínavejší súboj, čo potvrdili aj samotní diváci sme videli v boji 

o tretie miesto medzi Jaroslavom Ružičkom a Imrichom Karabom. 
Nakoniec o jeden bod vyhral Imrich Karaba. 

 
 V kategórií imobilných opäť vyhrala s veľkým prehľadom Zdenka 
Karasová, druhý skončil Štefan Hučko a na veľké prekvapenie tretie 
miesto obsadila Emília Toboříková, ktorá na začiatku ani nechcela 
hrať, ale rozmyslela si to a dobre spravila. Všetci zúčastnení odchádzali 
s dobrou náladou a úsmevom, čo je najdôležitejšie.                     (M. Miško) 

          



 
10 

Z pera našich obyvateľov                   MD-8/2018

Veľké futbalové prekvapenie 

 Všetky malé deti poznajú rozprávky. My chlapi sme mali futbalovú 

rozprávku počas Majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku. Výsledky iste 

všetci viete, podľa môjho vkusu to ale nebolo. Ja osobne som fandil 

Uruguaju. Ale futbal je už taký, lopta je guľatá – niekomu to do brány 

padne, niekomu nie. Veľké prekvapenie bolo Chorvátsko, ktoré sa 

dostalo do finále po dlhých 20 rokoch.  

 Odohrali naozaj pekný turnaj, a rozhodne sa nemajú za čo hanbiť. 

Nie som presvedčený o tom, že majstrami sú tí najlepší, ale asi to tak 

malo byť. Ja viem, že som si týmto príspevkom veľa ľudí nezískal, ale to 

môj názor nezmení. 
                                                                                                                                      Štefan Hučko, obyvateľ 

Opäť šampión 

 Tour de France nám už skončilo, no tento ročník poznačilo niekoľko 

udalostí. Náš fenomén Peter Sagan vyhral 3 etapy. Žiaľ 17. pyrenejská 

etapa sa preňho skončila celkom dramaticky. V zjazde z druhého 

stúpania sa ocitol na zemi. Do cieľa etapy však prišiel v časovom limite, 

na bicykli sa viditeľne trápil. Našťastie všetko dopadlo dobre, Sagan 

nemal nič zlomené. Na zvedavé otázky novinárov či bude pokračovať 

odpovedal: „Ale áno, snáď neskončím dva dni pred koncom.“ Nasleduje 

rovinatá etapa, bez zranení by bol majster sveta veľkým favoritom. 

Lenže pád na ňom zanechal stopy. „Uvidíme ako sa budem cítiť“, dodal 

Sagan. Na sociálnej sieti poďakoval fanúšikom za podporu, a verí, že 

v zdraví sa mu podarí zdolať posledné etapy.  

 Ako všetci už vieme – Petrovi sa podarilo nielenže zdolať posledné 

etapy, ale opäť vyhral „zelený dres“ pre víťaza bodovacej súťaže, kde 

suverénne viedol. Vyrovnal tak rekord nemeckého cyklistu, a už šiesty 

krát si obliekol cenný zelený dres. Celé Slovensko môže byť na Petra 

právom hrdé, je to športovec, akého sme tu ešte nemali. 

                                                                                                                                 Drahoš Petruš, obyvateľ 
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Z pera našich obyvateľov                   MD-8/2018

Príbehy z knižnice 
 Táňa Keleová Vasilková – Priateľky + moje recepty. Je to 
novodobá slovenská spisovateľka. Tento príbeh, je príbehom troch 
žien, ktoré majú svoje túžby a sny a majú štýlový zápisník, v ktorom 
nájdete 30 autorkiných obľúbených receptov. Hana, Marta a Táňa sú 
tri priateľky, ktoré túžia po zmysluplnom živote. Zažívajú radosť, 
šťastie, ale chvíľami sa trápia a smútia. Strácajú i nachádzajú. Kráčajú 
vpred, ale občas sa zastavia, aby si oddýchli. Jednoducho si so sebou 
nesú balíček života naplnený rôznorodou zmesou, plný zvratov 
a prekvapení. 
 Tvorba Táni Keleovej Vasilkovej je bohatá – napríklad Dúhový 
most, Kvety pre Lauru, Slzy a smiech, Liek na smútok, Tá druhá,... 
                                                                                                                          Beáta Révayová, obyvateľka                                
 

Aforizmy 
Láska je zo všetkých vášni najsilnejšia, pretože útočí súčasne na 
hlavu aj srdce. Zlo sa vždy rodí tam, kde chýba láska. Keby na zemi 
vládla láska, nepotrebovali by sme zákony. Kto nepozná váhu slov, 
ten nemôže poznať ľudí. Umenie a láska pôsobí ako slnko, prebúdza 
energiu.  
 

Porekadlá                           
Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu. Severné vetry v auguste 
prinášajú stále počasie. Ako Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseň darí. 
Matka Božia varí, svätý Michal dovára. Na Bartolomeja každá plánka 
zrelá.                                                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Výroky slávnych 

Bismarck: Zákony sú ako klobásy. Je lepšie nevidieť, ako sa robia. 
Aristoteles: Niektorí ľudia šetria, akoby mali žiť večne, druhí tak 
míňajú, akoby mali hneď zomrieť. Voltaire: Nesúhlasím s tým, čo 
tvrdíš, ale na smrť budem brániť tvoje právo to tvrdiť. Milton: Moja 
manželka je ako ruža. Cítim to podľa ostňov. Lazarev: Človeka činí 
človekom súcit. Prianie pomôcť blížnemu a zachrániť ho v nás rozvíja 
najlepšie ľudské vlastnosti.              Magdaléna Drábiková, obyvateľka    
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Spoločenská rubrika             MD-8/2018 

V mesiaci JÚL k nám prišli noví obyvatelia     
 

                           Jolana Mondoková 

                   Štefan Rehák 

                         Oľga Paulovičová 

                     Mária Gálisová 

                     Štefan Malagyi 

                        Zuzana Grežová 

                 Michal Ďurík 

                      František Krška 

 

AUGUSTOVÍ oslávenci 
 
07.08. Mária Rybanská 
09.08. Margita Helbichová   
12.08. Anna Novotná       2 
13.08. Mária Krasulová    2 
14.08. Gabriela Šútová    
19.08. Antónia Feketenová   
19.08. Mária Sucháňová 
        

 
 20.08. Justína Liptáková 
 22.08. Marta Candráková 
 22.08. Klaudia Koštálová 
 23.08. Vladimír Polonský 
 23.08. Stanislav Černý 
 23.08. Jozef Pavlovič 
 27.08. Jozefa Herdová 
 

 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 
 

V mesiaci JÚL nás opustili 
 

Topoľčany - Simeon Masár, Zdena Bystričanová,  
Viliam Valo, Karol Michalík, Albín Pokus,  

Imrich Karaba, Anna Mikulášová, 
 

Prašice - Jozefína Kovačiková Mária Rybanská 
 

Česť ich pamiatke 
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Podujatia                        MD-8/2018 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V AUGUSTE   
 

3. Svätá spoveď     kaplnka  páter 
6.  Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
7. Pracovná činnosť     areál  Katka 
7. Muzikoterapia     terasa B  Richard 
8. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
9. Pracovná činnosť     areál  Janka M.  
9. Zdravotná prechádzka   mesto  Richard 
10. Varenie gulášu     areál  Katka 
10. Pracovná činnosť     areál  Majka 
10. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka M.,Janka T. 
13. Kognitívna rehabilitácia   terasa B  Richard 
13. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
13. Spoločenské hry     terasa B  Janka T.  
14. Pamäťové cvičenia    terasa B  Janka M. 
14. Zdravotná prechádzka   mesto  Betka,Renátka 
14. Pracovná činnosť     areál  Martin 
15. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
15. Pamäťové cvičenia    terasa B  Janka T. 
15. Práca s hudbou     terasa B  Janka M. 
16. Výlet        Čertova pec Richard,Majka 
17. Spoločenské hry     terasa B  Majka 
17. Zdravotná prechádzka   mesto  Janka T.,Janka M. 
20. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin  
20. Spoločenské hry     terasa B  Janka T. 
21. Zdravotná prechádzka   mesto  Betka,Renátka 
21. Spoločenské hry     terasa B  Richard 
22. Posedenie pri čaji    terasa B  Majka 
23. Zdravotná prechádzka   mesto  Betka,Renátka 
24. Kúpanie       Poľný Kesov Katka 
27. Muzikoterapia     terasa B  Richard 
27. Športové dopoludnie    jedáleň  Martin 
28. Duchovné slovo     kaplnka  Richard 
30. Zdravotná prechádzka   areál  Majka 
31. Arteterapia      terasa A  Renátka 
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Zasmejme sa 
Dvaja kamaráti sa stretli na letisku. Jano sa pýta – Kde si bol? Vyzeráš 
spokojne. Druhý odpovedá – Bol som púšťať šarkana. Jano na to – 
Šarkana? Veď nijakého nevidím. On mu na to – V lietadle, čo práve 
odlieta je moja stará. 
 

K rozvodovému konaniu došlo pre Andrejovu lenivosť. Sudca sa pýta 
Silvie – V ktorej oblasti vidíte jeho lenivosť najviac? Silvia na to – Vo 
všetkých, pán sudca. Nebyť mojej iniciatívy, ani tie deti nemáme.  
                                                                           Petronela Kittlerová, obyvateľka   

 
 

Turistický sprievodca upozorňuje jednu pani – Pani, prosím Vás, buďte 
taká láskavá a na chvíľu prerušte svoj monológ. Radi by sme počuli šum 
vodopádov.  
 

Amálka hovorí susedke – Keď sa budete nabudúce s mužom cez deň 
milovať, kúpte a namontujte prosím rolety. Na to suseda hovorí Amálke 
– Vy si kúpte nabudúce okuliare, to nebol môj muž, ale váš.                                                                    
                                                                                      Eva Kohútová, obyvateľka  
 
 

Nahnevaný sused kričí cez plot na Deža – Dežo, tvoje štyri deti mi 
kradnú v záhrade jablká. Dežo  sa pýta – Nehovor, a to piate s kde túla?    
 

Lev rozdeľuje zvieratá do dvoch skupín – Tie, čo ste pekné naľavo, a tie, 
čo ste múdre napravo. Nastane trma-vrma, rozmiestnia sa, iba žaba 
zostane sedieť. Lev sa jej pýta – Prečo si sa nezaradila? Žaba na to – 
Čo sa mám roztrhnúť?  
                                                                                                                    Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Dvaja kamaráti sa zhovárajú – Vinco, ako si sa mohol oženiť piatok 

13.teho? Čo nie si poverčivý? Vinco na to – No, teraz už som.   
                                                    Rudolf Sokolík, obyvateľ 
 

Chlapec sa sťažuje otcovi – Povedal si mi, aby som si dal zemiak do 
plaviek! Povedal si, že to zapôsobí na dievčatá pri bazéne! Ale zabudol 
si spomenúť jedno vec. Otec sa začuduje – Naozaj, a čo? Syn na to – 
Že zemiak mal ísť dopredu!                                             Drahoš Petruš, obyvateľ 
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Tajnička 

 Leto je ideálny čas na oddych, relax. Teplé počasie nás láka 
k vode, na čerstvý vzduch, do prírody. Veď prečo to nevyužiť? Každý 
z nás z času na čas potrebuje odpočinok. A na to slúži... Vylúštite 
tajničku a dozviete sa. Veľa šťastia. 

                    

                      

                       

Drahoš Petruš, obyvateľ 
Hádanka č. 1: 

Kto to bol Mikuláš Koperník? 

a.) astronóm, hvezdár 

b.) geológ 

c.)    chemik                                                                          Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                                

 

Hádanka č. 2: 
Aké je hlavné mesto Chorvátska? 

1.  Dubrovník 
2.  Zadar 
3.  Záhreb 

                                                                                                                         Drahoš Petruš, obyvateľ 
 

 
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 8. 2018 svojmu sociálnemu pracovníkovi.  

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 7/2018 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová a Peter Macko 

Srdečne gratulujeme! 
 

     
    Ženské meno 4. 8.  

         Oblej vriacou vodou 

         Dopravný prostriedok na koľajniciach 

         Všetko v poriadku (anglicky) 

         Mesiac na oblohe (básnicky) 

         Raj 

         Mrazený výrobok na paličke 

         Delo 

         Odborný pomocník 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS NIEČO NOVÉ 
  

UŽ ČOSKORO  
 

Vám predstavíme úplne novú 
 

vedomostnú súťaž s názvom  
 

 
     
  

 
 
 

 

 

a rozhodne sa máte na čo tešiť   
 

Do súťaže sa môžete prihlásiť u Richarda Wagnera! 
  

  

NNaa  ttiittuullnneejj  ffoottooggrraaffiiii::    

hhoorrnnýý  rraadd  ––  PPeetteerr  MMaacchhoo,,  MMaaggddaalléénnaa  DDrráábbiikkoovváá,,  VVaalleenntt  JJaannččiicchh  

ddoollnnýý  rraadd  ––  EEvvaa  KKoohhúúttoovváá,,  MMiillaann  KKllaaččaannsskkýý,,  RRuuddoollff  SSookkoollííkk,,  PPeetteerr  MMiikkuulláášš,,    

                                        MMiirroossllaavv  KKlleemmaann  
  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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