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Úvodník 
 

                                                                         Svet živočíšnej ríše a inteligencia zvierat 
 

Iróniou je, že zvieratá sú tu s nami už od začiatku a stále o nich 
vieme len veľmi málo.  

Ako dokázali tak dlho prežiť? Všetko je to len ich vrodenými 
inštinktami? Informácie týkajúce sa zvierat sú pre nás niečím, čo nás 
k sebe približuje. Stále si uvedomujeme ich neoddeliteľnú súčasť 
v našom živote. Často sú ľuďom pripisované rôzne vlastnosti zvierat. 
Človek môže byť tučný, lenivý alebo vysoký ako nejaké zviera. 

Ale ktorý živočích je inteligentný ako človek? Ťažko nájsť 
uspokojujúcu definíciu inteligencie. Pamäť, pozornosť, logiku, 
priestorovú predstavivosť a schopnosť komunikácie pokladajú vedci 
za základné znaky vysokej úrovne rozumových schopností.  

Spĺňajú zvieratá aspoň niektoré z týchto podmienok? Od 
najstarších čias sa ľudia pokúšali objasniť podstatu inteligencie a jej 
chápanie sa výrazne zmenilo. Vedci už mnohokrát porovnávali ľudí 
a niektoré zvieratá v rôznych testoch. A aj mnohokrát sa ukázalo, že 
niektoré zvieratá dokážu jednoduchšie problémy vyriešiť rýchlejšie. 

 Vďaka moderným technológiám,  veda stále viac dochádza 
k reálnym poznatkom, že naši zvierací priatelia v sebe skrývajú 
doposiaľ netušené schopnosti.       

Anna Szabová, šéfredaktorka  
 

VALENTÍNSKE  VYZNANIE 

    
VALENTIN je sviatok krásny,   
preži si ho v láske, šťastí. 
Si slnko čo mi hreje srdce i dušu,  
si vánok čo osuší mi slzu, 
si hviezda čo mi na cestách svieti.   
 
Žiadne slzy, lásky veľa,  
to ti dnes moja drahá želám.  
A preto vyslovujem tie najkrajšie slová, 
moja milá, „Ľúbim ťa veľa.“    

Petronela Kittlerová obyvateľka               
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PRÍCHOD  ZIMY 
 

                       Prišla zima v plnej paráde,  
láska nás hreje i v zime na ľade. 

 
                                 Kvitne inovať, belie sa kraj,  

kto ozaj ľúbi, aj v zime má máj. 
 

                              Padajte, sypte sa chumáče snehu,  
    ja držím v ruke tvoju seniorskú nehu.  

 
Hvízdaj si vietor v divej fujavici, 

mráz maľuj červeň na rumenom líci.   
 

Len smelo  do toho, sneh bije do tváre,  
vás srdcia ochránia láskou žeravé. 

 
Vyčíňaj babka, zima meluzína hraj. 

 
Po zime znovu ruže vypučia, 
zmrznutú zem slnko ohreje,  

rozkvitnú stromy, zazelenajú sa aleje. 
 

                                                                                     Anna Szabová, šéfredaktorka 
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PRÍSLOVIA 
                                              

* * * * * 
Keď to v manželstve neklape, je chyba na oboch stranách. Ako na strane 
manželky, tak na strane svokry. Nevieš kto ti je priateľ, kým sa pod tebou 

loď nepreborí. 
 

* * * * * 
Šťastie ženatého muža spočíva v množstve žien, s ktorými sa neoženil. 

 

* * * * * 
Je vždy lepšie byť druhým  než prvým manželom vdovy. 

 

* * * * * 
Chcel by som mať kvapku šťastia, alebo plný sud rozumu. 

 
* * * * * 

To že srdcu nerozkážeš, najlepšie vedia kardiológovia. 
 

* * * * * 
Dnešnú štvorčlennú rodinu tvoria ona, on a dve autá. 

 

* * * * * 
Mnohí majú chrípku, iní ani to. 

 

* * * * * 
Niekto na Silvestra hádže delobuchy, niekto šable. 

 

* * * * * 
Žena by mala vytvoriť teplo domova, aj keď niet peňazí na uhlie. 

 

PRANOSTIKY  

 
V januári sneh a blato, vo februári  mnoho mrazov za to. * Ak je v januári 

pekne je pekné leto.  * Január dobrý je, keď chotár biely je. * Keď 

severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozbije. * Na Hromnice 

chumelice, nebýva už zimy více. * Na svätého Valentína, zima siliť sa 

počína. * Na Mateja mráz, potom štyridsať dní raz. * Na fašiangy výskaj, 

v pôste brucho stískaj.  

 
Petronela Kittlerová, obyvateľka   
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V mesiaci január 2012 sa uskutočnilo... 
                    KOLEDOVANIE TROCH KRÁ ĽOV 

Aj v tomto roku nás, dňa 05. 01. 
2012, v našom zariadení, cestou do 
Jeruzalema, navštívili Traja králi 
(Milan Šimko, Rudolf Sokolík, 
Anton Illáš). Viedla ich žiarivá 
Hviezda (Radek Malošík 
v doprovode Janka Vlčka). 
Zvestovali nám, že sa narodil Ježiš 
a idú mu odovzdať dary. Pri tejto 
príležitosti nám zaželali zdravia, 
šťastia, radosti a stály úsmev na 
tvári, aby sme prežili nový rok bez 

bolestí a starostí.V tomto roku sa nám v mene Troch kráľov prihovoril 
a odovzdal ich poslanie cestou rozhlasového vysielania Peter Macho. 
 Všetkým koledníkom chceme oceniť ich odvahu pri zachovávaní 
tradície koledovania Troch kráľov. Ďakujeme za krásne a dôstojné rozlúčenie 
sa s Vianočnými sviatkami!  (gr) 
                              
 

                            NOVOROČNÉ OSEMSMEROVKY   
 

Dňa 11.01.2012 sa konala 
v jedálni zariadenia vedomostná 
súťaž pod názvom „novoročné 
osemsmerovky“. Súťaže sa 
zúčastnil pekný počet obyvateľov. 
Po odštartovaní sa usilovne pustili 
do lúštenia. Počas súťaže znela 
v jedálni príjemná hudba. 
Víťazom sa stal ten, kto ako prvý 
doplnil správny chýbajúci text 
zistený v osemsmerovke. 

Prvé tri miesta sme vecne 
odmenili. Na treťom mieste sa umiestnila pani Antónia Feketeová, druhé miesto 
patrilo pánovi Pavlovi Dobríkovi a na prvom mieste sa umiestnila pani Gabriela 
Šutová. Taktiež sme výhercov odmenili potleskom. Výhercom srdečne 
gratulujeme/ (sš) 
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NOVOROČNÝ PLES S TOMBOLOU  
 

Dňa 12. 01. 2012 sa v jedálni nášho zariadenia uskutočnil ako každý rok, 
tak i tento, slávnostný  Novoročný ples s výhernou tombolou.  

Na úvod vystúpil spevácko-dramatický súbor Domovníček s novoročným 
programom, pod vedením Mgr. Dany Neumannovej.  

Po skončení kultúrneho 
programu privítala riaditeľka 
zariadenia Ing. Viera Bútorová 
poslanca NR SR Mgr. Tomáša 
Galbavého ako aj hostí Mgr. 
Štefana Opoldusa, Mgr.  Emu 
Opoldusovú, Miroslava Gieciho, 
Petra Mišovycha a pani Ingrid 
Blaškovú. Pán poslanec zahájil 
novoročný ples slávnostným 
prípitkom a novoročným 
príhovorom s prianím všetkého 

dobrého. 
V tónoch viedenského valčíka pán poslanec NR SR Mgr. Tomáš Galbavý 

s pani riaditeľkou Ing. Vierou Bútorovou  úvodným tancom otvorili ples. Celým 
plesom nás sprevádzala hudobná skupina Funny Boys.    

Po valčíku nasledovali voľné tanečné kolá pre všetkých účastníkov plesu. 
Ako menu sa podávala novoročná kapustnica, a slivkové koláčiky.  

V prestávke medzi kolami nastal čas pre losovanie výhercov tomboly. 
V tombole boli zaujímavé a hodnotné vecné ceny. Výhercovia zožali veľký 
potlesk. Ďakujeme sponzorom tomboly! (dv) 
 

PREDNÁŠKA SPOJENÁ S BESEDOU 
 

  V dňoch 17. a 18. 01. 2012 sa konala prednáška a beseda na tému: 
Medziľudské vzťahy a ich význam, ktorú viedol pán PaedDr. Richard Wagner. 
Atmosféra bola príjemná, obyvatelia sa aktívne zapájali do danej besedy, 
komunikovali sme o téme.  

Spoločne sme konštatovali, aké je potrebné zvlášť v týchto časoch 
medziľudské vzťahy prehlbovať. Úcta k človeku je podmienkou budovania 
dobrého vzťahu. Najviac na nás vplývajú ľudia v najbližšom okolí, s ktorými 
trávime najviac času. Práve preto by mali byť tieto vzťahy korektné, mali by 
obsahovať zdvorilosť a úctu. (rw) 
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ZDRAVOTNÁ PIATKZDRAVOTNÁ PIATKZDRAVOTNÁ PIATKZDRAVOTNÁ PIATKOVÁ PRECHÁDZKA OVÁ PRECHÁDZKA OVÁ PRECHÁDZKA OVÁ PRECHÁDZKA     
 

Piatkové dopoludnie 20. 01. 2012 sme sa s našimi obyvateľmi vybrali na 
zdravotnú prechádzku do centra mesta za účelom spoznávania kultúry 
a kultúrnych pamiatok. Navštívili sme kostol, galériu  a radnicu. Prezreli sme si 
rekonštrukciu kostola. Obnovujú sa a maľujú vystavené sochy, obrazy, obnovujú 
sa klenby kostola a hlavného oltára. Potom sme si prezreli galériu, kde sme 
obdivovali prácu našich umelcov vo sfére bytového dizajnu. Prezreli sme si 
krásne sochy, reliéfy a obrazy. Nezabudli sme ani na radnicu. Prezreli sme 
nádvorie, matriku, podateľňu  a sídlo mestskej polície. Keďže sme mali chuť na 
niečo sladké zavítali sme do cukrárne, kde  sme si vypili kávu a zajedli chutný 
zákusok.  
 Obyvatelia, ktorí sa zúčastnili zdravotnej prechádzky: Rudolf Sokolík, 
Zuzana Belkovičová,  Jozef Skladaný, Natália Medová, Tomáš Labuda 
Spokojný, plný dojmov sme sa pomaly vrátili do nášho domova. (aj) 
 

 

      BESEDA O KNIHE RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO 
 

Dňa 24. 01. 2012 sa v čitárni na 4. poschodí uskutočnila beseda o knihe: 
Radošinské naivné divadlo. Jej autorom a zároveň aj vedúcou osobnosťou 
divadla, od roku 1963 je Stanislav Štepka. 

V minulosti  bolo zvykom nielen v mestách, ale aj na dedinách hranie 
divadelných predstavení a tento zvyk traduje dodnes. Asi nie je človek, ktorý by 
nepoznal „radošincov“ a ich humor. Aj našim obyvateľom sa zjavil úsmev na 
tvárach, keď počuli krátky úryvok z tragickej komédie – Človečina. Nezabudli 
sme spomenúť herečku Katarínu Kolníkovú a mnoho ďalších osobností. 
Diskusia bola živá, spomenuli sme viaceré divadelné hry, ktoré sú aj sfilmované. 
Kto má možnosť z obyvateľov, rád si ich pozrie. 

 Náš obyvateľ,  pán Gustáv Rybanský sa v mladosti venoval amatérskemu 
divadlu. Rád si zahral v divadelných hrách, ktoré napísal Stanislav Štepka. 
Okrem javísk dedinských kultúrnych domov v Bojnej, Preseľanoch, Nitrianskej 
Blatnici, Oponiciach si zahral s divadelníkmi aj vo väčších mestách. Má pekné 
spomienky z tohto obdobia. V letných mesiacoch sa vraj venoval športu 
a v zimných divadlu. Športového ducha si zachoval pán Rybanský dodnes, 
pravidelne sa zúčastňuje na stolnotenisových turnajoch.   

Po zaujímavom rozprávaní, sme si prezreli čiernobielu ilustráciu knihy. 
Zhodli sme sa v názore, že toto originálne divadlo nemá na Slovensku obdobu.                         

(sš) 
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ÚTULOK a DOMOV NA POL CESTE 
Skutočný príbeh 

 

Topoľčany – rok 1949. Svetlo sveta, okrem iných detí uzrelo aj 
chlapčiatko, ktoré je hlavnou postavou dnešného príbehu.  

Ktovie čo dobré a čo zlé mu v deň jeho narodenia dali sudičky do vienka? 
Jedno už v tom čase bolo isté. Mal, ako sám hovorí, dobrých rodičov a jednu 
sestru. Časom si počkal aj na brata a príbeh, pre niekoho možno jednoduchý, sa 
môže začať. 

 Bezstarostné mladé roky utiekli ako voda. V roku 1968 po ukončení 
strojárskeho učilištia nastúpil na dvojročnú základnú vojenskú službu do Čiech. 
Okresná správa ciest Topoľčany – to bolo jeho prvé zamestnanie po vojenčine. 
Popri zamestnaní si robil maturitu a veľkou záľubou sa mu stala kulturistika.  

Športovaniu venoval všetok svoj voľný čas. Hodiny strávené v posilňovni 
pri tonách železa, s ktorým zápasil pri ťažkých tréningoch, priniesli aj svoje 
ovocie. Okrem krásnej postavy aj výsledky v rôznych súťažiach, na ktorých 
štartoval za Topoľčiansky kulturistický oddiel. Štyrikrát stál na stupni 
najvyššom v súťaži Majstrovstiev kraja – 1973 – 1976. Medzitým 2. miesto 
(1975) na Majstrovstvách Slovenska do 90 kilogramov. Neskôr pôsobil ako 
asistent trénera. 

 V roku 1975 sa oženil a rok na to sa im narodila dcéra, po ktorej prišiel 
syn a v roku 1982 druhá dcéra. V roku 1981 odišiel za prácou do Ostravsko – 
Karvinských baní do roku 1982, 1983 – 1984 pridružená výroba JRD V. 
Ripňany – pracovisko v Budapešti a od 1984 – 1989 u Pozemných stavieb 
v Nitre – odtiaľ pracoval v Líbií. Celý tento rýchly časový posun rodina 
fungovala na 100 %. 

 Po nežnej revolúcií si založil živnosť a začal sa politicky angažovať. Tu 
už nastupujú na scénu dvaja dramatickí umelci takmer každého ľudského 
príbehu – alkohol a nevera. Tí boli príčinou, že sa v roku 1992 ich manželská 
cesta rozdvojila. Byt zanechal manželke, po rozvode býval v rodičovskom 
dome. Po jeho predaji mu mesto pridelilo garsónku. V roku 2000 zrušil živnosť, 
nasledovali príležitostné brigády v zahraničí, z ktorých sa vracal s menšou 
a menšou výplatou. Až nestíhal platiť nájom za garsónku a musel ju odovzdať 
mestu. V roku 2009  si našiel prácu v Topoľčanoch aj s ubytovaním, avšak len 
na dobu určitú. 

 Júl 2011 koniec práce, koniec bývania, obrátil sa na vedenie nášho 
zariadenia o pomoc s poskytovaním bývania v útulku. Bolo mu vyhovené, no 
v kútiku duše skrýva sklamanie, že osud mu fúkol do plachiet takýto falošný 
vietor. Toľko dnešný príbeh.  

Dočítania priatelia!           (jg) 
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         Zo života zariadenia v Prašiciach 
 

V januári, po doznení sviatkov pokoja, sme v našom zariadení začali 
skladať vianočnú výzdobu. Poukladali sme ju do krabíc a uložili do skladu.  

Pani Lýdia Laciková je práce neschopná, prajeme jej skoré uzdravenie 
a rýchly návrat medzi nás. Jeden mesiac ju zastupovala Mgr. Simona 
Jančeovičová, ktorá pripravila pre nás rôzne aktivity. 

Mali sme náučné prednášky o blahodárnych účinkoch medu a mineráloch 
nachádzajúcich sa v našom tele. Dlhé chvíle nám spríjemňujú spoločenské hry – 
Človeče nehnevaj sa, Pexeso, karty a mnoho iných stolových hier. Ráno si 
s nami popreťahuje stuhnuté svalstvo v jedálni. Jednoduchými cvikmi na 
chrbticu, nohy a ruky.   

V našej knižnici si vyberáme rozprávky a príbehy rôzneho žánru, ktoré 
nám spríjemňujú chladné januárové popoludnia. S našimi imobilnými klientmi 
sa individuálne stretávame a komunikujeme. 

 V mesiaci február plánujeme skrášlenie nášho zariadenia, ručnými 
prácami, ktorými si skrášlime naše izby i spoločné priestory.  

Narodeninoví oslávenci v mesiaci február:   

Mária Grežďová 
Mária Poláková 

Jozef Veselý 
Prajeme všetko najlepšie k sviatku!         (sj)    

 
Akí sú oslávenci menín v mesiaci február 

Agáta 
Ženské meno Agáta má grécky pôvod a v preklade znamená "láskavá, dobrá". 
Agáty často odmietajú lásku, partnerov do života si hľadajú dlhý čas. V svojej 
rodine žijú spokojne, aj keď sa pri deťoch nedokážu uvoľniť. V starostlivosti o 
ne sú pedantné a svojich potomkov nenechávajú len tak bez dozoru ani na 
okamih. Agáty potrebujú pokoj, lebo kvôli svojej nestálosti a úzkosti zo života 
majú často problémy so zdravím. Rýchlo sa dokážu vyčerpať, a preto by sa mali 
vyhýbať preťažovaniu a únave.      
Božena 
Toto ženské meno  má hebrejský pôvod a jej význam je "milá", "milostná". 
Tieto ženy sú veľmi otvorené, dynamické, intuitívne a hrdé. Robia všetko preto, 
aby boli centrom pozornosti. Vedia byť zvedavé, majú vynikajúcu pamäť. Len 
tak ich ľahko nikto neovplyvní. Majú v sebe veľa súcitu a emotívnosti. 
Nedokážu sa otvoriť ľuďom, pokiaľ im poriadne nedôverujú. Neúspech nie je 
pre nich problém, pretože určite dosiahnu svoj cieľ. 
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Eleonóra 
Eleonóra je španielske meno asi z arabského Elinnor, čo znamená "boh je moje 
svetlo". Eleonóry sú otvorené k spoločenskému životu. Sú pôvabné a majú vo 
veciach prehľad, vedia sa presadiť aj, napr., v mužských veciach. Ukazujú smer 
aj ľuďom, ktorí sú slabšími. Nie sú stabilné a prudko sa u nich menia nálady. 
Eleonóry prinášajú v živote šťastie. Avšak sú detailistky, nedokážu niekomu 
odpustiť ani maličký prešľap. Snažia sa robiť veci bezchybne.  
Gabriela 
Ženské meno Gabriela má hebrejský pôvod a v preklade znamená "boh je silný". 
V živote sa dokážu vynájsť, sú šarmantné a majú dobrú pamäť, preto dosahujú 
dobré výsledky. Sú pôvabné, odvážne a zachovajú si rovnováhu bez ohľadu na 
okolnosti. Nemajú problémy so zdravím, ale ich slabinou sú obličky. Rady 
riskujú a najradšej vládnu a rozkazujú. Ak sa im darí a vecí idú podľa ich 
predstáv, sú veľmi milé, horšie je, ak sa im niečo nepodarí.  
Veronika 
Ženské meno Veronika má grécky pôvod a v preklade znamená "prinášajúca 
víťazstvo". Veroniky sa dokážu poučiť nie na vlastných chybách, ale skôr na 
chybách iných. K ich nedostatkom patrí vzdorovitosť, neústupčivosť, 
náladovosť, výbušnosť. Sú dosť urážlivé. O svoje ciele zápasia vždy otvorene, 
čestne. Prikláňajú sa k povolaniam, kde môžu byť v styku s deťmi a chorými.  
Vlasta 
Ženské české meno Vlasta má slovanský pôvod a význam tohto mena je "vlasť". 
Ide o typ ženy, ktorej nevyhovuje materská a domácka povinnosť. Vlasty sa 
dokážu rýchlo rozčúliť. Tieto ženy sú extravagantné a priame. Vlasty sa snažia 
vždy uplatniť, panovať a ukazovať cestu druhým. V láske sú Vlasty silné a 
bojovné, potrebujú muža na vyššej úrovni, ktorý by ich zvládol a vládol im. 
Viktor 
Mužské meno Viktor má latinský pôvod a jeho význam v preklade je "víťaz". 
Aby Viktorovia musia silno bojovať a snažiť sa o úspech, čo ich dokáže dosť 
vyčerpať. Viktorovia sú pokojní ľudia, usilovne a svedomito dokážu konať. V 
kolektíve sú obľúbení a populárni. Aj keď sa ťažko prepracujú k úspechu, ich 
námaha bude ocenená, len musia byť trpezliví. Viktorovia ako muži sú v láske 
veľmi citliví, vnímaví a dostatočne oddaní.        Milan Va ľko, obyvateľ 

 
Uznanie Richardovi Wagnerovi 

 

Dňa 18. januára 2012 mal v spoločenskej miestnosti na B budove pán Wagner  
prednášku na tému: Medziľudské vzťahy a ich význam. Pútavo a výstižne 
porozprával o ľuďoch ako by sa mali správať a chovať najmä tu v DOMOVE.       
       

Simeon Masár, obyvate ľ 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS V MESIACI 
FEBRUÁR 2012 

 
Dňa 07. 02. 2012 sa uskutoční v knižnici zariadenia beseda o knihe: 

„MAŠKARNÝ PLES“ 
 

Dňa 08. 02. 2012 sa bude konať v jedálni zariadenia stretnutie obyvateľov pri 
spomienkach: 

„FAŠIANGY, TURICE, VEĽKÁ NOC PRÍDE“ 
 

Dňa 14. 02. 2012 sa naši obyvatelia zúčastnia podujatia, na ktoré nás pozvalo 
ZSS v Krškanoch: 

„VALENTÍNSKA VESELICA“ 
 

Dňa 15. 02. 2012 opäť sa budeme venovať vedomostnému kvízu v jedálni 
zariadenia: 

„TVORIVÉ SKLADANIE SLOV“ 
 

Deň 16. 02. 2012 bude patriť tancu, spevu a zábave, uskutoční sa: 
„FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA S POCHOVÁVANÍM BASY“ 

 
Dňa 21. 02. 2012 sa môžete ísť zabaviť a zatancovať si na podujatie 

do Domu kultúry v Topoľčanoch na: 
„FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI TOPOĽČANY 2012“ 

 
Dňa 23, 24. 02. 2012 bude patriť prednáške s besedou na tému: 

„VÝZNAM FARIEB V LIE ČBE“ 
 

Dňa 24. 02. 2012 sa môžu naši obyvatelia zúčastniť 
ZDRAVOTNEJ PRECHÁDZKY DO CENTRA MESTA 

 
Počas celého mesiaca v doobedňajších hodinách je otvorená 

KNIŽNICA S ČITÁRŇOU 
 

 V januári začalo vysielať 
ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO MÔJ DOMOV 

Počúvajte nás každý pracovný deň od 13.00 h 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! (dn)  
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ZASMEJME SA 
 

Janko sa pýta Fera: Aké budú tvoje Vianoce? Fero odpovedá: Kapor na čierno, 
mama na mäkko a otec na mol. 
 

Manželka hovorí manželovi: Miláčik, na narodeniny by si mi mohol kúpiť niečo 
na krk, alebo na ušká. Manžel odpovedá: Dobre drahá, aké mydlo máš 
najradšej? 
 

Jožo mudruje pred kamarátom. Ako sa človek vekom mení. Máš pravdu, 
odpovedá kamarát. Aj mne sa pred svadbou páčili všetky ženy. No a teraz? Pýta 
sa kamarát. Teraz už o jednu menej. 
 

Jožko, prečo si taký smutný? Pýta sa Paľo. Snúbenica sa vydáva. A za koho? No 
za mňa, odpovedá Jožko. 
                                                                     Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
Manžel hovorí  manželke: Nechápem ako môžeš byť taká pekná a zároveň taká 
hlúpa.  Boh ma stvoril peknú, aby som sa ti páčila a hlúpou, aby si sa ty páčil 
mne.  
 

Sanitka priváža dvoch ťažko zranených vodičov. Jeden zvedavec sa pýta: 
Havária? Nie, pobili sa o stopárku.     
                                                                            Simeon Masár, obyvateľ    
 
Príde frajer prvýkrát do posilňovne a pýta sa trénera. O tri dni mám rande 
a chcel by som fakt zapôsobiť. Ktorý prístroj mám použiť? Tréner sa naňho 
pozrie , zamyslí sa a hovorí: “Najlepšie bude bankomat vedľa východu.“  
 

Na súde. Pán obhajca neviem ako Vám mám poďakovať: „ Ale prosím vás, 
odkedy vymysleli peniaze, sa neďakuje.“ 
 

Dievčatko ťahá po dvore prázdny kočiarik. „ A kde máš bábiku? “ pýta sa jej 
susedka.  „Nemám, ja beriem antikoncepciu.“ 
 

Na polícii: Ukradli vám kreditnú kartu? A prečo ste to hneď nenahlásili? 
„Pretože ten zlodej míňa menej než moja manželka.  
                                                                       Ing. Peter Lipták, obyvateľ      
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PPrreeddssttaavvuujjeemmee  nnoovvééhhoo  
zzaammeessttnnaannccaa  

V decembri k nám nastúpila pani Melánia 
Franková z Lipovníka. Je vyučená kuchárka, podieľa 
sa na príprave jedál, a teda pracuje v kuchyni.  

Veríme, že na tanieri nebude podávať iba dobré 
jedlo, ale aj svoju lásku k práci, ktorú vykonáva. 

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

Prišli k nám v januári 
 

... Abrahámová Ľudmila, Albín Krajčík, Jozef Sitky, Jozef Hon,  
Emília Majdanová, Vlasta Peterková, Mária Stančeková. 
                    

Vitajte medzi nami! 
 

Februároví oslávenci 
01. 02. – Agáta Zemaníková      11. 02. – Tomáš Labuda 
02. 02. – Eva Hrnková      16. 02. – Pavlína Rybanská 
03. 02. – Jozef Škriputa      20. 02. – Valéria Krumpárová  
06. 02. – Augustína Haringová     21. 02. – Valéria Markovičová 
09. 02. – Augustína Martošová     23. 02. – Mária Fabiánová 
10. 02. – Emília Baraňová      24. 02. – Anna Kopecká 
10. 02. – Jozef Makový      28. 02. – Viktor Manduch 
 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, Božieho 
požehnania a spokojnosti. 

- - - 

Pobyt v našom zariadení ukončil pán Jozef Benedikovič. 
 

V mesiaci január nás opustili 
 

• Bernardína Candráková 
• Mária Ašverusová 

 Česť ich pamiatke!       
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                                      OSEMSMEROVKA 
 

P L S Y R E L Ť A V O M I N A 
L A D G E E Á I A T E L A B M 
E V N N A M B D K E S R M I A 
S E A A P J T Á I É A U A K T 
O N A I L N D S Z D R M D A É 
V R K Š E I A Y U C K A N R R 
Á A Z A S M E J M E K S A U I 
S K Á F B E S V A N N K R O J 
E É B A I A Č J A A A A S K Č 
Z T A N E C R Ú K Ť Ý Š O A A 
Ó O V V E Č I E R O K M R R R 
N K A L O B M O T E É D Ó D E 
A S Ž O L D A V I D Á B I V Č 
Ý I Ú Ú S A K O I Š A T Y A E 
V D R L R A S A C I L E S E V 

                        
 

ZÁBAVA,  FAŠIANGY, ANIMOVAŤ, KABARET, NALIEVAŤ,  RADUJ SA, MASKA, 
KROJ. SAKO, RÚŽ, VESELICA, KARNEVAL, BÁL,  CENA,   MUZIKA, TANEC, 
PLES. VEČIEROK, SRANDA, TOMBOLA, SAMBA, AMATÉRI, PLESOVÁ 
SEZÓNA, ZÁBER, RUMBA, GAJDY, LIKÉR, KOMÉDIA, ŽÚR, DISKOTÉKA, 
BALET, ÚČES, VEČERA, ČAS, DIVADLO ČARDÁŠ,  ŠATY, RÓBA 
 

Deduško postáva pred zrkadlom a hladká si plešinu. 
"Si chlapík" vraví sám sebe,  
 

"------------- -- ---- - ------ ------ ----!"  
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením svojho mena 
odovzdajte do 20. 02. 2012 sociálnej pracovníčke Mgr. Danke Vaňovej. Víťaz 
bude určený žrebovaním a odmenený vecnou cenou.   

                                                    Osemsmerovku  pre vás pripravila Mária Malinková 
 

♥♥♥♥♥♥  

Správne riešenie KRÍŽOVKY z časopisu 1/2012 nám nikto neposlal.  
 

Správnu odpoveď na hádanku z časopisu 1/2012 je: priestupný rok je rok 2012.  
 

Výherca Viktor ĎURECH získava vecnú cenu.  
 

GRATULUJEME! 
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JOGA A PITIE 
 

Výskumy ukazujú, že pitie prináša rovnaké uvoľnenie ako joga 
 

 
SAVASANA 
Pozícia totálneho uvoľnenia 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
BALASANA 
Táto pozícia prináša kľud a mier 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
SARVANGASANA 
Pozícia skľudňuje mozog 
a unavené nohy 
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JOGA A PITIE 
 

Výskumy ukazujú, že pitie prináša rovnaké uvoľnenie ako joga 
 

HALASANA 
Excelentné pre chrbát a bolesť krčnej 
chrbtice 

 
MALASANA 
Táto pozícia posilňuje kĺby a chrbtové 
svalstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     TAKŽE NAZDRAVIE! 
 

 
 

♥♥♥♥♥♥  
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