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ÚVODNÍK 

ČARO PRÍCHODU VIANOC 
Opäť k nám prišiel december. Mesiac, ktorý je 

spomedzi svojich dvanástich bratov mesiacom precíteným 
najväčšou  nehou a krásou, narodením Pána Ježiša 
obdobím významným pre celé ľudstvo.  

Celý mesiac december prebieha v našich domovoch 
v duchu očakávania príchodu Vianoc a Nového roka. Pre 
vytvorenie dobrej nálady a predvianočnej pohody privítame 
začiatok posledného mesiaca v roku tradičným zvykom - 
návštevou Mikuláša, v sprievode anjela a čerta, s vrecom 
plným sladkostí. Mladšia časť našich obyvateľov vyrobila 
adventné vence a skupinka našich seniorov spoločne so 
zamestnancami vyrábajú vianočné pozdravy. Ich 
rozposlaním chceme spríjemniť vianočné chvíle ľuďom 
a organizáciám, ktorí s nami počas roka spolupracujú. 
Tento rok budeme mať opäť v zariadeniach živé 
stromčeky či vetvičky vo vázičkách, ktoré spoločne 
vyzdobíme. V chránenej dielni sa vypekajú a ozdobujú 
medovníčky, vyrábajú medovníčkové balíčky pre štedrých 
darcov. Naši obyvatelia, na pozvania rôznych zariadení sa 
zúčastňujú vianočných stretnutí a súťaží. 

Do tejto atmosféry vianočných príprav si dovolím 
vkĺznuť svojim veršíkom priania vám, vážení obyvatelia!  

 
Od Ježiška balík zdravia 

– vzácny poklad ako vravia, 
lásku, šťastie, žiadne hádky, 

pohodu a krásne sviatky! 
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Prajem vám, milí naši obyvatelia, príjemné, pokojné 
a radostné prežitie vianočných sviatkov! Vychutnajme si 
krásu a čaro Vianoc spoločne na stretnutiach pri 
štedrovečerných stoloch.  

Viera Bútorová, riaditeľka zariadenia 
 

Požehnané Vianoce 
 

Vianoce sú krásne chvíle sviatočné, 
prežime ich spolu s našim vedením Domova  

s Božou pomocou šťastne a radostne.  
 

              V čase Vianoc nám príchod Jezuliatka zvestujú, 
a tak nech sa naše srdcia v láske a harmónii 

počas čarovných Vianoc spoločne radujú. 
 

 Keď zaznie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych  
Vianoc, zabudnime na svoje starosti 

a nový rok prežívajme v našom Domove 
v zdraví, šťastí a radosti. 

 

Keď tíško znovu padá sneh 
a ku šťastiu chýba len krok, 

prajem Vám požehnané Vianoce 
a šťastný Nový rok.                                                                   

                                                                      Anna  Szabová, šéfredaktorka 
 

Vážení obyvatelia! 
 

Počas Vianočných sviatkov Vám všetkým prajeme zo srdca veľa 
zdravia, Božieho požehnania. Všetko najlepšie do Nového roku, 
aby jeden druhému viac šťastia prial, aby tento rok za to  stál a  
veľa prispievateľov do nášho časopisu MÔJ DOMOV sa 
realizoval. Zo srdca veľa zdravia, lásky, spoločného 
porozumenia jeden s druhým, Božej milosti. Avšak nie sú 
dôležité dary, len nech sa Vám v Novom roku šťastne a dobre 
darí. 
                                                                           Výbor obyvateľov, redakčná rada 
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Z vďaky      
Naša pani riaditeľka je ako druhá matka naša, 
ktorá nám nádej a optimizmus v našom domove 
do nášho ďalšieho života vnáša. 
 

Pracovníci domováckeho vedenia 
na pracovných sedeniach 
problémy riešia naše, 
finančné aj organizačné. 
 

Sestričky  a opatrovatelia sa o nás dobre,  
s láskou starajú a pampersky nám vkladajú. 
Pozdravia nás, úsmev majú, do ďalšej izby  
odchádzajú a lieky rozdávajú. 
 

Rehabilitačné pracovníčky nás masírujú  
a tak nám svojou starostlivosťou 
a obetavou prácou zdravie utužujú. 
 

Sociálne pracovníčky nás povzbudzujú svojou 
činnosťou pre náš optimizmus a vitalitu sú prínosom. 
 

Administratívne pracovníčky vedú evidenciu  k 
spokojnosti, ktorá sa zakladá na ich čestnosti. 
 

Obyvatelia nášho domova vravia, 
že naše kuchárky nám dobrú stravu varia. 
 

Upratovačky nám vzorne upratujú, a tak 
poriadok a čistotu v našich izbách udržujú. 
 
Pracovníčky v práčovni nám vždy dobre operú, pekne 
vyžehlia a prádlo nám ešte aj na izbu dovezú a podelia. 
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Údržbári sú naša najväčšia mužská čata,  
to sa našim obyvateľom zariadenia ráta, 
ich rukami sa nájde na každú škodu vhodná záplata. 
 

Vrátnici sú naši informátori, 
strážia naše zariadenie,  
aby nevyniklo nejaké poškodenie. 
 

Až sme na niekoho zabudli, nech nám to prepáči, 
nech nie je v jeho tvári nenávisť a zloba, nech  
sa s nami ráči. 

                                                                                                  Anna  Szabová, šéfredaktorka  
 

    Narodil sa Kristus Pán 
 

Ligotavý sneh pod nohami sviští, 
sviečka na stromčeku bliká, 
Tichú noc v diaľke počuť 
v oáze trblietavého ticha. 
Precítiť teplo domova a rodiny 
ťa biely sniežik opäť núti, 
zohriať sa nehou dieťaťa, 
pri jasličkách pokľakni si. 
 
Anjelici malučký spievali,  
požehnanie nasypal im do rúčky. 
Nebeskí anjeli spievajú „Glória“ 
radujú sa pestún i Matka Mária.  
 
Predĺžiť čaro tejto chvíle a niesť sa 
Piesňou vianočnou, spievajme aj my s anjelmi : 
Glória na výsostiach Ježiško maličký“. 
 
Keď zasadnete všetci k štedrovečernému stolu, modlitbou 
vianočnou, potešte sa všetci spolu dospelí i detičky. 

                                                Petronela Kittlerová. obyvateľka  
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MESIAC NOVEMBER V NAŠOM ZARIADENÍ 
 

Stretli sme sa spoločne  
     Po prvý krát v histórii nášho zariadenia sa stretli rodinní 
príslušníci a priatelia našich klientov spoločne s personálom 
a riaditeľkou zariadenia. Stretnutie rodiny a priateľov klientov sa 
uskutočnilo v jedálni zariadenia: oddelenie 1 - 23. júla, oddelenie 
2 - 12. septembra, oddelenie 3 - 24. októbra. Účelom stretnutia 
bola vzájomná informovanosť a nadviazanie užšej spolupráce 
klient – príbuzný – personál, s cieľom zlepšovať vzťah a kvalitu 
vzájomnej spolupráce. Programom stretnutia boli:  

 

1. Organizácia práce. Personál 
2. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť 
3.  Rehabilitácia a fyzioterapia 
4.  Sociálna rehabilitácia, aktivizácia klienta, využívanie  
     voľného času 
5.  Sociálno-administratívna práca. Dokumentácia klienta 
6.  Plánované založenie Občianskeho združenia 
7.  Rôzne. Diskusia. Individuálne pohovory 

 

     Stretnutie bolo spríjemnené malým občerstvením – kávou, 
minerálkou a koláčikom. Atmosféru dopĺňala výstavka prác 
našich klientov vo forme ručných prác, ako aj vo forme duševnej 
tvorby – písanie básní, tvorba interného časopisu MÔJ DOMOV 
a pod. Tieto stretnutia boli prínosom pre ešte kvalitnejšie 
poskytovanie sociálnych služieb. 
                                                                                                              (gm) 

NOVÍ ZAMESTNANCI 
V mesiaci november posilnili naše rady 2 opatrovatelia: Monika 
Kršáková z Hajnej Novej Vsi, Zhanna Matejová z Koniaroviec. Vitajte! 
 
Monika   Zhanna  
Kršáková                  Matejková 
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Najpopulárnejší šport v našom zariadení 
 

Dňa 13.11.2013 sa 
v jedálni nášho zariadenia  
uskutočnil turnaj v stolnom 
tenise. Je to v našom 
zariadení najpopulárnejší 
športový turnaj. Tentoraz 
bol zastúpený skutočne 
kvalitnými športovcami. 
Samotný turnaj bol 
rozdelený na mužský 
a ženský.  Bol veľmi 
vyrovnaný a každý sa 
snažil dostať sa na prvé priečky, za čo patrí uznanie všetkým 
súťažiacim. Veru skutočne bolo sa na čo pozerať. To vraveli 
mnohí obyvatelia, ktorí boli povzbudzovať. Aj pani riaditeľka Ing. 
Viera Bútorová prišla popriať športovcom dobré umiestnenie 
v turnaji. Víťazom celého turnaja v kategórii mužov  sa stal Peter 
Lipták. Druhé miesto si svojou kvalitnou hrou vybojoval Milan 
Hanzlovič. Tretí skončil Peter Macho. V kategórii žien turnaj 
vyhrala Andrea Lakatošová. Na záver boli všetci zúčastnení 
odmenení. Športovcom ako aj povzbudzujúcim veľmi pekne 
ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.  
                                                                                              (rw) 
 

Zdravotné prechádzky 
Prechádzky na mestský cintorín, ktorá sa konala 12.11.2013 sa 
zúčastnilo 11 obyvateľov zariadenia. Každý jeden z prítomných 
so  sviečkou v ruke si mohol v duchu premietnuť spomienku ako 
svoj vnútorný film, mal  možnosť zaspomínať, pripomenúť si to 
pekné, čo kedy so svojimi zosnulými zažili.  
Naplnení spokojnosťou a dobrým úmyslom sme sa  pobrali  ku 
hrobom a pomníku padlým bojovníkom počas  vojny. Cestou 
sme obzerali náhrobné kamene  a rozprávali sa. Pevne veríme, 
že ich prosby a úcta k zosnulým bude vypočutá rovnako, ako 
keby boli  v mieste ich odpočinku.          (aj)                                                                      
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Ako vyzerá šťastie? 
V posledný októbrový deň 

sme s tromi klientkami 
oddelenia 1, pani Školastikou  
Hýrošovou, pani Máriou 
Mandúchovou a pani Milkou 
Štefkovičovou využili 
možnosť zapojiť sa do 
spolupráce s pani Eliškou 
Tökölyovou a Zuzkou 
Belkovičovou v Chránenej 
dielni UVAR SI SÁM, v krúžku 
na motívy televíznej relácie NEBÍČKO V PAPUĽKE. Cieľom bolo 
zabezpečiť našim „kuchárkam“ aktivitu, ktorá je pre nich 
v súčasnosti prirodzenou činnosťou, čo má nepochybne 
terapeutický účinok. Dámy sa vrátili do čias mladosti 
a produktívneho života, kedy varenie a pečenie bolo pre nich 
rutinou.  
Pod vedením Elišky Tökölyovej sme spoločne vypracovali cesto 
a vytvorili krásny pletenec. Eliška bola veľmi milo prekvapená, 
aké sú naše klientky ešte stále šikovné. Na prvý pohľad bolo 
jasné, že „dievčence“ to mali pevne v rukách, šťastie v očiach, 
v tvárach bolo vidieť pocity potrebnosti, užitočnosti a zmyslu 
života. Prekvapivo jasne všetko vyjadrila pani Školastika 
Hýrošová: „Ja si toto pamätám, robila som to v Koniarovciach.“ 
AJ TAKTO VYZERÁ ŠŤASTIE.        (gr)                                                                                                                           

  
Vtip mesiaca z domova pre seniorov 
 
„Lepšie je s Parkinsonom trochu vyliať 
ako s Alzheimerom zabudnúť vypiť...“ ☺ 
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                             Osemsmerovky 
Klienti oddelenia 1 

Vladimír Varga, Štefan 
Daniš, Milan Hanzlovič, 
Alojz Schlenc, Ladislav 
Winkler, Ľudmila 
Dúcka, Peter Minka, 
Zdenka Karasová, 
Anna Fábiková, Mária 
Globanová, Agáta 
Hrabinská, Marta 
Langová súťažili 5. 11. 
2013 v spoločenskej 
miestnosti v osemsmerovkách. Začali jednoduchšou 
osemsmerovkou, v ktorej sa dozvedeli znenie afrického príslovia 
o jedle. Najrýchlejšie a správne sa podarilo vylúštiť Milanovi 
Hanzlovičovi. Druhá časť bola náročnejšia, súťažiaci zaujato 
hľadali medzi písmenkami slová, výsledkom bol úryvok zimnej 
básne. Najviac slov našla Ľudmila Dúcka. Klienti si aktívne 
precvičili kognitívne (poznávacie) funkcie. Atmosféru nám 
dotvárala hudba, lipový čaj a sladké koláčiky pre všetkých 
súťažiacich. Za svoju námahu a výsledky si to zaslúžili.   (sč) 

 

Zveľadujeme naše okolie 
 

V mesiaci november naši klienti,  pripravovali pozemky na zimný 
odpočinok. 19. 11. 2013 - Jozef Beňo,  Emília Toporová,  
Robert Pudiš, Jozef Skladaný, Imrich Karaba  - zametanie 
terasy a čistenie záhonov, čistenie chodníkov od  lístia,  hrabanie 
lístia a kompostovanie. 20.11. 2013 - Zuzana Belkovičová, 
Emília Toporová,  Matilda Hudecová,  Irena  Dorčiaková -  
zber  byliniek  určených pre chránenú dielňu; Augustín 
Rybanský - rýľovanie pôdy  na centrálnom políčku a na 
záhonoch; Simona Bizoňová – zametanie terasy. 21. 11. 2013 – 
Jozef Beňo,  Emília Toporová,  Robert Pudiš, Jozef 
Skladaný,  Imrich Karaba - hrabanie lístia, kompostovanie.   

                                                                                                                                                 (aj) 
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Opatrnosť sa oplatí 
Tak ako každoročne, aj tento 
rok prišli do nášho zariadenia 
náčelník Mestskej polície 
Topoľčany pán Ľudovít Duša a 
primátor Mesta Topoľčany pán 
Peter Baláž s cieľom poučiť 
našich seniorov o bezpečnosti. 
V jedálni zariadenia sa 
25.11.2013 uskutočnila 
prednáška s besedou na tému: 
„Bezpečnosť seniorov“. Našich 
hostí predstavila a privítala 
pani riaditeľka Viera Bútorová a odovzdala im slovo. Po pútavej 
prednáške ako sa správať pri napadnutí, okradnutí, ako 
predchádzať krádeži či zabrániť podvodníkom, aby nás okradli, 
doplnenej premietaním krátkeho filmu, nasledovala živá 
diskusia, v ktorej mohli zúčastnení obyvatelia predostrieť našim 
hosťom  svoje otázky a problémy, ktoré ich trápili. Na záver 
hostia odovzdali pre našich obyvateľov užitočné darčeky – 
reflexné prúžky a kľúčenky, ktoré budú používať na prechádzke 
mimo zariadenia.                                                                                               (gm) 
 

Stretnutie  pri  spomienkach 
Dňa 07. 11. 2013 sa konalo 
v jedálni  Stretnutie pri 
spomienkach, ktoré  bolo 
venované pamiatke zosnulých. 
Na úvod  znela pieseň „ Anjel 
môj kde lietaš, spoločne sme si 
zaspievali „Odpočinku večného 
daj,“ a asi v strede prednášky 
znela pieseň Nabuko. Rozprávali 
sme si príbehy z cintorínov. Na 
záver zaznela báseň a spoločná 

modlitba za duše v očistci a zomrelým na spásu.           (aj) 
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Katarínska tanečná zábava 
 

Tohtoročnú Katarínsku  
zábavu nám  spestrilo 
tanečné vystúpenie 
našich  klientov 
z Domova na pol ceste 
Ivetky a Miška. 
Nechýbali meninové 
gratulácie a piesne  od 
členov súboru 
Domovníček. Počas 
prestávok pani 
Ľudmila Dúcka 
vyčarila všetkým prítomným úsmev na tvárach, nakoľko si 
pripravila bohatú zbierku vtipov. Mix hudobných piesní prilákal 
klientov do tanca, zaspievali si tiež ľudové piesne NA ŽELANIE 
a  na harmonike zahral hudobník - pán Vladimír Kluka. Čerstvo 
upečené koláče na akciu v ten deň rozvoniavali z chránenej 
dielne UVAR SI SÁM po celom zariadení. Klienti si pochutili na 
slanom aj na sladkom pečive. Počas večera prevládala pozitívna  
nálada.             (sš) 
            

ÚTULOK A DOMOV  NA  POL CESTE 
 

Naša   obyvateľka  Domova  na   pol ceste  sa   narodila  v  
rómskej rodine.   Pochádza   z    Horehronia.  Podstatnú   časť   
života   prežila  v  detskom   domove, pretože   biologická   
rodina    jej     nedokázala vytvoriť  podmienky  na slušný život. 
Ukončila  základnú deväťročnú školu,   vyučila   sa   v  strednom   
odbornom   učilišti , odbor  aranžér. V Domove  na  pol ceste  
pomáha  v  chránenej  dielni Uvar si sám, kde preukazuje svoju 
zručnosť pri príprave stravy a pečení ozdobného pečiva. Nie je  
vôbec  jednoduché  nájsť pre ňu pracovné uplatnenie, hoci je 
snaživá a chce sa živiť vlastnou prácou. Za spolupráce 
pracovníkov nášho zariadenia veríme, že sa jej to podarí. 
Dočítania!                   (mg)        
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KREATÍV DANCE 
Dňa 22. 11. 2013 sme boli pozvaní na tanečnú súťaž 

s názvom KREATÍV DANCE, ktorá 
sa konala v dome kultúry v ZSS 
Klasov. Naše zariadenie 
reprezentovali Michal Maďara 
a Iveta Stojková. Samotná súťaž 
sa zahájila prezentáciou 
súťažných tanečných štýlov: 
valčík, čardáš, tango, cigánsky 
tanec. Potom moderátorka súťaže 
Adriana Majorová predstavila 
súťažné páry. Okrem nášho 
zariadenia sa prezentovali klienti 
„DOMUM“ ZSS Krškany, 
„KAMILKA“ ZSS Maňa, „LIPKA“ 
ZSS Lipová,  „CLEMENTIA“ ZSS 
Kovarce, „KREATIV“ ZSS Klasov 
a „HARLEKÝN“ ZSS Topoľčany. 
Každý tanečný pár predviedol tanec na vysokej úrovni. Cieľom 
bolo zanechať čo najlepší umelecký dojem. Odniesli sme si 
domov pekný zážitok a radosť z reprezentovania nášho 
zariadenia. Víťazný tanečný pár z „HARLEKÝNU“ získal 
putovnú korunku „KREATIV DANCE“. Každý zúčastnený pár 
bol odmenený diplomom a sladkosťami.        (et)                                                                                                     

Navštívte nás v nových priestoroch 
 
V rámci jednotnosti koncepcie usporiadania priestorov 
zariadenia, obe budovy by mali byť prepojené spoločnými 
priestormi, ktoré budú využívať obyvatelia oboch budov: 
jedáleň obyvateľov, jedáleň zamestnancov, bufet, chránená 
dielňa UVAR SI SÁM... 
V mesiaci december sa k týmto priestorom pridruží aj ďalšia 
chránená dielňa, ktorú využívajú všetci klienti zariadenia – 
KNIŽNICA. Presťahovaná je do miestnosti A 101. 



 13 

AUTOGRAMIÁDA 
Krásne predvianočné 
obdobie, sme si spolu s 
našimi klientmi spestrili 
autogramiádou známej 
televíznej hlásateľky 
Emmy    Tekelyovej,  
ktorá  sa konala  dňa 30. 
11. 2013 v Decodome v 
Topoľčanoch.  
Pani Emma Tekelyová 
ako vždy, prišla  pekne 
upravená s úsmevom na 
perách v spoločnosti  svojej  dcéry  Emy.  Svoju  novú  knihu  
pod  názvom Sladkosti  od ktorých sa nepriberá 2 napísali  aj  
preto, lebo mama    nikdy    nechcela jedávať sladké jedlá, s 
výnimkou  zmrzliny.  
Prezradili  nám, ako  zamieňať  postupne  ingrediencie,  za  tie  
zdravšie.  Ako    škodí  biely cukor, ktorý  spôsobuje starnutie 
pleti.  V rámci autogramiády sa konala aj súťaž,  kto rýchlejšie  
nastrúha mrkvu.   Zúčastnili   sa jej  aj  dvaja  naši klienti pán 
Jozef Makový, ktorý celú súťaž obohatil  humorom    a pani 
Zuzana Belkovičová, ktorá sa stala zároveň  víťazkou. Cenou 
za víťazstvo bola knihy Emy Tekelyovej s autogramom.  
Na záver   podotkli, že u nich doma sa pečie každú sobotu a 
vôňa koláča patrí  u nich k dobrej domácej pohode. Takže 
nezabudnite: Maškrtiť sa má  z rozumom! 
                                                                                               (sh) 

INŠPEKČNÉ IZBY 
 

V januári 2014 plánuje rozdeliť inšpekčnú izbu na druhom 
poschodí v A budove na dve. Inšpekčná izba na druhom 
poschodí bude slúžiť pre oddelenie 1 - obyvatelia 1. a 2. 
poschodia a inšpekčná izba na štvrtom poschodí, 
v priestoroch knižnice bude slúžiť pre oddelenie 2 - 
obyvatelia 3. a 4. poschodia A budovy.  
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Kto najviac vyhádzal? 
 

Utorkové novembrové 
dopoludnie, dňa 
26.11.2013 sme si 
spríjemnili súťažou 
„Hod v kocky“. 
Súťažiaci hrali pri 
dvoch hracích stoloch 
v šiestich kolách. 
Atmosféra bola 
uvoľnená, súťažiaci sa 

vzájomne 
povzbudzovali 

a spoločne počítali. Po ukončení súťaže sme spočítali celkové 
výsledky. Ostatní súťažiaci i diváci sa medzitým občerstvili 
a doplnili sily sladkou odmenou. Po zhodnotení výsledkov sme 
celú súťaž vyhodnotili. A kto to najviac vyhádzal? S najvyšším 
počtom bodov 4 700 na prvom mieste skončil Mirko Kleman, na 
druhom mieste s počtom bodov 4 650 Vladko Varga a na treťom 
mieste sa umiestnila Anička Fábiková s počtom bodov 3 800. 
Ostatní súťažiaci skončili bodovo s veľmi tesným výsledkom. 
V závere sa chceme poďakovať pánom Paľkovi Dobríkovi, 
Jarkovi Krištofovi a Mirkovi Klemanovi za asistenciu počas 
celej súťaže.            (gr) 
                                                                                                                                                  

NAŠE RÁDIO MÔJ DOMOV 
 

Počúvajte nás vždy 
pondelok až štvrtok  od 13.00 do 14.00 h 

 

Zaujímavosti z nášho zariadenia 
z oblasti zdravého životného štýlu,  

kultúry, športu a spoločenského života 
Novinky z nášho zariadenia 

Blahoželania jubilantom 
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Rozhovor so Zuzanou Belkovičovou 
 
Ako sa vám podarilo zapojiť 
do súťaže o knihu Emy 
Tekelyovej? Vedeli ste 
dopredu, že sa bude strúhať 
mrkva? Ja som chcela súťažiť 
pretože sa mi kniha veľmi 
zapáčila. Že sa bude strúhať 
mrkva som predpokladala, 
nakoľko som si všimla pred 
nami  prichystané strúhadlo, 
mrkvu, misku a rukavicu. 
Prekvapilo vás, že aj pán  Makový sa rozhodol zapojiť do 
strúhania mrkvy? Aj on chcel knihu vyhrať? 

Moderátor vyzval  
prítomných, aby sa z nich 
prihlásil súťažiť nejaký muž, 
čoho sa hneď chytil Jožko 
Makový. Ako prebiehala 
samotná súťaž? Súťažné 
zápolenie odštartovala Ema 
Tekelyová a my sme sa 
smažili každý nastrúhať 
mrkvu v čo najkratšom čase. 
Autorky vám aj do knihy 
napísali venovanie? Áno 
napísali a veľmi sa tomu 
teším. Viete, toto je moja 
prvá kniha, ktorú som si 
vyhrala. Aké recepty by ste 
odporúčali pre našich 
klientov z tejto nádhernej 
knižky? Ktoré recepty vás 
najviac zaujali? Všetky 

recepty ma zaujali, no ja mám najradšej ovocné zákusky.    (rr) 
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Skladáme obrázky 
Naši obyvatelia Simona 
Bizoňová a Rudolf 
Sokolík reprezentovali 
naše zariadenie 21. 11. 
2013 v súťaži Skladáme 
obrázky. Zúčastnilo sa 
osem zariadení, súťažili 
dvojčlenné tímy v skladaní 
60 kusových puzzle. 
Účastníci si motívy puzzle 
losovali. Naše družstvo si 
vylosovalo obraz autom, čo 
sa im aj úspešne podarilo poskladať. Časovo nám to na 
umiestnenie nepostačilo avšak priniesli sme si diplom za účasť 
v súťaži a malú pozornosť. Na treťom mieste skončili hráči zo  
zariadenia Baracha Bardoňovo, na druhom Platan Lontov 
a víťazom boli klienti zo zariadenia Dunaj Kováčov. Všetci 
zúčastnení si pochutili na dobrom obede, perníkových koláčoch 
a závinoch.                                                               (sč)                                                                                                                                                                                                

 

OZNAM 
 

Predvianočná svätá spoveď bude pre mobilných 
obyvateľov vysluhovaná v kaplnke zariadenia v piatok 6. 12. 
2013 o 9.00 h. K imobilným obyvateľom príde kňaz osobne na 
izbu.  

V prípade potreby je tiež možné prijať sviatosť zmierenia 
každú sobotu pred sv. omšou od 14.00 do 15.30 h.  

Bohoslužby sa konajú v kaplnke zariadenia každú sobotu o 
15.30 h.  

Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je v našom zariadení 
každý prvý piatok v mesiaci o 9.00 h. 
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Príhovor kňaza 
Memento na začiatok nového liturgického roka 
V tieto dni všade okolo seba vidíme vence. Nie sú to 

smútočné vence ale adventné. Sú pripomienkou niečoho 
radostného a očakávaného. Tieto vence sú aj symbolom nového 
cirkevného alebo liturgického roku. Počas liturgického roka si 
spomíname na tie isté tajomstvá našej spásy. Tak aj tohoročnou 
Prvou adventnou nedeľou začíname si spomínať na príchod 
Božieho Syna Ježiša Krista na svet. Pripomíname si tak 
historický advent, keď proroci Starého zákona pripravovali národ 
na príchod Mesiáša. Ich predpovede sa splnili. Boh prišiel na 
svet v Betleheme, keď sa narodil ako malé dieťa z Márie Panny. 
Začíname prežívať aj liturgický advent. Počas štyroch týždňov 
do sviatku Narodenia Pána, budeme si nielen v kostoloch, ale i 
doma v súkromných pobožnostiach, napríklad pri adventnom 
venčeku čítať zo Svätého písma o udalostiach, ktoré 
predchádzali príchodu Pána Ježiša na svet. Sú to najmä 
proroctvá. Počas týchto dní si viac pripomenieme aj náš životný 
advent. Celý náš život je teda prípravou – adventom na 
stretnutie s Bohom Sudcom. Nový liturgický rok je pre nás 
príležitosťou, aby sme každý deň využili na konanie dobra. 
Môžeme sa so svojimi spolubývajúcimi podeliť o všetko možné: 
o svoj voľný čas, o dobroty, ktorých máme prebytok. O všetko, 
na čo si spomenieme. Len keď prežijeme advent plný ľudskej 
dobroty, môžeme čakať, že nám Pán Boh dopraje aj krásne 
Vianoce.  

Keď sa dvaja muži dozvedeli o smrti svojho priateľa, viedli 
rozhovor. Jeden druhého sa pýtal: „Koľko a čo po sebe 
zanechal?“ Na to mu druhý odpovedal: „Všetko!“ Aj my tu, na 
tomto svete zanecháme všetko hmotné. V mysliach a srdciach 
tých, ktorí nás poznali, zostane len dobro, ktoré sme im 
preukázali. Vianoce sú pred dverami. Uvedomujeme si, čo 
všetko sme už začali, tým viac si uvedomme, že v tento advent a  
Vianoce chceme znova začať, znova a znova prežívať dobro, 
ktoré dávame, ale aj prijímame.  

S prianím Božieho požehnania  páter Vladislav Bednár O.T.                            
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    Zo života zariadenia sociálnych služieb                  
                        v Prašiciach 
Sme zvyknutí, že mesiac november býva daždivý a pochmúrny. 
Tohtoročný november nás všetkých milo prekvapil. Slniečko je 
silný fenomén a dokáže urobiť zázraky aj s takým mesiacom ako 
je november. Ľuďom robia radosť teplé, slnečné dni ale aj košíky 
plné hríbov. Na november až nevídané.  

Začiatkom mesiaca sme 
navštívili hroby svojich 
zosnulých, vyzdobili ich 
živými chryzantémami. 
Vďaka peknému počasie 
kvitnú dodnes. Nás, aj 
keď sedíme v teple 
domova prehrievajú 
slnečné lúče cez okná 
nielen na tele, ale i na 
duši. S lepšou náladou  
chodíme na pravidelné  

aktivity, to sa prejavuje aj na celkovej psychickej pohode. 
Rozšírili sme výber spoločenských hier, pribudli nové, ktoré 
sme doteraz nepoužívali. Veľkej obľube sa tešia „puzzle“. 
Rozširujú oblasť predstavivosti, pamäte a jemnej motoriky. Pre 
niekoho sú zložité, máme však šikovných klientov, ktorí ich 
zložia v krátkom čase. Medzi nich patrí pani Mária Poláková, 
Viktória Grežďová a Mária Okšová.  
Tento rok Martin na bielom koni neprišiel. Kto vlastne bol svätý 
Martin? Život a legendy s ním spojené, sme sa dozvedeli na 
jednej z prednášok. Určite viacerí poznajú legendu o tom, ako 
svätý Martin, ktorý rozdal celý svoj majetok, rozsekol svoj plášť 
na polovicu a dal ju žobrákovi. Na druhý deň sa mu zjavil Pán 
Ježiš odetý polovicou plášťa, ktorý daroval žobrákovi.  
V decembri nás čakajú prípravy na vianočné sviatky. Ozdobíme 
zariadenie vianočnými ozdobami, vyrobíme ikebany, vyzdobíme 
stromček a budeme tešiť na Vianoce a koniec roka!          (ll)                                                                                                                                                    
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Z pera našich obyvateľov 
                          Bilancovanie 
Chcem sa aj týmto príspevkom vrátiť k mesiacu októbru. Mesiac 
úcty k starším sprevádzali v našom zariadení rôzne akcie. 
Snažila som sa ich čo najviac zúčastniť. Som totiž hrozne 
zvedavá. Keď ste videli jednu urevanú (uplakanú) babku na 
vozíku, tak to som ja. Hoci som spoločenský človek, keď sa 
pozerám na tie rozkošné detičky, slzy dojatia sa jednoducho 
zastaviť nedajú. Aj vystúpenie základnej umeleckej školy bolo 
úprimné a milé. Na zábave vzdávam hold nášmu súboru 
Domovníček za program, ktorý nacvičili a tí čo kritizujú, že sa 
pomýlili, nech sa páči pridajte sa a ukážte že ste lepší. Chcem 
sa týmto článkom úprimne poďakovať pani riaditeľke a všetkým 
sociálnym pracovníkom i súboru Domovníček za snahu 
a vynaložené úsilie, aby nás pobavili a vzdali úctu i potešili 
v Mesiaci úcty k starším. Nech Vás nápady i naďalej inšpirujú. 
Dovolím si za všetkých, ktorí boli akciami v mesiaci október 
nadšení a spokojní ako ja vysloviť obrovské ĎAKUJEM.  

                                                                                    Ľudmila Dúcka, obyvateľka 
 

Ako sa chrániť                      
Dňa 25.11.2013 navštívili naše zariadenie primátor mesta Peter 
Baláž a náčelník mestskej polície pán Ľudovít Duša. V krátkej 
debate nám náčelník povedal ako sa máme chrániť proti 
krádežiam a podvodom, ktoré na nás číhajú hlavne teraz pred 
vianočnými sviatkami. Dávať pozor na peňaženky a kreditné 
karty. Povedal nám aj číslo ktoré treba volať 159. Ďakujeme.  
                                                                                                                 Štefan Hučko, obyvateľ 
 

Chodila dievčina 
Chodila dievčina po hore plačúca. Postretla čipkára a potešila 
sa. Hej veru. Poprosila ho o čiapku. Musíš dievčina čakať, až ma 
prestanú lapať. Zunovalo sa mi veru moje vlásky česať, na 
hrebeň zabudnem než poviem desať.  
                                                                                         Zaslala Valéria Krumpárová, obyvateľka 
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PRANOSTIKY 
                                                           * * * * * 

Blatnatý december, blatnatý celý rok. * Aký je december, taký je 
jún. * Svätá Barbora vetry rozháňa. * Po sv. Barusi, daj pozor na 
uši. * Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša. * Lucia noci 
upíja, ale dna nepridá. *  Od Lucie do Vianoc, každá noc má 
svoju moc. * Keď sv. Štefan blato vyfúkal bude pekná jar. * Na 
sv. Štefana každý sa má za pána.  * Sivý sv. Ján veští  dobrý 
rok.  * Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 
 
                                                PRÍSLOVIA 

* * * * * 
V manželstve, v ktorom to klape, jeden drží klapačku. * Keď vám 
hádžu polená pod nohy, postavte si kozub. * Ihlu v kope sena 
nájde najskôr ten, čo ho žerie.  * Nezáleží na tom koho si človek 
berie, lebo si môže byť istý, že druhý deň po svadbe to bude 
niekto iný.  * Najskôr skvelá milenka, potom výborná snúbenica 
a nakoniec len obyčajná manželka. * Láska oslepuje, 
manželstvo navracia zrak. * Prepásla sezónu, ušiel sa jej len 
starý hríb. * Milšie jej boli, „hubičky“ ako huby. * V mladosti 
hubárčil, na starosť huboval. * Najprv spal na vavrínoch, potom 
na tvrdej prični. * Len čo skoncoval s obuvníctvom, začal 
predávať šľapky. 
 
                                                                                          Petronela Kittlerová, obyvateľka 

 
 

                     Múdrosti slávnych 
 
Twain: Nedovolím škole, aby mi bránila k vzdelaniu.  
Zolla: Prvá láska je ako žreb, ktorý nevyhral, ale do smrti si 
pamätáš jeho číslo.  
Laing: Život je smrteľná choroba prenosná sexom.  
Dumas: Narodenie a smrť sú dve hranice, za ktorými je to isté.  
Hugo: Múdry je ten, kto vie čo  treba a chová sa podľa  toho. 
                                                                   

                       Ľudmila Ducká, obyvateľka 
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         Z A S M E J M E   S A 
Poľovníci chvália svoje psy: „Minule som išiel na poľovačku 
a zistil som, že som zabudol náboje. Dal som psovi oňuchať 
pušku a on mi z domu náboje doniesol.“ „To nič. My sme sa raz 
vybrali kúpať, ale manželka si zabudla plavky. Dal som ju psovi 
oňuchať a za chvíľu dotiahol suseda.“ 
  

Chlap rozpráva v krčme kamarátovi: „Moja žena mi naznačovala, 
čo chce na výročie. Povedala, že chce niečo, čo prejde z 0 na 
100 za 3 sekundy. Tak som jej kúpil osobnú váhu.“ 
 

Muž podáva inzerát: Hľadám manželku. Na druhý deň dostane 
stovku listov. „Prosím zoberte si tú moju!“ 
                                                                              

Učiteľka napísala žiakovi do žiackej knižky poznámku: „Váš syn 
nič nevie.“ Otec dopísal: „Práve preto ho posielam do školy.“  
 

Poľovník vraví kamarátovi: „Líška je veľmi prefíkané zviera. 
Minule som jednu celý deň sledoval a keď som ju zastrelil, tak 
som zistil že je to pes.“ 
                                                                                                                Peter Lipták, obyvateľ 
Na lavičke v parku sedí milenecký pár a vášnivo sa bozkáva. 
Vtom si prisadne jeden chlap a začne hladkať ženu po kolenách. 
Mladík to zbadá a rozčúlene hovorí: „Čo si to dovoľujete?“ Chlap 
odpovedá: „Ja som len chcel poprosiť manželku o kľúče, totiž 
svoje som si zabudol doma.“ 
 

„Hrozne ma trápi nespavosť pán doktor. Niekedy nezaspím ani 
po druhej v noci. „Tak si teda vypite každú štvrť hodinu 
štamperlík koňaku. „Ozaj? Koňak patrí medzi uspávacie 
prostriedky? „Nie, ale rýchlejšie vám prejde čas.“                                                                                          

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Aforizmy 

Nemožno dať všetkým všetko. * Všetkých je veľa a všetkého 
málo. * Šťastie je oko zo skla. Tak ako sa leskne, tak sa aj láme. 
* Človek smie pozerať na druhého zhora iba keď mu pomáha 
postaviť sa na nohy. *  Zvyk je železná košeľa a zlozvyk oceľová!  

Ľudmila Dúcka, obyvateľka                          
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Pripravujeme pre vás v mesiaci December  
 

 
09.12.2013  Stretnutie redakčnej rady   spoločenská                            
                                                                       miestnosť A/2p 
 
10.12.2013 Zdobenie vianočných     Jedáleň 

stromčekov 
 

10.12.2013  Beseda o knihe – Biblia     Jedáleň 
 
10.12.2013  Zdobenie medovníkov   Nitra Borinka 
 
11.12.2013  Vystúpenie detí s vianočným  Jedáleň 
 programom 
 
12.12.2013  Zdobenie medovníkov   Nitra SOŠ    
                                                                       Potravinárska 
 
12.12.2013  Mikulášska zábava    ZSS Želiezovce 
   
12.12.2013  Vianočný turnaj v stolnom   stolnotenisová hala 
  tenise 
 
16.12.2013  Burza ošatenia     Jedáleň 
 
18.12.2013 Seniorské vianoce    Dom kultúry 
 
19.12.2013  Stretnutie pri spomienkach:  Jedáleň 
   Príde Kristus  
 
16. a 17.  Koledovanie kolied    chodby zariadenia 
 
24.12.2013  Štedrá večera     Jedáleň 
 

Na pripravované aktivity Vás všetkých srdečne pozývame! 
(zm) 
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NOVÍ OBYVATELIA 

            
  Anastázia Mihalovičová        Veronika Remešová                Zdeněk Remeš                                          
Pani Veronika Remešová, pán Zdeněk Remeš, pani Rozália 
Boháčiková a pani Anastázia Mihalovičová. 
Vitajte medzi nami! 
 

Decembroví oslávenci     
1. 12. Vilma Hrnčiarová  16. 12. Janka Emilová  
1. 12. Jozef Finta   19. 12. Dobruša Gogová 
2. 12. Gabriela Matejková  24. 12. Emília Novotná 
3. 12. Františka Pochybová  25. 12. Miroslav Kleman 
3. 12. Emília Bednárová  26. 12. Andrea Lakatošová 
5. 12. Paulína Šišková   28. 12. Marta Kučerková 
6. 12. Simona Bizoňová  28. 12. Igor Karvay 
11. 12. Jozef Jedinák   29. 12. Jolana Košťálová 
12. 12. Katarána Janáčová  29. 12. Michal Kršák 
13. 12. Milan Mikuška   29. 12. Jozef Skladaný 
15. 12. Otília Zdeneková 
 

Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, 
Božieho požehnania a spokojnosti. 
 

V mesiaci november nás opustili ... 
.... pani Irena Šípošová, pani Veronika Mráziková, pani Lýdia 
Zacharová a pani Mária Maxová. 
 

Do súkromia sa odsťahoval pán Ján Rybanský.  
(zv)  
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Predbežný jedálny lístok 

OBED 
Št   12.12. polievka slepačia s haluškami 
      Kuracie po záhradnícky, šťava, šťúchané zemiaky  
Pi   13.12. polievka špenátová, chlieb 
      Palacinky s džemom 
So    14.12. polievka hrachová s krutónom 
      Bravčové po bratislavsky, šťava, cestoviny 
Ne  15.12  polievka slepačia s rezancami 
      Pečené kura,  ryža, kompót 
 

Po  16.12. zeleninová polievka 
      Bravčové po štefánsky, varené zemiaky, miešaný šalát 
Ut  17.12.  sedliacka polievka s rezancami 
    Debrecínsky guláš, knedla, omáčka 
St 18.12.  šošovicová kyslá, chlieb  
    Žemlovka s tvarohom 
Št 19.12.  kuracia polievka s cestovinou 
    Hovädzie na šampiónoch, šťava, tarhoňa 
Pi  20.12. kapustová hlávková, chlieb 
    Granatiersky pochod a uhorkový šalát 
So  21.12.  polievka mrkvová  
    Belehradský bravčový rezeň, šťava a zemiaky 
Ne  22.12. polievka hovädzia  
    Smažený kurací rezeň, ryža a kompót 
 

Po  23.12.  polievka kelová, chlieb    
    Azu po tatársky, varené zemiaky, kapustový šalát 
Ut  24.12. polievka hrachová, chlieb 
    Makové rezance, mlieko 
St  25.12. zeleninová polievka 
    Bravčový rezeň, zemiaky, uhorka 
Št  26.12. polievka kuracia s cestovinou 
     Pečené kura, ryža, kompót 
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Pi  27.12. polievka (upresní sa) 
    Hubové rizoto, zeleninový šalát 
So  28.12. zeleninová polievka s rezancami 
    Kurací perkelt, šťava, cestovina 
Ne  29.12.  slepačia polievka s cestovinou 
    Pečená bravčová krkovička, ryža, kompót 
 

Po  30.12. polievka rascová s vajcom, chlieb 
    Talianske cestoviny so syrom 
Ut  31.12.  hrášková so šampiómni 
    Prírodné kuracie prsia, varené zemiaky, kapustový šalát 
St  01.01.  zeleninová polievka s rezancami 
    Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát 
Št  02.01.  polievka hovädzia s cestovinou 
    Kuracie na cesnaku, omáčka, tarhoňa, uhorkový šalát 
Pi  03.01.  cesnačka, chlieb 
    Zeleninový rezeň, zemiaková kaša, cvikla 
So  04.01. zeleninová polievka 
    Mexický guláš, ryža 
Ne  05.01. kuracia polievka s rezancami 
    Kurací rezeň, varené zemiaky, kompót 
 

RAŇAJKY 
Št       12.12.    koláč, chlieb, maslo, biela káva 
Pi        13.12.    chlieb, rožok,  bryndzová nátierka 
So       14.12.    chlieb, rožok,  salám, maslo, čaj 
Ne       15.12.    vianočka, chlieb, maslo, džem, kakao 
 

Po   16.12.  chlieb, rožok, čaj, lunex, paprika 
Ut  17.12.  čierna káva, chlieb, rožok, pečeňová paštéta 
St  18.12.  čaj, chlieb, rožok, párok s horčicou 
Št  19.12.  mlieko, koláč, chlieb, maslo 
Pi  20.12.  čaj, chlieb, rožok, drožďová nátierka 
So  21.12.  čierna káva, chlieb, rožok, šunka, maslo, rajča 
Ne  22.12. kakao, bábovka, chlieb, maslo, džem 



 26 

 
Po  23.12.  chlieb, rožok,  rajčiak, čierna káva, syr 
Ut  24.12.  chlieb, rožok, paradajka, syr  
St  25.12.  čierna káva, chlieb, bábovka, džem 
Št  26.12.  biela káva, chlieb, vianočka, maslo 
Pi  27.12.  čaj, chlieb, rožok, cesnaková nátierka 
So  28.12.  čierna káva, chlieb, rožok, maslo, salám mozaika 
Ne  29.12.  kakao, vianočka, chlieb, maslo, džem  
 

Po  30.12.  čaj, chlieb, rožok, maslo, rajčiak 
Ut  31.12.  čaj, chlieb, rožok, paštéta 
St  01.01.  biela káva, maslo, chlieb, medová nátierka 
Št  02.01.  biela káva, maslo, chlieb, koláč 
Pi  03.01.  čaj, chlieb, rožok, tvarohová nátierka 
So  04.01.  čaj, chlieb, rožok, salám, maslo 
Ne  05.01.  kakao, bábovka, chlieb, maslo, džem     
 

VEČERA 
Št       12.12.   šunka, lunex, rajča, chlieb, čaj 
Pi        13.12.   polievka zemiaková, varené vajce, chlieb, čaj 
So       14.12.   francúzske zemiaky, uhorka, čaj 
Ne  15.12.   sardinky, chlieb, maslo, čaj 
 

Po  16.12.  kapustový prívarok, špekačka, ,chlieb, čaj 
Ut  17.12.  zeleninové rizoto so syrom, cvikla 
St  18.12.  kuracie soté, cibuľové zemiaky, čaj 
Št  19.12.  pečeňový syr, rajča, chlieb, čaj 
Pi  20.12.  letný cestovinový šalát s vajíčkom a syrom 
So  21.12.  tekvicový prívarok, varené vajíčko, chlieb a čaj 
Ne  22.12.  lunex, paštéta, chlieb, paprika, čaj 
 

Po  23.12.  polievka frankfurtská s údeninou, chlieb, čaj 
Ut  24.12.  vyprážané filé, zemiakový šalát, vianočná oplátka, med 
St  25.12.  paštéta, paradajka, chlieb, čaj 
Št  26.12.  makový závin, mlieko 
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Pi  27.12.  lečo s vajcom, chlieb, čaj 
So  28.12.  francúzske zemiaky, čalamáda, čaj 
Ne  29.12.  vlašský šalát, chlieb, čaj 
 

Po  30.12.  trenčiansky fazuľový prívarok, chlieb, čaj 
Ut  31.12.  kapustnica s údeným, chlieb, čaj 
St  01.01.  varené údené bravčové chren, chlieb, čaj 
Št  02.01.  eidam, maslo, chlieb, paprika 
Pi  03.01.  šošovicová kyslá so zemiakmi, chlieb, čaj 
So  04.01.  zapekané cestoviny, uhorka, čaj 
Ne  05.01.  treska, chlieb, čaj 
Zmena jedálneho lístka je vyhradená. 

 
RIADITEĽKA ZARIADENIA 

A LEKÁREŇ MILLI 
VYHLASUJÚ SÚŤAŽ  

O NAJVESELŠÍ PRÍBEH MÔJHO ŽIVOTA 
 

Podpísané príbehy v dĺžke maximálne jednej strany formátu 
A4 treba odovzdať Ing. Zuzane Bóžikovej, na prízemí vedľa 
kancelárie riaditeľky, do 15. januára 2014. 

 

Autor víťazného príbehu získa 
nákupnú poukážku z lekárne MILLI 

vo výške 50,-- €  
 

Najvtipnejší príbeh bude uverejnený v časopise MÔJ 
DOMOV a vypočujeme si ho v rozhlasovom štúdiu. 
 

Príbeh každého súťažiaceho bude zlosovateľný na 
Novoročnom plese obyvateľov 

 

„Vtip si netreba vymýšľať. 
Prinesie ho sám život...“ 
   Humorista Ander z Košíc      (vb) 
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TAJNIČKA 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Správnu odpoveď napíšte na lístok a odovzdajte do 20. 12. 2013 
sociálnej pracovníčke Mgr. Svetlane Šimkovej, ktorá má na starosti 
odovzdávanie cien. Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený vecnou 
cenou.  
Výhercom vylúštenej krížovky z časopisu 11/2013 sa stáva  

Beáta Révayová. 
 

Výhercom hádanky z časopisu 11/2013 sa stáva  
Simeon Masár. 

 
Srdečne gratulujeme!  
 
Hádanka na tento mesiac znie: Ktorá choroba je akoby farebná? 
Možnosti:  
A: žltačka  
B: osýpky  
C: šarlach 

Hádanku priniesol Rudolf Sokolík, obyvateľ                                                                                    
  

♥♥♥♥♥♥ 
Časopis je interným informačným mesačníkom Zariadenia sociálnych služieb „MÔJ 
DOMOV“,  so sídlom P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany. ŠÉFREDAKTOR: Anna Szabová 
REDAKČNÁ RADA (rr):  Petronela Kitlerová, Simeon Masár, Peter Lipták, Štefan Hučko, Zuzana 
Vaňová (zv), Dana Neumannová (dn), OBSAHOVÁ A GRAFICKÁ ÚPRAVA: Richard Wagner 
(rw), Viera Bútorová (vb) TECHNICKÁ STRÁNKA A DISTRIBÚCIA: Milan Vaľko,  Milan Mikuška, 
Rudolf Sokolík SPOLUAUTORI: Zuzana Michalková (zm), Gabriela Remeňová (gr), Anna 
Jahodová (aj), Svetlana Šimková (sš), Gabriela Mikudová (gm), Simona Červená (sč), Lýdia 
Laciková (ll), Miroslav Grič (mg),  Mária Malinková (mm), Silvia Herdová (sh), Eliška Tökölyová 
(et), Miroslava Greždová (gm) a Vladislav Bednár. Neprešlo jazykovou a štylistickou úpravou. 
Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky v prípade potreby upraviť, zostručniť, prípadne 
neuverejniť.   
 

1           ženské meno 24. 12. 
2           vianočný darček na čítanie 
3           vlastnil 
4           sníval 
5           udieral nohou 
6           kovový peniaz 
7           lietanie 


