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Úvodník            MD-8/2021 

Prežívanie koronavírusovej situácie 

Vážení obyvatelia, naďalej prežívame obdobie 
koronavírusovej situácie, ktorá stále drží ruku nad nami, ale 

nedá sa nič robiť, musíme to všetko zvládať, hoci 
je to ťažšie. Snažíme sa stále dodržiavať pokyny 
a nariadenia zo strany vyšších orgánov, ako aj 
vedenía nášho Domováckeho zariadenia. 
 Tiež nám určite pomáha očkovanie 

vakcínami, aby sme predišli ďalším ochoreniam. My, 
obyvatelia, sme vďační za humánnu opatrovateľskú 
a ošetrovateľskú pomoc, ktorú nám poskytujú naši lekári, 
vedenie, ako aj zdravotní, sociálni, rehabilitační a ostatní 
pracovníci. Tým nám vytvárajú optimálne podmienky pre náš 
ďalší život a pobyt počas tejto koronavírusovej situácie. Vaším 
pričinením sa máme po stránke zdravotnej, ako aj psychickej 
oveľa lepšie. Počas celého roka nám zdravotné sestry 
a opatrovateľky merajú teploty, venujú pozornosť hygiene 
a dezinfekcii, ktorá nás chráni pred nákazlivými chorobami. 
Tiež aj pani upratovačky majú na tom podiel, za to všetkým 
týmto menovaným patrí poďakovanie. Vďaka patrí aj 
dopisovateľom, ktorí prispievajú do časopisu svojimi článkami  
z aktivít, ktoré vykonávajú s obyvateľmi. 
 Všetkým zamestnancom, hlavne pani riaditeľke, prajem 
veľa zdravia, šťastia a úsilia pri vykonávaní ich náročnej 
práce pre nás obyvateľov.  
 Nakoniec si dovolím zablahoželať pani riaditeľke k jej 
narodeninám: „Hlavne veľa zdravia, šťastia, Božej milosti, 
trpezlivosť s nami obyvateľmi, neutíchajúci šarm a dobrú 
pohodu v kruhu rodiny v ďalšom období“. 

Vážení obyvatelia, dopisovatelia a čitatelia, želám vám pri 
čítaní nášho časopisu „Môj domov“ pohodu a spokojnú myseľ. 

                                                    
             Anna Szabová, šéfredaktorka 
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Domový  parlament         MD-8/2021 

Domový parlament 

Dňa 15.7.2021 sa zišiel Domový parlament za prítomnosti 
p. riaditeľky Vierky Bútorovej a vedúcej úseku služieb 
Simonky Červenej, ktorý otvoril predseda DP Miroslav 
Kleman a privítal prítomných. Slova sa ujala p. riaditeľka, 
ktorá na úvod pogratulovala oslávenkyniam p. Szabovej 
a Drábikovej k ich meninám. Skonštatovala, že úlohy zo 
zápisnice z predchádzajúcej schôdze sa plnia priebežne. 
Upozornila, že elektrické variče a kanvice nemôžu byť 
používané na izbách bez kuchynky až do ukončenia 
rekonštrukcie elektroinštalácie. O pripravovaných 
augustových hudobno-dramatických pásmach vysielaných 
v IRŠ, výletoch a „opekačke“ informovala p. Červená. 

Prieskumu spokojnosti s poskytovaním služieb 
uskutočnenom v našom zariadení sa zúčastnilo 119 
obyvateľov. Nedostatky závažného charakteru zistené 
neboli. 65 % zúčastnených vyslovilo maximálnu spokojnosť s 
poskytovanou stravou (drobné nedostatky sa riešia 
priebežne), 85% so starostlivosťou, 90 % s ochotou personálu 
a 70 % s prácou lekárov. Bolo zistené, že v našom zariadení 
sa ľudské práva neporušujú.  

Pani riaditeľka informovala o možnosti testovať 
príbuzných, ktorí navštevujú obyvateľov v piatok od 14. do 15. 
hodiny, že nákupy pre obyvateľov môžu realizovať iba 
hospodársko–sociálne pracovníčky oddelení, inak je k 
dispozícii bufet. Upozornila na osobné a telefonické kontakty 
podvodníkov, lákajúcich od starších ľudí peniaze a že od 
1.7.2021 platí nariadenie, podľa ktorého opatrovníkom 
nemôže byť zariadenie ale obec a pri riešení problémov si 
môže obyvateľ vybrať dôverníka zo zamestnancov. V diskusii 
vyslovila p. Kittlerová nespokojnosť s hudbou na 2. poschodí.     
 V závere predseda DP všetkým prítomným poďakoval za 
účasť a stretnutie ukončil.    Miroslav Kleman, predseda DP 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

MÁME LETO 

„Máme leto, máme príma leto, na hory aj doly slnko 
pozýva, máme leto no a práve preto každý človek 
fantastický pocit má.“  

To je prvá sloha legendárnej piesne Dušana Grúňa: Kde 
si bola, keď tu hrmelo. 

Našťastie, uvedený text sme spievali v deň, keď nám bolo 
celkom príjemne, keď sme sa nekúpali vo vlastnej šťave.  

Lebo, pamätáte si, ako nám ešte v júni zuby drkotali? Ale 
sme sa niečo uhundrali – že kedy už bude teplo?!  

A potom šup do horúčav! A hádajte čo? Znova hundreme, 
že už je toho tepla priveľa!  

Či teda studené, či teplé leto, dôstojne sme si ho privítali 
aj so spomienkou na pranostiky, ktoré dávali zmysel našim 
predkom.  

Naši predkovia vedeli čítať znamenia prírody ktorú 
pozorovali a ona ich učila.  

Ale takýto článok by si nevedeli prečítať, keby nebolo 
svätého Cyrila a Metoda, ktorí k nám priniesli slovanské 
písmo a naučili ich v tomto jazyku písať a tak porozumieť aj 
tomu, čo človeka presahuje.  

Preto sme si v našom vysielaní s vďakou spomenuli aj na 
našich vierozvestov.  

Hovoreným slovom nás sprevádzali stále „hlásateľky“ 
Interného rozhlasového štúdia (IRŠ) Anna Szabová, 
Petronela Kittlerová, Katarína Kánová a Magdaléna 
Drábiková.  

Gitarový sprievod zabezpečil Miloslav Vaňo a Alžbeta 
Angelovičová. Rytmicky nás na djembe podporil Milan 
Hanzlovič a šejker zručne ovládal Ernest Lopatka.  

Ďakujeme za vašu priazeň a na poslednej strane tohto 
čísla časopisu vám posielame náš hudobný pozdrav hneď po 
vysielaní priamo z rozhlasového štúdia.   (A. Angelovičová) 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

STRETNUTIE PO ROKOCH 

Stretnutie po rokoch s niekým, koho ste dlho nevideli je 
krásne! Ja som jedno také zažila. Pracovníčka Janka 
Záhradníková ma zavolala do mesta na kávu. Bolo mi to 
trošku divné, ale nič som sa nepýtala a pozvanie som prijala. 
Prišli sme do kaviarne a tam na mňa čakalo nečakané 
prekvapenie. Sedel tam môj zlatý Lacko Skubly, ktorého som 
nevidela 6 rokov. Zvítanie bolo veľmi vrúcne a dojímavé. Až 
pri kávičke som zistila, že sa Janka a Lacko poznajú a 

stretnutie tajne naplánovali. Niečo také som fakt nečakala, ale 
bolo to skutočne príjemné. Veľa sme spomínali a aj sme 
trošku posrandovali. Po kávičke sme sa ešte poprechádzali 
po meste, Janka nám spravila spoločnú fotku na pamiatku 
a rozlúčili sme sa s tým, že si takéto stretnutie ešte určite 
zopakujeme. Bolo to veľmi príjemné júlové predpoludnie a ja 
dúfam, že bude takýchto stretnutí ešte veľa.     
              (A. Szabová, J. Záhradníková) 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

JEDEN VÝLET NA DVE MIESTA 

Polovicu júla sme si spestrili výletom na salaš Kostrín 
a Cibajky. Počasie nám zo začiatku neprialo, začalo pršať 
hneď ako sme vyrazili. Ale na cieľovom mieste bolo slnečno. 
Pršať začalo až keď sme s chuťou pili kofolku na Cibajkách, 
kde si pár z nás kúpilo aj syrové domáce výrobky. Potom sme 

sa všetci, teda dámska zostava – Anička Szabová, Katka 
Kánová, Zuzka Miklósová, Danka Veľká a pánska zostava – 
Milan Klačanský, Peter Macho a Eduard Vacula vybrali na 
salaš Kostrín, kde sme si dali malú prechádzku k jazierku. 
Prostredie tam bolo doslova čarovné. Následne sme si 
vychutnali výdatný obed a oddýchli si v príjemnom prostredí. 
S výletom sme boli spokojní, všetko nakoniec dobre dopadlo, 
dokonca aj počasie nám prialo.        (M. Mäsiarová) 



 
7 

Domáci spravodaj          MD-8/2021 

VÝLET DO TOVARNÍCKEHO PARKU 

Osviežujúci bol aj výlet pod koruny stromov Tovarníckeho 
parku, veď niektoré z nich tam rastú už takmer dvesto rokov. 
Zaujímavosťou je trojkmeň z náletu zložený z čerešne vtáčej, 
duba červeného a brezy bielej. Oboznámili sme sa s históriou 
šľachtického sídla, Kaštieľom Tovarníky, ktoré bolo postavené 
v rokoch 1600 – 1610 Žigmundom Forgáchom z uhorského 
rodu Forgáchovcov, poprechádzali  sa popri jazere s divými 

kačkami a pozreli si obsah knižnice v prírode s názvom 
„Požičaj ma a vráť!“ Napokon sme si sadli na terasu country 
klubu “Šerif“ a občerstvili sa vychladenými nealko nápojmi 
a hranolčekmi, ktoré k nám báječne rozvoniavali z kuchyne. 
Výlet sa vydaril, s Evkou Kohútovou, Simonkou 
Bizoňovou, Aničkou Szabovou, Dankou Veľkou, Zuzkou 
Miklósovou a Milankom Klačanským sme strávili krásne 
dopoludnie v príjemnom prostredí.       (M. Gašparíková) 



 
8 

Domáci spravodaj          MD-8/2021 

LEFANTOVSKÝ VÝLET 

 Po únavných teplých dňoch sme sa rozhodli trošku 
schladiť. Preto sme sa vybrali do neďalekej dedinky 
Lefantovce. V tejto obci sa nachádza vysoko v kopcom 
krásna budova, ktorá bola kedysi liečebný ústav. Nachádza 
sa v krásnej malebnej hore, kde je výborný čerstvý vzduch 
a,  samozrejme, je tam príjemne chladno. Prešli sme sa po 
prírodných chodníkoch, spravili si pár fotiek a hneď nám 
začali muzikanti v bruchu vyhrávať. Tak sme sa vybrali do 
výbornej dedinskej reštaurácie s názvom Elefant. Tam nás už 
privítala obsluha, ktorá mala oblečené tradičné kroje a chutné 

jedlo nám priniesli v originálnych, úžasne krásnych ručne 
maľovaných tanieroch. Pochutnali sme si, oddýchli a vybrali 
sa späť domov.            (L. Petráková) 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

POSEDENIE PRI KOFOLE 

Na Slovensku vystúpili teploty do tropických horúčav. 
Preto sme sa rozhodli schladiť sa pri chladenej kofole. Naši 
obyvatelia majú najradšej prechádzky do mesta mimo areál 
zariadenia spojené s posedením pri chladenom nápoji. Na 
kofolu sme sa vybrali čisto chlapská zostava. Bola to taká 
„pánska jazda“. Veru, forma takéhoto občerstvenia nám 

v tomto teple padla vhod. Ako sa vyjadril Vladimír Kopál: 
„Bolo to výborné“. A jeho slová podporil aj Štefan Rehák: 
„Som spokojný, osviežil som sa“. Sme radi, že obyvatelia 
s prechádzkou vyjadrili spokojnosť.         (M. Miško) 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

5 PROTI 5 

Po dlhšej prestávke od vedomostných súťaží sme sa na 
oddelení IT3 rozhodli uskutočniť súťaž 5 proti 5. Súťažiacich 
sme privítali a zároveň im vysvetlili pravidlá a podmienky 
súťaže. Medzi súťažiacimi bola značne vidieť nervozita 
a zjavná snaha uspieť čo najlepšie a vyhrať celú súťaž. Boli 
rozdelení do dvoch tímov. Tím A tvorili: Štefan Hučko, Mária 
Cvopová, Magdaléna Drábiková, Peter Macko a Mária 

Hajnovičová. V Tíme B si zasúťažili: Milan Klačanský, 
Jaroslava Huslicová, Vladimír Vacho, Anna Zembová a 
Daniela Veľká. Atmosféra bola súťaživá, napätie vo vzduchu 
sa dalo krájať, nakoľko víťazom mohol byť len jeden tím. 
Otázky boli pripravené formou logického uvažovania a rýchlej 
odpovede. Nakoniec sa tímu B podarilo poraziť svojich 
ťažkých súperov. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na druhé 
kolo, ktoré bude na jeseň.      (L. Petráková, L. Bištura) 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

RUŽENEC 

Piatkový deň sme si zmysleli v DomAteliéri vyrobiť si 
vlastný ruženec. Spojili sme sa s dielňou Pinokio pod 
vedením Peťa Krošláka, kde 
nám vyrezali krásne drevené 
krížiky. S nadšením naše žienky 
Jolana Gáliková, Jarmila 
Huslicová, Zuzana 
Belkovičová a Daniela Veľká 
navliekali koráliky. Vyberali sme 
rôzne farby a variácie a z toho 
nám vznikli jedinečné “pátričky“. 
Z  práce sme sa veľmi tešili. Ako 
p. Gáliková povedala: „Aktivita 
to bola veľmi zaujímavá. Už sa 
teším, čo vymyslíme nabudúce“.
        (M. Mäsiarová) 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

JÚLOVÉ GRATULÁCIE OSLÁVENCOM 

Oslávencom a gratulantom sme aj v júli tradične na 
jednotlivých oddeleniach pripravili príjemné posedenia.  
 Oslávenci ITA boli vydarení, stretli sme sa pestrá partia 

s chuťou 
spievať. 

Do spevu 
nás 

pobádal 
najmä 
Peter 

Kopál, 
ktorý 

oslavoval 
69 rokov. 
Výbornou 

speváčkou 
je aj Mária 

Bakitová, ktorá má v zásobe veľa tipov na známe ľudové 
piesne. Nám zase stačilo pripomenúť pár slov z textu a vedeli 
sme sa hneď zapojiť. Atmosféra vo veľkej jedálni bola 
spontánna a naši skalní členovia oslávencovského tímu 
privítali medzi sebou nové tváre – obyvateľov, ktorí nie sú 
dlho na našom oddelení, a to Etelu Ivácekovú, Teréziu 
Schafferovú a Vladimíra Kopála. Neodmysliteľnou súčasťou 
býva pohostenie, a to koláčik a kofola. Okrem spevu nám 
dobrú náladu urobili aj vtipy, ktoré sme si prečítali z nášho 
časopisu. Vyhradený čas sme strávili plnohodnotne a zároveň 
sa tešíme na augustových oslávencov. 
 S obyvateľmi oddelenia IT3 sme sa stretli netradične 
vonku na terase a atmosféru nám spríjemňovala veselá 
ľudová hudba. Pri blahoželaní oslávencom na stole 
rozvoniavala   kávička  a   pochutnávali   sme  si  na  sladkých 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

a slaných maškrtách. Keďže sme v júni stretnutie oslávencov 
neorganizovali, tentoraz sme narodeniny oslávili spoločne za 
jún aj júl. Živio sme zaspievali Gabriele Jackovej, Evke 
Kohútovej a Jánovi Remišovi k narodeninám a dodatočne 
sme mu zablahoželali aj k meninám. Nakoniec sme si spolu 

zanôtili veselé pesničky, popriali ešte raz všetko dobré, veľa 
zdravia a Božského požehnania.  

Na oddelení IT4 sme sa nenechali zahanbiť a opäť sme 
pre našich júnových a júlových oslávencov vypekali. Tentoraz 
ovocnú bublaninu s radosťou 
pripravovali Zuzana Miklósová 
a Anetka Voleková. Už ráno po 
ôsmej hodine rozvoniavala na 
poschodí a všetkým veľmi chutila. 
Meninové Aničky veselo spievali 
a popritom popíjali  „domovácky“ 
vyrobenú a správne vychladenú 
bazovú limonádu. A na záver 
prezradíme, že Aničke Dovičinovej sme zagratulovali 
dokonca dvojnásobne – ku krásnym 86. narodeninám 
a júlovým meninám.    (E. Jančeková, A. Prášek Neumannová, S. Šimková) 
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Domáci spravodaj          MD-8/2021 

VAŠU INICIATÍVU VÍTAME 

Každý utorok si bystríme naše hlavy na pamäťových 
cvičeniach. Precvičujeme si naše kognitívne funkcie.  

Robíme rôzne cvičenia zamerané na podporu udržania 
dlhodobej a krátkodobej pamäte, na postreh, sústredenie 
a rôzne iné cvičenia. Tento utorok sme si spestrili skupinku na 

podnet obyvateľa Peťka Macka. Peťko doniesol na skupinu 
veľkú vlajku. Ostatní museli uhádnuť ku ktorej krajine daná 
vlajka patrí. Nikto nemal problém a všetci vedeli, že sa jedná 
o Švédsko. Potom sme si povedali zaujímavosti o tejto 
krajine. Napríklad aké je hlavné mesto, s akými krajinami 
susedí, aké sú tam známe firmy a mnoho ďalšieho. Toto 
spestrenie sa zúčastneným páčilo. Bolo to pre nich 
zaujímavé.  

Ďakujeme Peťkovi Mackovi za jeho iniciatívu a dobrý 
nápad takto si obohatiť našu skupinku.        (M. Miško) 
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Životné prostredie         MD-8/2021 

ZÁHRADNÝ KOŠÍK   

 Kde sa vzal, tu sa vzal, na záhradke zrazu stál. Reč je o 
našom novom prírastku v záhrade. V areáli zariadenia stojí 
stará betónová vodovodná šachta. Podpísal sa na nej zub 
času a pretože ešte plní svoju funkciu, bola to pre nás výzva 
skrášliť ju.  
 Vymysleli sme jej preto nový vzhľad. Aby splynula s 
prostredím záhrady, obliekli sme ju do bambusového šatu a 

tak vznikol veľký košík. Po namontovaní pletenej rúčky z vŕby 
a dozdobením zakvitnutými konárikmi bola dekorácia hotová.  

Na renovácii sa podieľali obyvatelia Beátka Révayová, 
Števko Belička, Števko Plevko a Janko Móri. Ak budete na 
prechádzke po areáli, isto ju neprehliadnite a potešte sa s 
nami z novej dekorácie. Obyvateľom, ktorí na dekorácii 
spolupracovali patrí veľká vďaka za ich trojdňovú snaživú 
prácu.                    (J. Gogolová) 
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-8/2021 

ZO ŽIVOTA PRAŠÍC 
 Obyvatelia Prašíc 
sa počas príjemných 
slnečných dní pustili do 
skrášľovania svojho 
areálu. Ladislav 
Stanko sa zručne pustil 
do úpravy kvetináča 
a ani manipulácia 

s akumulátorovým 
skrutkovačom mu 
nebola cudzia, pritom 
asistoval aj Pavol 
Zvala a do hotového 
kvetináča sme nasadili 
rôzne kvietky, ktoré 
budú potešením pre 
oko každého, kto pôjde 
okolo. Ale ani políčko 

s rajčinami, 
paprikou 
a bylinkami 
nezostalo bez 
povšimnutia. 
Helenka 
Stanková, 
Ladislav 
Stanko, 
Benedikt Paluš 
a Július Lacika 
sa chopili 
náradia, aby 
okopali  políčko,  
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Zo života zariadenia v Prašiciach      MD-8/2021 

vytrhali burinu a popolievali úžitkové rastliny.  
 Po práci počas oddychu na lavičkách nás navštívili 
detičky zo susednej materskej škôlky. Prišli sa rozlúčiť, lebo 
niektoré už v septembri nastúpia do prvého ročníka. Potešili 
naše uši krásnym recitovaním a veselým spevom. 
  Takto sa u nás po celý mesiac júl striedali pracovné 
aktivity so zábavou. Nielen skrášľovanie je potrebné, ale aj 
bezpečnosť.  
 Preto v slnečný piatok prišiel Ľubomír Šenkárik – 
inštruktor sociálnej rehabilitácie so štetcami a farbami a spolu 
s obyvateľmi Ernestom Bartom a Ladislavom Stankom 

obnovovali žlto-čierne bezpečnostné nátery na schodoch. 
 Ďalší deň sme prácu vystriedali zábavou, prišiel nám 
zahrať a zaspievať harmonikár Ronald Janský, s ktorým si 
obyvatelia zaspievali počas dvoch hodín veľké množstvo 
známych piesní.             (Z. Richter, L. Janská) 
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Ekonomika           MD-8/2021 

SPOZNAJTE NÁS III. 

 Ako posledné predstavíme zamestnankyne hospodársko-
sociálneho oddelenia. Ich pracovnou náplňou je spisovanie 
zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb pri nástupe nových 

obyvateľov a následne dodatkov. Zároveň 
spravujú finančné prostriedky obyvateľov, 
pravidelne každý mesiac sledujú úhrady 
a odvádzajú ich. Starajú sa o finančné 
potreby obyvateľov ako je vreckové, úhrada 
liekov a ostatné výdavky podľa potreby. 

A toto sú ony podľa jednotlivých oddelení: 

ITA: Katarína Bujnová – má rada knihy, vychádzky do 
prírody a rodinné stretnutia. Pracovala na oddelení IT2. 
Oddelenie ITA vzniklo po zlúčení oddelení IT1 a IT2 z dôvodu 
rekonštrukcie elektroinštalácie a dočasnom presunutí Editky 
Uríkovej, pracujúcej na IT1, na oddelenie PAM. Po ukončení 
rekonštrukcie sa ITA opäť rozdelí na IT1, kam sa plánuje 
vrátiť k svojej práci Editka a IT2, kde bude pracovať Katka.  

IT3: Gabriela Remeňová – rada cestuje, pracuje v záhradke 
a pravidelne chodí so psíkom na vychádzky. 

IT4: Marta Červená –  má rada turistiku,  lúšti sudoku  a číta 
knihy. 

IT5: Zuzana Kováčiková – pracuje na 50% ako jej tri 
predchádzajúce kolegyne a na ďalších 50% aj ako sociálna 
pracovníčka Útulku a Zariadenia podporovaného bývania. 
Plánuje individuálne aktivity a starostlivosť o obyvateľov podľa 
ich fyzických a duševných možností a poskytuje im pomoc pri 
vybavovaní úradných záležitostí. Medzi jej záľuby patria 
bicyklovanie a vychádzky so psom. 

IT6: Jaroslava Urbánková – vykonáva tú istú prácu ako 
Zuzana Kováčiková, len v našom zariadení v Prašiciach. 
        (Veronika, Monika, Andrejka, Majka, Zuzana, Miloš) 
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“Božie inštrukcie sú vždy správne“  

„Ale keď Herodes umrel, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne 
Jozefovi v Egypte a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku 
a choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka.“
                 Matúš 2,19-20 

 Dnes ma rozboleli zuby. Celá jedna strana tváre ovládaná 
pulzujúcou bolesťou. Asi viete, aké je to nepríjemné. Do toho 
mi v hlave víria chmúrne myšlienky: „Nájdem v tomto 
dovolenkovom čase svojho zubára v ordinácii a budem 
potrebovať antigénový test? Ak áno, kde sa mám ísť 
otestovať a koľko test stojí?“ Ťaživú atmosféru dotvára hlučná 
doprava za oknami fary a vo vnútri zas pravidelné hašterenie 
sa, výkriky, či plač našich dvoch ratolestí. Jednoducho môj 
vnútorný človek zamestnaný mnohorakými spôsobmi. Ťažko 
v takom rozpoložení vnímať Boží hlas. Učiť sa ho počúvať 
a rozpoznať Božie inštrukcie, ktoré má môj Pán pre mňa 
práve pre túto fázu života. A predsa práve to je to najlepšie čo 
môžem urobiť, aj s boľavými zubami, aj s „ohučanými“ ušami, 
neustále rozptyľovaná vonkajšími podnetmi. Lebo viem, že 
Božie inštrukcie ma nikdy nesklamali, sú vždy správne. Keď 
sa Jozef, Mária a Pán Ježiš presunuli z Betlehema do Egypta 
ocitli sa uprostred rušného sveta, miesta v plnom rozkvete, 
možno väčšom než dnes, plného hluku a bez pravej viery 
v Boha, ktorou žili židia v Izraeli. No i na takom mieste znel 
Boží hlas, a kto počúval, ho počul. Jozef vnímal Božiu 
prítomnosť po celý čas čo tam žili a preto neprepásol Božie 
inštrukcie o bezpečnom návrate do rodnej zeme. Boh chránil 
svojho Syna tým, že chránil jeho pozemských rodičov. 
Usmerňoval ich a oni poslúchali a prešli bezpečne a v pokoji. 
 Učme sa aj my počúvať Boží hlas a vnímať Božie 
inštrukcie pre náš život napriek nepriaznivým okolnostiam, 
v ktorých sa nachádzame. Učme sa rozpoznať čo nám vraví 
Pán Boh, ako nás chce usmerniť, pretože sa to naozaj oplatí. 
      Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, Topoľčany 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V AUGUSTE 

Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

4  farby spol. hry práca – interiér MT 

5 čítanie kníh 
čítanie kníh tréning pamäti 

SEP modlenie 
modlenie práca – areál 

6 
modlenie spol. hry „Čaj o desiatej“ 

relaxačné cv.  
práca – interiér relaxačné cv. relaxačné cv. 

9 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

10 
tréning pamäti spol. hry 

tréning pamäti práca – interiér tréning pamäti 
farby farby 

11   
spomienky spol. hry práca – interiér 

MT 
SEP SEP SEP 

12 čítanie kníh 
čítanie kníh tréning pamäti spol. hry 

 
relaxačné cv. relaxačné cv. relaxačné cv. 

13 
modlenie spol. hry 

„Čaj o desiatej“   
práca – areál práca – areál 

16 farby tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  

17 
oslávenci spol. hry 

tréning pamäti   
práca – areál farby 

18 spol. hry 
spomienky 

práca – areál práca – interiér  
farby 

19 čítanie kníh 
čítanie kníh nácvik zmyslov tréning pamäti 

oslávenci 
modlenie SEP SEP 

20 
modlenie práca – areál 

relaxačné cv. relaxačné cv.  
práca – areál relaxačné cv. 

23 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh práca – areál  
MT 

24 
tréning pamäti oslávenci 

tréning pamäti 
prechádzka 
do mesta 

tréning pamäti 
práca – areál spol. hry 

25 spol. hry 
spomienky 

oslávenci práca – interiér MT 
práca – areál 

26 čítanie kníh 
modlenie tréning pamäti spol. hry 

farby 
SEP práca – areál SEP 
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Deň ITA IT3 IT4 IT5 IT6 

27 
modlenie spol. hry 

relaxačné cv. relaxačné cv.  
práca – areál relaxačné cv. 

30 
farby 

tréning pamäti čítanie kníh   
MT 

31 
tréning pamäti farby 

tréning pamäti práca – areál tréning pamäti 
práca – areál spol. hry 

 

Vysvetlivky:   SEP – sebapoznávacia skupina;   MT – muzikoterapia 

Pohybové aktivity 

Aktivita ITA IT3 IT4 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

3,5,10,12,17,19,24,26,31 
3,5,10,12,17, 
19,24,26,31 

2,9,16,23,30 

Pobyt na 
čerstvom 
vzduchu 

pracovné dni 2,5,9,12,13,30 12 

Spoločné aktivity zariadenia 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

4 Opekačka areál Majka M. 

18 “Čo ja viem“ veľká jedáleň Martin 

19 Výlet Topoľčianky Zuzka R. 

26 Výlet Solčany Peter 

2,4,6,9,11,13,16, 
18,20,23,25,27,30 

Šport veľká jedáleň Martin 

6,27 Domovníček jedáleň zam. Betka 

5,12,26 Muzikohranie terasa Betka 

17,19,24,26,31 
Práca 

s drevom 
Pinokio Peter 

pracovné dni Šikovné ruky DomAteliéR 
Sociálni 

pracovníci 

utorok a štvrtok Masáže izby Kristián 
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Užívajme si seniorský vek 

Tak ako každý jeden rok leto odchádza, 
lístie opadáva a chladná jeseň postupne prichádza, 

tak neúnavne a nemilosrdne nám čas roky uberá,  
vrásky pribúdajú, ale pracovné starosti odpadávajú. 

Deti povyrastali, z rodného hniezda vzlietli 
a odišli v šíru diaľ a my s nádejou ich návrat, 
vrelé pohladenie a bozk na líce očakávame. 

Keď nás chmúrne myšlienky a smútok prepadnú, 
nepoddávajme sa, veď rezká a radostná pieseň 

nám hneď lepšiu náladu spraví 
a úsmev na našich tvárach dokáže vykúzliť. 

Tak tešme sa spoločne na veselé chvíle 
a modlime sa, nech nás zdravíčko nezradí. 

                    Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Sally Garrettová – Utkané sny I. 
 Rada čítam a táto kniha ma zaujala natoľko, že sa chcem 
s vami postupne deliť o jej zaujímavý obsah. Pekný zážitok!  
 Dane Grasten opustil vysokú školu keď mal 20 rokov a 
vrátil sa domov do Montany, lebo rodičia zomreli a mali veľkú 
chovateľskú farmu oviec a jahniat. Od detstva pomáhal 
rodičom, oženil sa aj rozviedol, pričom stále veril, že ho veľká 
láska ešte čaká. Abigail Hardestyová, celá bez seba zviera list 
od Daneho. Jeho bratranec, Dr. Christensen ju však 
upozornil, že i keď dosiahla vynikajúce výsledky ako 
postgraduálna študentka v odbore chovu zvierat, jej 
zamestnávateľ sa môže zatváriť nevrele, keď sa dozvie, že 
pôvodne absolvovala umeleckú priemyslovú školu. Jej túžbou 
bolo naučiť sa čo najviac o chove oviec, lebo s ich vlnou rada 
pracovala. Keď pred rokom predala svoju vlastnú dielňu, 
kúpila si obytný voz. V liste Dana Grastena bolo rozhodnutie, 
že nasledujúcich 6 mesiacov bude jej zamestnávateľom, 
učiteľom i radcom.          Beáta Révayová, obyvateľka 
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Významné dni v auguste 

06.   Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní 
09.   Deň Nagasaki 
09.   Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta 
09.   Medzinárodný deň solidarity s bojom  žien v Juhoafrickej 
 republike a Namíbii 
10.   Záhaľčivý deň 
12.   Medzinárodný deň mládeže 
12. Medzinárodný deň ľavákov 
19. Svetový humanitárny deň 
 Deň videohier 
23. Európsky deň obetí stalinizmu a nacizmu  
23. Medzinárodný deň spomienky na obchod s otrokmi 
 a jeho zrušenie (UNESCO)      Štefan Hučko, obyvateľ 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 

Seneca: Všetko šťastie v živote závisí od odvahy a práce. 
Sokrates: Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť najskôr sám 
sebou. J. Ron: Ak sa ti nepáči, kde si, pohni sa, nie si strom. 
G. P. Secundus: Tým rýchlejšie letí čas, čím sú šťastnejšie 
časy. M. Twain: Najistejšie miesto, kde nájdete pomocnú 
ruku, je na konci vášho pleca. L. Przeczek: Veľa potrebných 
znalostí možno výlučne získať v škole života. A. N. Tolstoj: 
Deti môžu len žiť, dospelí musia zápasiť. 

Výroky slávnych 

W. Shakespeare: Miluj všetkých, dôveruj málokomu, 
neubližuj nikomu. G. Flaubert: Aj v tých najdôvernejších 
vyznaniach je vždy niečo, čo nevypovieme. M.T. Cicero: 
Každé zlo sa dá zničiť v zárodku, hneď ako zakorení, 
spravidla silnie. CH. Carter-Scott: Hnev ťa zmenšuje, kým 
milosť ťa núti rásť ponad svoju výšku. Stobaeus: Sila pravdy 
ľahko predstihne každú ľudskú fantáziu. R. Hill: Prestaň si 
vytvárať život, od ktorého si potrebuješ brať dovolenku. 
       Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-11/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-16/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-19/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-20/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-8/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-22/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/den/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-23/
http://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2021-3-23/
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Porekadlá 

Ako Vavrinec navarí, tak sa nám jeseň vydarí. * Ak je zlé leto, 

bude pekná jeseň. * Ak je teplo na Augustína, taká chladná 

bude Katarína. * Dažďov v auguste je ako ženský plač. * Keď 

je na Vavrinca pekná teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi 

milá. * Aký je v auguste posledný deň, taká má byť celá 

jeseň. * Keď sa Dominik potí, Marek bude v kožuchu. * Suchý 

august, suché víno, mokrý august, vodnaté víno. * Matka 

Božia varí, svätý Michal dovára. * Ak je na Vavrinca slnce, 

medu budú plné hrnce. * Zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú 

nádej k hojnosti vína dáva. * Aký je august spočiatku, taký 

bude až do konca. * Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, 

skorej ako obed minie sa usuší. 

Aforizmy 

Bez lásky sa nedá žiť, bez bolesti milovať. * Smutní ľudia pijú 

od žiaľu, veselí od radosti a Slováci od rána. * Vďaka 

výnimočnému postaveniu na niekom sedel. * Buď za mladi 

starcom, aby si na starosť bol mládencom. * Počestná 

manželka je mužovi poddaná, ale zároveň mu vládne. * 

Manželstvo s dobrou ženou je ako prístav v búrke, 

manželstvo so zlou ženou je ako búrka. * S planým mužom je 

zle, bez neho ešte horšie. * Najprv dostával muž ženu, ktorá 

vedela variť ako jej matka, dnes dostane ženu, ktorá vie fajčiť 

ako jej otec. * Manželstvo je stav, keď sa ešte len prebudíš a 

už za niečo môžeš. * Nikdy sa nepýtaj ženy, či je alebo nie je 

zadaná. Slušne sa predstav a ona sama rozhodne, či je alebo 

nie je.  môžeš. * Priateľstvo je ako slnko, ktoré nikdy 

nezapadne.      Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 
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Zasmejme sa 

Majster pošle učňa do vedľajšej miestnosti natrieť okná. Po 
chvíli sa učeň vráti a pýta sa majstra – Pán majster, aj rámy? 

Drahý, to je úžasné, ako ťa dokážu zmeniť dva litre vína... 
Drahá moja, veď som toľko ani azda nevypil. No, drahý môj, 
ale ja áno. 

Na plese – Keď necháte svoju ženu stále tancovať s inými 
mužmi, buďte si istý, že vám ju niektorý z nich preberie! V tej 
nádeji žijem už päť rokov...        Petronela Kittlerová, obyvateľka (Zdroj: Teleplus) 

Haló, kto je tam? Dobrý deň, šéfe, tu Fero. Rozbilo sa mi 
spätné zrkadlo na strane vodiča. Šéf – A teraz čo ja s tým? 
Tak ho vymeňte! Vodič – Nemôžem, leží na ňom celý kamión. 

Karhá mamička Janka – Tak milá teta ti dala buchtu a ty si jej 
kameňom rozbil okno! To nebol kameň, ale tá buchta! 

Nahnevaný sused kričí cez plot na Deža – Dežo, tvoje štyri 
decká mi kradnú v záhrade jablká! Ale nehovor. A to piate sa 
kde túla?    Magdaléna Drábiková, obyvateľka (Zdroj: Nový Čas špeciál Krížovky) 

Jeden pilot hovorí druhému – Povedz parašutistom, aby 
prestali vyskakovať. Ešte sme nevzlietli! 

Babka sa chváli susedke – V poslednom čase pracujem ako 
knihovníčka! Nehovor a kde? No doma. Požičiavam deťom 
svoje vkladné knižky!            Eva Kohútová, obyvateľka (Zdroj: Život) 

Jožko cestou domov hovorí mamičke – Dnes som sa ako prvý 
prihlásil v škole. A načo? Na otázku, kto rozbil okno. 

Pútnik zomierajúci smädom na púšti uvidí studňu a vykríkne – 
Voda! Voda! Zo studne sa ozve hlas – Kde? Kde? 

Na verejnom stretnutí žartuje premiér – Ako sa máte? Dobre, 
dobre – žartujú občania. 

Horský sprievodca hovorí – Keby dámy na chvíľku zmĺkli, 
počuli by sme hukot vodopádu.    Mária Grendelová, obyvateľka (Zdroj: Život) 
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Aktívne starnutie  

 Často si kladieme otázku: Do akej miery a v akom 
rozsahu môžeme ovplyvniť naše starnutie a žiť čo najdlhšie v 
čo najlepšom zdraví? Genetické faktory a vplyvy vonkajšieho 
prostredia sa dajú len ťažko ovplyvniť, no k najvýznamnejším 
ovplyvniteľným faktorom zdravého starnutia nesporne patrí 
správny životný štýl. Aktivity seniorov sú závislé od ich 
zdravotného stavu, od trhu práce a životnej filozofie. V 
zásade platí, že aktívnejší ľudia žijú dlhšie. Pre aktívny život 
seniorov v našom zariadení sú vhodné každodenné aktivity 
rôzneho druhu a zamerania ponúkané sociálnymi 
pracovníkmi a inštruktormi sociálnej rehabilitácie, ktoré okrem 
nových vedomostí a poznatkov prinášajú spoločenské 
kontakty, vyplnenie voľného času, získanie sebavedomia a 
celkového zlepšenia kvality života. 
 Stačí si z nich len vybrať, naladiť sa pozitívne, prekonať 
nerozhodnosť, ostych alebo lenivosť a zúčastniť sa ich.  

 Preto, milí naši seniori: 

 Podporujte svoje duševné zdravie 
 Vzdelávajte sa 
 Buďte fyzicky aktívni 
 Dodržiavajte zásady správnej výživy 
 Ak fajčíte, obmedzte fajčenie, pitie alkoholických nápojov 
 Pestujte koníčky 
 Zapájajte sa do života komunity 
 Stretávajte sa s príjemnými a optimistickými ľuďmi 
 Chodievajte na preventívne prehliadky 
 Dbajte o svoje zdravie 

„Prekážky vás nemôžu zastaviť, problémy vás nemôžu 
zastaviť, iní ľudia vás nemôžu zastaviť, len vy môžete 
zastaviť sami seba.“          Jeffrey Gitomer 

          (Zdroj: https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/letaky/Aktivne_starnutie_brozura.pdf) 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/letaky/Aktivne_starnutie_brozura.pdf
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TOPOĽČANY PRE VŠETKÝCH 

 V priebehu mája mali možnosť občania Topoľčian 
nominovať názov, ktorý by mal nosiť nový cyklomost 
v Topoľčanoch. Spomedzi viac ako stovky návrhov 
vybrala Komisia výstavby, územného plánu, dopravy 
a regionálneho rozvoja, EŠF päť kandidátov: Most 
Ladislava Dorušáka, Most Milana „Kotulku“ Kotrbu, 

Most sv. Floriána, Most Topoľ a Topoľčiansky cyklomost. Do 
konečného hlasovania sa zapojilo 468 hlasujúcich. Víťazným 
názvom sa stal Topoľčiansky cyklomost, ktorý získal 
takmer 40 percent hlasov. Veríme, že po úspešnej kolaudácii 
sa Topoľčiansky cyklomost stane užitočnou skratkou na cestu 
do práce alebo za oddychom, ale aj obľúbeným miestom 
peších prechádzok. 

Každý deň sme sledovali jej premenu. Videli sme, ako sa 
z chátrajúcej a dosluhujúcej budovy stáva moderná, 
nadčasová a reprezentatívna športová hala, na ktorú môže 
byť mesto právom hrdé. Kolaudačné konanie na 
rekonštrukciu športovej haly bolo ukončené rozhodnutím 
povoľujúcim užívanie stavby. Dohady a komentáre k jeho 
priebehu a k možnosti otvoriť halu skôr boli iba znakom 
neznalosti stavebného zákona. Mestská športová hala 
prešla v priebehu roka kompletnou rekonštrukciou, je 
pripravená pre 2050 divákov a spĺňa podmienky na konanie 
medzi tátnych zápasov. Vychutnať si ešte novotou 
voňajúcu halu prišli ako prví malí hádzanári, ktorých privítalo 
vedenie mesta a poprialo im veľa úspechov. Deťom pri 
pohľade na novučičké priestory svietili oči. Aby sa v ňom 
našim športovcom darilo, sa modlitbou postaral aj dekan 
Dušan Argaláš. Držíme palce a radi v hale všetkých uvítame 
aj v Deň otvorených dverí, ktorý plánujeme na september. 
Dobré dielo sa podarilo. V prospech Topoľčian a Topoľčancov. 

                (Zdroj: https://www.topolcany.sk) 
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PREDSTAVUJEME  

NOVÝCH ČLENOV KOLEKTÍVU
  

  

  
  

  EEtteellaa  IIVVÁÁCCEEKKOOVVÁÁ  

          oobbyyvvaatteeľľkkaa  IITTAA  

  
  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

FFrraannttiišškkaa  BBOOŽŽIIKKOOVVÁÁ,,  IInngg..  MMiillaann  DDUUCCKKÝÝ,,  AAnnnnaa  TTAALLOOVVÁÁ,,  

JJoollaannaa  VVLLČČKKOOVVÁÁ,,  IInngg..  JJáánn  VVLLČČKKOO,,  JJoozzeeff  LLIISSÝÝ  

oobbyyvvaatteelliiaa  IITT33  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

JJáánn  KKOONNCC      

oobbyyvvaatteeľľ  IITT66  
♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

Prajeme si spoločne, aby sme sa tu vzájomne cítili dobre! 
 

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
  

AUGUSTOVÍ oslávenci 

01.08. Irena Gričová 
01.08. Agneša Vargová 
18.08. Jozef Krajčík 
19.08. Antónia Feketeová 
22.08. Bernardína Mojžišíková 

22.08. Jozef Záruba 
23.08. Stanislav Černý 
23.08. Antónia Jamrichová 
28.08. Valéria Bečárová 
31.08. Anna Belohorcová 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa 

šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti  

Fotografie sú vyhotovené v zmysle výnimky z nosenia  rúšok  Vyhlášky 

MZ SR pre fotografované osoby a zároveň je pri fotografovaní dodržiavaný 

sociálny odstup 2 metre.  
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Tajnička 

29.8.1944 vypuklo v Banskej Bystrici ozbrojené povstanie 
slovenského odboja proti vstupu nemeckých vojsk na územie 
Slovenskej republiky. Tajnička vám prezradí názov sviatku.  
    

                                                                                              Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: 
Koľko Mesiacov má Zem? 
a.) 0 b.) 1 c.) 2 

         Magda Drábiková, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Čo je “ŽELVA“? 
a.) Ťava b.) Jahňa 

 

c.) Korytnačka 

        Eva Kohútová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 23.8.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 7/2021 

sú: Magdaléna Drábiková a Katarína Kánová 

Srdečne gratulujeme! 

 

           Kulo 
           Krátka bodná zbraň 
           Súbor nádob na varenie 
           Povodeň 
           Vyučovať 
           Maj v evidencii 
           Poverený velením 
            
           Vchod 
           Poraní 
           Odhaduj výsledok 
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Country bál so skupinou ONTARIO 

Po dlhšom čase z dôvodu pandemických opatrení sa 
konala v našom zariadení zábava. Spojenie tanca a hudby 
naladilo zúčastnených  na jednu vlnovú dĺžku a bolo veselo.  

Dobrá nálada a živo bolo aj vďaka našej kolegyni Mirke 
Grmanovej, 

ktorá 
sprostredkoval
a vystúpenie 

country 
skupiny 
Ontario. 
Skupina 

pochádza od 
Topoľčian, ide 

o štyroch 
hudobníkov, 

ktorí hrali 
a spievali pre 

našich 
obyvateľov 
bezplatne. 

Kapela vznikla 
v roku 2009. 
Hudobníci hrali 

česko-
slovenské 

country od populárnych interpretov, ľudovky a vlastnú tvorbu.  
Obyvatelia si zaspievali, zatancovali, pospomínali 

a príjemne strávili popoludnie. Úsmev na tvári, spokojnosť sa 
zračili nejednému účastníkovi.  

Ernest Lopatka sa vyjadril: “Bezkonkurenčná akcia, 
hudobníci sú profesionáli“. 
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Jaroslav Ružička: „Na jednotku“.  
Miroslav Arpáš: „Úžasná akcia, tancoval by som aj do 

polnoci“. 
 Obyvatelia mali možnosť porozprávať sa navzájom, ako 

aj napríklad Marta Košťálová stretla Máriu Novotnú, 
s ktorou jeden čas bývala. Tešili sa spoločnému stretnutiu.  

Country bálu 
sa zúčastnili aj 
príbuzní, ktorí 
boli na návšteve 
svojich blízkych. 
Vyjadrili 
spokojnosť pri 
pohľade na 
šťastných 
obyvateľov. 
Mária 
Hajnovičová aj 
predstavila 
sociálnym 
pracovníčkam 
svoju rodinu. 

Materiál na 
občerstvenie nám 
zabezpečila 
Monika Chropeňová prostredníctvom sponzorov. Ovocné 
bublaniny a slané koláče upiekla v chránenej dielni Eva 
Želísková spolu s obyvateľmi IT5.  

O úpravu a výzdobu terasy sa postarali koordinátorky 
oddelení a sociálni pracovníci.   

Čo dodať na záver? Ďakujeme všetkým účastníkom za  
vytvorenie pohodovej, veselej atmosféry, kolegyni Mirke za 
podnet, hudobníkom za realizáciu a organizačnému tímu za 
organizáciu.             (S. Červená) 
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POZDRAV Z INTERNÉHO 

ROZHLASOVÉHO 

ŠTÚDIA  

  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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