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Z úcty k Vám
Keby som nosil klobúk, ako bolo u mužov
kedysi zvykom, a stretnem našu pani riaditeľku,
iste by som svoj klobúk zložil, uklonil sa na znak
pozdravu, a tým, by som vyjadril úctu a obdiv
k tejto žene.
Čas letí rýchlo, občas nestihneme niektoré
zmeny, okamihy ani zaregistrovať a už sú preč –
minulosťou. Čas je vec, ktorá sa nedá zastaviť ani
spomaliť. Ja som v našom zariadení už dlhý čas,
strávil som tu veľa dní.
Vierka Bútorová, naša pani riaditeľka je tu tak
isto už dlhý čas, pretože 10 rokov, je naozaj dosť. Za toto obdobie jej
pôsobenia
nesklamala
jediného
obyvateľa.
Pokiaľ to bolo v jej silách, vždy
pomohla ako vedela, ochotne prijala
a vypočula každého, kto sa na ňu
obrátil. Každý jeden z nás, keď niečo
potrebujeme, nájde si chvíľku, aby nás
vypočula. Občas stačí aj počúvať
o trápení
a
starostiach
človeka
a pomôže aj to. A na to sa môžeme na
ňu vždy spoľahnúť.
Pri príležitosti životného jubilea,
ktoré naša pani riaditeľka oslavovala
ešte v mesiaci august, by som jej chcel
ešte raz popriať veľa zdravia, šťastia,
lásky, ale hlavne pevné nervy so
všetkými obyvateľmi, ale aj kolegami 
Nemáte to ľahké, nie vždy sme dobrí a ukážkoví, ale verte, že
všetko robíme s najlepším úmyslom, vedomím a svedomím.
„Verím že tu bude ako riaditeľka s nami ešte dlhé roky.“
Štefan Hučko, zástupca šéfredaktora
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Kŕdeľ farebných motýľov
Pondelkové
dopoludnia
patria
na
oddelení IT2 už pravidelne práci s farbami.
A tak sme sa rozhodli si skrášliť našu
spoločenskú
miestnosť
obrazom.
Tí
šikovnejší z našich klientov vystrihovali
z farebného papiera motýľov a spoločnými
silami sme ich lepili do tvaru srdca na plátno.
Spokojní so svojím dielom sme ho hrdo
vyvesili na stenu. Bude nám robiť radosť,
pretože je plný farieb, ale hlavne preto, že
sme si ho vyrobili my sami, vlastnými rukami
a silami. O to je pre nás tento obraz cennejší.
(kr)

Medom osladené dopoludnie
Po letných horúčavách sme sa v príjemnom počasí stretli na
terase A budovy aby sme si „pobesedovali“ na sladkú tému
obľúbeného
MEDU.
Dozvedeli sme sa o jeho
histórii, liečivých účinkoch,
rozdelení, ale aj receptoch
na všetky neduhy. Rovnako
k medu patrí aj medovina so
svojou históriou.
No a nakoniec sme
zablúdili
k TISÍCROČNEJ
VČELE
a jej
známym
predstaviteľom, ktorí dali
tomuto filmu dušu. Taktiež
nezabudnuteľnou pre naše
generácie bola aj VČIELKA MAJA, o ktorej nám „božský Kája“ spieva
už 40 rokov.
Ale aby sme neobišli naprázdno, ochutnali sme aspoň domáce
medové rezy, ku ktorým medík neodmysliteľne patrí. No a nabudúce
sa stretneme pri téme „BYLINKY A ICH SILA“.
(kr)
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Zábava pri hrách
V jedno pondelkové dopoludnie
nám spoločenské hry prevetrali hlavy.
Hrali sa karty, človeče nehnevaj sa,
skladalo sa pexeso, mozaika a stavalo
sa lego. V miestnosti panovala
sústredená, hravá atmosféra. Je vidno,
že sa už ľahšie dýcha, pretože horúce
letné dni nám dali všetkým zabrať.
Ale už je najmä pre našich
obyvateľov počasie priaznivejšie, tak sa
zase cítia lepšie a môžu sa sústrediť na
najrôznejšie
aktivity.
Postavené
domčeky z lega čakajú na kolaudáciu
návštevníkov na IT 1, pexeso bolo tak
isto zdolané, pri človeče nehnevaj sa
našťastie nikto naozaj nehneval.
Spoločenské hry našich obyvateľov bavia a radi si nimi spríjemnia
voľný čas.
(rt)

Čas vyhradený na oddych
Leto je priestor vyhradený na oddych a načerpanie nových síl.
A to tak, že si berieme dovolenku, cestujeme, poznávame nové
miesta doma i za hranicami. Chceme zostať na pekných miestach a
túžime sa tam vrátiť ešte raz. Podobnou skúsenosťou bola pre
učeníkov chvíľa Ježišovho premenenia na hore. Hory podobne ako
púšť sú obzvlášť významné miesta na stretnutie s Bohom, na nich
viac ako inde zakusuje človek jeho blízkosť. Ako sú hory vyzdvihnuté
nad krajinou, tak sú z každodennosti „vyzdvihnuté“ aj stretnutia s
Bohom.
O tom, ale aj o mnohom ďalšom sme si hovorili na augustových
duchovných cvičeniach, ktoré sa konajú pravidelne v našej kaplnke.
Pri týchto cvičeniach je dôležité nielen dobre a pozorne počúvať, ale
sa aj zamyslieť nad počutým textom, vniesť do duše pokoj a mier.
(rw)
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Zo života obyvateľov
zariadenia v Prašiciach
Skončili sa prázdniny, začal školský rok a život sa dostáva do
bežných koľaji. Rodičia si vydýchli a deti niektoré s obavami, iné
s radosťou začali chodiť do školy. Oddýchnutí, zrelaxovaní začíname
po dovolenkách znovu pracovať na plné obrátky. Dovolenky boli plné
zážitkov a spoznávaní nových miest. Našim starkým už roky a zdravie
neumožňujú chodiť na dovolenky, pre sú vždy radi, keď im naše
zážitky sprostredkujeme slovne a pozeraním fotografií.
Pre starkých beží čas rovnako cez prázdniny ako v bežné dni.
Každý deň je dobrý, keď nič nebolí. Aj keď za bonusové dni sa rátajú
tie keď sa niečo zábavné,
alebo zaujímavé deje. Aj
taká jednoduchá hra na
šikovnosť ich prstov a rúk
jemne zvyšuje adrenalín.
Proste už len tým, že sa
snažíte
byť
o trochu
rýchlejší ako sused pri
stole, robí aj jednoduché
hry napínavými.
Keďže na dlhé preteky
v stoji už nemáme sily, tak
sme súťažili posediačky.
Išlo o čo najrýchlejšie postavenie veže z kociek. Ak si niekto myslí, že
je to celkom jednoduché, tak sa mýli. Starým ľuďom sa už ruky trasú
a trafiť presne kocku na kocku vyžaduje pozornosť a sústredenie.
A keď sa súťaží o čas je to ešte napínavejšie. Nesúťažili sme o žiadne
vecné ceny, ale aj dobrý pocit zo svojej šikovnosti poteší. Rovnako
rýchle boli pani Poláková s pani Klobučníkovou.
Takže aj takýmto spôsobom si vypĺňame voľný čas, a zároveň
precvičujeme nielen šikovnosť rúk, ale i cibríme pozornosť
a sústredenie.
(ll)
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Krásne miesto na oddych
Myšlienka
na
vybudovanie
altánku
skrsla
bývalému
koordinátorovi Antonovi Markovi. Pani riaditeľka túto myšlienku
podporila, a vďaka našej zamestnankyni Marianke Vystavilovej,
ktorá
zabezpečila
prostredníctvom
pána
Jozefa Duranziu materiál –
drevo sa mohlo začať
stavať. Šikovné ruky našich
údržbárov
a obyvateľov,
ktorí pomáhali sa podarilo
vytvoriť toto dielo. Dlažbu
a drevené sedenie sme
zabezpečili
z finančných
prostriedkov
z Občianskeho združenia Slovenský orol.
Akciu otvorila slávnostne pani riaditeľka, privítala prítomných
hostí Antona Marku, pátra Bednára, hudobnú skupinu pána
Chovanca, zamestnancov
a všetkých
obyvateľov,
poďakovala
zainteresovaným za prácu
a zapriala veľa príjemných
chvíľ strávených v altánku.
Pani
riaditeľka
spoločne
s Antonom
Markom prestrihli stužku
a tak
altánok
oficiálne
uviedli do života. Následne
páter
Bednár
altánok
posvätil, požehnal prítomným a spoločne sme si zaspievali mariánsku
pieseň.
Prítomným sa prihovoril aj samotný realizátor Tonko Marko
a predseda Domového parlamentu Miroslav Kleman, ktorý
poďakoval za obyvateľov za možnosť výstavby a realizáciu altánku.
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Po slávnostnom prípitku nasledovala zábava, areálom zariadenia
sa ozývala hudba.
Obyvatelia
využili
akciu
Kolaudácia
altánku ako priestor na
gratulácie pre našu pani
riaditeľku k jej životnému
jubileu.
Predseda
Domového parlamentu
za obyvateľov zaprial
pani riaditeľke zdravie,
šťastie, lásku, aby ju
úsmev sprevádzal a aby
išla pevne za svojim
cieľom a dokázala čo chce dokázať. Ku gratulácii sa pridali obyvateľky
Petronela Kitlerová a Anna Szabová s prianím, ktoré samé zložili
a tiež prítomní obyvatelia. Pani riaditeľka s úsmevom na tvári prijímala
gratulácie okoloidúcich obyvateľov, venovala im milé slovo. Ako na
dobrej akcii nechýbal ani tanec a naši muži vyzvŕtali pani riaditeľku
v tanci.
Naše ďakujem patrí
pánovi Piterkovi z Vine
Ville za občerstvenie,
pani
Želízkovej
z chránenej dielne Uvar
si sám, koordinátorke
stravovania
Zuzke
Janákovej a kuchárkam
za pripravené dobroty,
sociálnym
a rehabilitačným
pracovníkom za pomoc pri príprave akcie.
Kolaudácia altánku bola ďalšou akciou kde sme všetci ako jedna
rodina spoločne oslavovali a tešili sa z príjemne stráveného dňa
plného pohody, úsmevu, tanca a dobrej nálady a určite na tento deň
nezabudneme.
(sč)
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Žime spolu
Ešte v mesiaci JÚL sme boli pozvaní na veľmi príjemnú akciu,
ktorá sa konala v Nitre v mestskom parku. Kvôli nedostatku miesta
v minulom čísle časopisu uverejňujeme krátku správu teraz.
Aby všetci naši
obyvatelia vedeli, že sa
radi zúčastňujeme na
rôznych
podujatiach,
kde okrem iného aj
prezentujeme
našu
tvorbu.
Myšlienkou
tejto
veľkej akcie bolo spojiť
handicapovaných ľudí
so
zdravými
ľuďmi.
Vystúpenia
tam
predviedli
šikovní
tanečníci, speváci, ale aj
remeselníci. Samozrejme, že aj my sme vystavovali výrobky, ktoré
vznikli v našom DomAteliéRi pod vedením Janky Gogolovej. Naše
zariadenie v Nitre reprezentovali Beátka Révayová a Rudko
Sokolík.
(jg)

Keď nám leto dopraje
Opäť sme sa boli túlať. Keď je na nás slniečko milosrdné, dopraje
nám aj pár chladnejších dní – to je presne ten správny čas pre nás.
Vydali sme sa na prechádzku po širšom okolí. Zopár obyvateľov,
ktorým nôžky ešte slúžia, ale aj tí imobilní na svojich vozíkoch.
Zamierili sme na obchôdzku blízkeho sídliska. Príjemný vzduch nás
poháňal vpred, ruch mesta sa nedal nevidieť a nepočuť. Ale bolo to
príjemné – príjemná zmena pre našich obyvateľov.
Vychádzku sme si všetci užili aj vďaka dobrej kofole a kávičke,
ktorú sme si dopriali. Príjemný letný vánok nám prospel, rovnako ako
dlhšia vychádzka, ktorú veríme, že budeme môcť tento rok absolvovať
ešte niekoľko krát
(aj)
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Pozor na rozsvietenú „kontrolku“
Milí čitatelia, bratia a sestry,
asi mi dáte za pravdu, že hoci dnes môžeme v mnohých oblastiach
každodenného života používať naozaj vyspelú techniku, nedá sa na ňu vždy
sto percentne spoľahnúť. Kedykoľvek môže zlyhať. Čo však na novodobých
prístrojoch a spotrebičoch veľmi oceňujem sú takzvané „kontrolky“. Obvykle sú
to červené svetielka, malé síce, ale s dôležitou funkciou. Podľa nich človek
hneď zistí, či má dané zariadenie v poriadku. A neraz nás aj prístroj priamo na
displeji informuje v čom je chyba. Ak kontrolky nesvietia, môžeme byť spokojní.
Všetko je tak ako má byť. Ak však to malé svetielko na pračke,
chladničke, či na palubnej doske automobilu začne svietiť, vieme že je
problém. Aj nás to niekedy vyvedie z rovnováhy, zvlášť keď nie sme príliš
technicky zruční. Vtedy je čas dať „techniku“ opraviť, alebo niekedy len vyriešiť
maličký nedostatok, tak ako napríklad, keď som ja zabudla otvoriť prívod vody
na pračke a kontrolka ma hneď o tom informovala. Potom stačilo už len otočiť
ventil a všetko bolo opäť v poriadku.
My, ľudský jedinci sme dokonalejší než neživá technika, no tiež
zlyhávame a „nefungujeme“ tak ako by sme mali. A vtedy je dobre ak aj my
máme takú celkom malú kontrolku v sebe, ktorá nás vystríha, že je niečo
v neporiadku s našim životom. Je dobré, ak sa nám takzvane rozsvieti v hlave,
či v srdci, predtým ako urobíme nesprávne rozhodnutie, alebo vtedy keď už
sme zle nasmerovaní sa môžeme spamätať. Neviem ako pre vás milí bratia
a sestry, ale pre mňa je takou „kontrolkou“ môjho života môj drahý Stvoriteľ,
Pán Boh. Vždy sa môžem spoľahnúť na Jeho včasnú „intervenciu“. A aj Ho
o to prosím v modlitbách, aby ma včas upozornil, zastavil, usmernil, aby
osvietil môj rozum a ostrihal ma od všetkého zla. On koná mnoho zvláštnych,
divných skutkov a úmyslov ako hovorí Biblia. No všetko je to nám ľuďom na
dobré. Vždy vie včas a presne zasiahnuť, aby sa nám nestalo ešte niečo
horšie. Božie kontrolky fungujú naozaj vynikajúco. Ak sa podľa nich riadime,
toho zlyhávania bude čoraz menej a menej. Nechcem povedať, že budeme
dokonalí. Takýto úžasný stav nás čaká až v nebi, ale môžeme sa k nemu
približovať.
V bežnom živote sa ľudia usilujú kúpiť si kvalitné spotrebiče, aby predišli
častej kazovosti a dosiahli čo najdlhšiu životnosť. Usilujme sa aj my „byť
kvalitní“. Na takých nás Hospodin dokáže pretvárať. Nechajme Ho teda nech
koná svoje divné skutky a úmysly s nami, nech zasvieti s upozornením vždy
keď to bude potrebné. Aby sa náš život dal vždy vylepšiť, opraviť Božími
rukami, keď to bude potrebné.
Vaša EKB
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Išlo dievča po vodu
Išlo dievča po vodu cez horičku zelenú,
po kamennom chodníčku, pospevuje si peknú pesničku.
Vodička studená vyviera, pod vysokým hradom,
po ktorom kráča dievčina s krčahom.
Ako naberá, veselo si pospevuje, potom domov sa s vodičkou
studenou po kamennom chodníčku vyberie.
Počkaj dievčina, postoj chvíľu,
volá švárny šuhaj „smäd ja veľký mám,
za jediný dúšok vodičky, tisíc bozkov ti dám.
Smäd ty šuhajko máš? Krčah plný vodičky tu máš,
na bozkávanie ja nemám čas.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Aforizmy
Slabí ľudia hovoria a nekonajú, silní ľudia konajú a mlčia. Milenky na
rozdiel od manželiek, by mali mať dar mlčania ak dostanú kopačky.
Láska k peniazom je platonická, preto nepozná neveru.

Pranostiky
Na sv. Václava býva blata záplava. Keď Rozália kvety páli, Lucia
kvetmi pomaľuje obloky. Septembrový dážď poliam potrava,
vinohradom otrava.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Výroky slávnych
Twain: Najskôr stvoril Boh muža, neskôr ženu. Potom mu prišlo muža
ľúto a dal mu tabak. Bernard: Ach, kiežby som bol bohatý, aby som
prišiel na pomoc chudákovi, ktorým som. Remarque: Bez lásky je
človek iba mŕtvola na dovolenke. S. J. Lee: Kôň bez jazdca je stále
koňom, ale jazdec bez koňa je iba človekom. Alžbeta I.: Viem, že
mám telo slabej a krehkej ženy, ale mám srdce a žalúdok kráľa.
Hope: Keď žena zošpúli pery, je to ako, keď vojak čistí guľomet.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka
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Leto plné slnka
Keď sa slniečko prediera
a svojimi lúčmi už ohreje našu zem,
kvietky zo zeme začínajú hlávku dvíhať k nemu.
Vďaka slniečko, vlásky tvoje zlato spletené,
teba potrebujú kvietky aj ľudia,
privoniavajú čarovnú vôňu
a robia si z nás kytičky do váz.
Vďaka i tebe verný letný dáždik, pomáhaš,
veď bez teba nemôže nič rásť.
Pozri sa, keď ruky človeka pomáhajú,
sme my kvety krásne, v kvete celé leto.
A keď slniečko zapadáš, obuješ sa večere
do koruny stromov, ktoré sa ligocú
- strieborno zlaté.
Beáta Révayová, obyvateľka

Bylinkáreň
V tomto čísle si niečo povieme o nádche (sennej nádche), ktorá
začne byť aktuálna v nastávajúcom období. Z byliniek, ktoré zaručene
pomôžu pri podobných neduhoch a ochoreniach je najvýznamnejšia
pŕhľava. Tá pomáha pri všetkých alergiách. Keď budeme piť čaj
z pŕhľavy, najlepšie počas dňa vypiť 3 – 4 šálky, zaručene nám to
pomôže odstrániť nepríjemnú nádchu.
Tento príspevok z dielne našej bylinkárne, je posledným. Dúfame,
že sme našimi príspevkami a radami pomohli spoznať liečivú silu
byliniek. Tí, čo sa zaujímate o byliny, si v prípade núdze môžete
pomôcť týmito príspevkami. Na Božiu lekáreň sa vždy môžete
spoľahnúť, aj keď lekári nedávajú chorému už žiadnu nádej.
Pri písaní týchto krátkych článkov sme si pomáhali knihou
„Zdravie z Božej lekárne“, vďaka ktorej vieme úspešne liečiť všetky
choroby a neduhy človeka.
Teším sa na Vás pri ďalšej, verím, že zaujímavej rubrike.
Beáta Révayová, obyvateľka
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Vitajte medzi nami!
Prišli k nám noví obyvatelia
Mária RYBANSKÁ a Jozefa HERDOVÁ - Prašice
Vladimír GÁLIS - Topoľčany

SEPTEMBROVÍ oslávenci
02.09.
03.09.
04.09.
06.09.
09.09.
09.09.
09.09.
10.09.
11.09.
11.09.
11.09.
12.09.
13.09.
13.09.

Jozef Vančo
Rudolf Štefanec
František Šustala
Mária Bakitová
Štefánia Geletová
Emil Kopček
Irena Hrdličková
Natália Medová
Jozef Kuchár
Zdenka Karasová
Mária Bajtalová
Mária Gogová
Beáta Révayová
Anna Révayová

16.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
19.09.
20.09.
22.09.
22.09.
22.09.
24.09.
24.09.
24.09.
27.09.

Milan Božik
Dominik Meluš
Jozef Grman
Jozefa Deličová
Anastázia Opáthová
Magdaléna Drábiková
Peter Šimun
Emília Štefkovičová
Eduard Čierny
Jozefína Cvrčková
Milan Jančovič
Valéria Králová
Rozália Boháčiková
Jana Hubová

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie,
veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti.
V mesiaci AUGUST nás opustili
Bohumil Hašana, Bernardína Ondrušková

Česť ich pamiatke
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V SEPTEMBRI
Denne
Denne
Denne
Denne
Po
Ut-Pia
Ut,Štv
Ut,Štv
Po,Ut,Št

Pohybom ku zdraviu
CHD-RhB
M.Mihálik
Rehabilitačné cvičenia
Rhb
Janka T.
Rehabilitačné cvičenia
Rhb
Soňa
Rehabilitačné cvičenia
Rhb
Katka K.
Rehabilitačné + skupinové cvičenia
PRAŠICE
Andrejka
Rehabilitačné cvičenia
Rhb
Andrejka
Skupinové cvičenia
chodby
Andrejka,Janka
Skupinové cvičenia
chodby
Soňa, Katka
DomAteliéR
B/3
Janka G.

04.09
04.09
04.09
05.09
05.09
05.09
06.09
06.09
06.09
06.09
06.09
07.09
07.09
07.09
08.09
08.09
08.09
08.09
11.09
11.09
11.09
11.09
12.09
12.09
12.09
13.09
13.09
13.09
14.09

Spoločenské hry
Vedomostné dopoludnie
Pamäťové cvičenia
Spoločenské hry
Biblioterapia
Kognitívna rehabilitácia
Pamäťové cvičenia
Pamäťové cvičenia
Športové dopoludnie
Práca s hudbou
Práca s farbami
Zdravotná prechádzka
Práca s knihou
Muzikoterapia
Práca s knihou
Arteterapia
Spoločenské hry
Redakčná rada
Spoločenské hry
Spoločenské hry
Kognitívna rehabilitácia
Práca s farbami
Biblioterapia
Práca s farbami
Kognitívna rehabilitácia
Pamäťové cvičenia
Práca s hudbou
Zmyslový tréning
Vedomostné dopoludnie

A/2
B/1
B/1
B/1
A/2
A/4
A/2
A/2
terasa B
A/4
B/1
mesto
A/4
A/2
B/1
A/2
A/4
B/1
A/2
A/2
B/1
B/4
A/2
B/1
A/4
A/2
A/4
B/1
B/1

Renátka
Majka
Natália
Majka
Renátka
Roman
Renátka
Zuzka
Martin
Katka
Natália
Natália
Katka
Betka
Natália
Renátka
Katka
Veronika
Renátka
Zuzka
Richard
Roman
Renátka
Majka
Roman
Zuzka
Katka
Natália
Majka
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Podujatia
14.09
14.09
14.09
18.09
18.09
18.09
19.09
19.09
19.09
20.09
20.09
20.09
21.09
21.09
21.09
22.09
22.09
22.09
22.09
25.09
25.09
25.09
26.09
26.09
26.09
26.09
26.09
27.09
27.09
27.09
27.09
28.09
28.09
28.09
29.09
29.09
29.09
29.09
29.09

Práca s knihou
Septembroví oslávenci IT4
Muzikoterapia
Spoločenské hry
Spoločenské hry
Kognitívna rehabilitácia
Spoločenské hry
Biblioterapia
Kognitívna rehabilitácia
Pamäťové cvičenia
Vedomostné dopoludnie
Práca s hudbou
Spoločenské hry
Muzikoterapia
Práca s knihou
Biblioterapia
Septembroví oslávenci IT1
Septembroví oslávenci IT1
Spoločenské hry
Spoločenské hry
Kognitívna rehabilitácia
Beseda „Bylinky a ich moc“
Biblioterapia
Biblioterapia
Zlatá Brána
Kognitívne cvičenia
Práca s farbami
Septembroví oslávenci IT3
Pamäťové cvičenia
Pamäťové cvičenia
Práca s hudbou
Súťaž „kufor“
Práca s knihou
Muzikoterapia
Arteterapia
Arteterapia
Spoločenské hry
Vedomostné dopoludnie
Duchovné cvičenia
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A/4
B/4
A/2
A/2
A/2
B/1
B/1
A/2
A/4
A/2
B/1
A/4
B/1
A/2
A/4
B/1
A/2
A/2
A/4
A/2
B/1
knižnica
A/2
A/2
Harlekýn
A/4
B/1
B/1
A/2
A/2
A/4
B/1
A/4
A/2
A/2
A/2
A/4
B/1
kaplnka

Katka
Milka
Betka
Renátka
Zuzka
Richard
Majka
Zuzka
Katka
Renátka
Majka
Katka
Richard
Betka
Katka
Natália
Renátka
Zuzka
Katka
Renátka
Richard
Katka
Renátka
Zuzka
Richard
Katka
Majka
Simonka
Renátka
Zuzka
Katka
Natália
Katka
Betka
Renátka
Zuzka
Roman
Majka
Richard
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Zábava a relax
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Zasmejme sa
Zhovárajú sa dve susedy na ulici – Ty Zuzka, dáš sa po smrti
spopolniť alebo zakopať? Zuzka na to – Ešte neviem, asi urobím to,
čo mi poradil môj manžel – povedal, aby som sa dala vypchať.
- Prečo si sa vlastne rozviedla s Ondrom? – pýta sa priateľka svojej
známej. – Stále na mňa tlačil, aby som sa v byte zbavila všetkých
operencov. – A to už prečo? Ona na to odpovedá – Ale, bol strašne
žiarlivý. V každom vtákovi videl hneď svojho súpera.
Petronela Kittlerová, obyvateľka

Šéf vraví svojej sekretárke – Slečna, máte padáka? – Ale prečo pán
riaditeľ? Riaditeľ na to – Pretože tu iba spíte, a nič nerobíte. – Ale veď
všetci tu spia! – To áno, ale vy chrápete, a všetkých nás budíte.
Dvaja kamaráti sa rozprávajú vonku na lavičke – Tá moja svokra je
ako noviny. Nechápavo sa druhý pýta – A to ako? Nosí k vám čerstvé
informácie? – To ani nie, ale chodí k nám denno-denne.
Magdaléna Drábiková, obyvateľka

Hádanka č.1:
Kto bol Ján Amos Komenský?
a.) psychológ
b.) meteorológ
c.) učiteľ národa

Rudolf Sokolík, obyvateľ

Hádanka č.2:
Akej národnosti je nový tréner slovenskej hokejovej reprezentácie?
1. Američan
2. Kanaďan
3. Čech
Štefan Hučko, obyvateľ
Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 09. 2017 svojmu sociálnemu
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!
Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 08/2017 sa stávajú:

Štefan Hučko a Eva Kohútová

Srdečne gratulujeme!
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Fotografia mesiaca
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Takto sa zabávame my

Foto: Veronika
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
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