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Úvodník           MD-2/2015 
 

V zdravom tele zdravý duch! 
 
 

Každá choroba má svoju 
príčinu. V minulosti to bola 
nedostatočná a málo 
hodnotná strava a infekčné 
choroby. Dnes je to 
nesprávna výživa, stres 
a vysoká duševná záťaž. 
To všetko si vyberá svoju 
daň a dôsledkom je aj 
celková psychická 
nevyrovnanosť, na ktorú 
následne reaguje naše telo 

bolesťami a viac či menej viditeľnými prejavmi a posolstvami.  
Choroby nás v dnešnej dobe nabádajú, aby sme od základov 

zmenili svoje myslenie, konanie i celkový prístup k životu. Každý 
z nás by si mal svoje zdravie chrániť a nevystavovať sa situáciám, 
ktoré nás v živote zbytočne znepokojujú.  
 Napríklad pre zdravé srdce je najlepší pohyb na čerstvom 
vzduchu, správna a vyvážená životospráva, dostatok kvalitného  
spánku a prírodné vitamíny. Opuchnuté viečka nám signalizujú 
ochorenie obličiek. Popraskané kútiky úst sú zas spôsobené 
nedostatkom vitamínov, stopových prvkov a minerálov. Biele fliačiky 
na nechtoch prezrádzajú, že nám chýba vápnik a ryhy na nich 
dlhodobý nedostatok tekutín a celkovú poruchu metabolizmu.   
 Verím, že aj pri čítaní nášho časopisu pouvažujete, ako sa 
takýmto neduhom úspešne vyvarovať.  

Príjemnú pohodu pri jeho stránkach vám za celý redakčný tým 
zo srdca želá 
 

       
                                                                                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Na slovíčko          MD-2/2015 
 

Mimoriadne varovanie! 
Venujte mu prosím, náležitú pozornosť 
 

Vážení obyvatelia,  
 

v súvislosti s nešťastnou 
udalosťou, ku ktorej došlo 
na sklonku januára, si 
dovoľujem využiť tento 
priestor na mimoriadne 
varovanie.  
Ako zaiste mnohí viete, v 
zariadení sociálnych 
služieb v okrese Komárno, 
vypukol požiar, pri 
ktorom vyhasli dva 
ľudské životy.  
Presná príčina stále nie je 
známa. Napriek tomu 
musím dôrazne apelovať 
na nás všetkých a 
pripomenúť najmä 
obyvateľom - fajčiarom, 

aby na fajčenie využívali výlučne priestory na to určené!  
Fajčenie na izbách ohrozuje nielen zdravie samotného fajčiara, 

ale aj zdravie a bezpečnosť všetkých obyvateľov, zamestnancov, 
rovnako ako aj majetok zariadenia. 

Vyzývam k zvýšenej obozretnosti aj tých, ktorí používajú 
elektrospotrebiče na svojich izbách. 

Pevne verím, že všetci pochopíme aktuálnosť a opodstatnenosť 
tohto varovania a prispejeme tak k pokojnému a bezpečnému 
spolunažívaniu v našom zariadení. 

S úctou vaša riaditeľka 
 

 Viera Bútorová 
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Anketa            MD-2/2015 
  

V januári si mnohí z nás dosýta užili tradičný Novoročný ples. 
Opäť sme oslovili našich obyvateľov, aby sme sa ich tentoraz 
opýtali: „Ako si vy spomínate na tancovačky svojej mladosti?“ 
      

VINCENCIA RÉVAYOVÁ (74) 
 

Na zábavy u nás v Zbehoch som začala 
chodiť už ako 16-ročná gymnazistka. 
Pamätám si, že som na tancovačky nosila 
pekné dlhé sukne a lodičky na vysokých 
opätkoch. Najradšej som tancovala na 
ľudovky. Mala som aj veľmi dobrého 
tanečníka. Vola sa Milan a potom bol aj  
nejaký čas môj milý. 
 

 
 

MILAN JANČOVIČ (79) 
 

Na zábavy som chodieval u nás v rodných 
Kovarciach. Na tú svoju úplne prvú si už 
nespomínam, lebo ich bolo naozaj veľmi 
veľa. Pamätám si že tam bola výborná živá 
muzika, vyhrávala tam pravá cigánska 
kapela. A na zábave som si dokonca našiel 
aj svoju nastávajúcu.  
 
 
 

 
 
 

ANASTÁZIA MIHALOVIČOVÁ (94) 
 

Pamätám si, že na svoju úplne prvú 
tancovačku som si nemala čo obuť a tak 
som tam išla v klopkajúcich drevákoch. 
Keď som už bola väčšia, tak som 
chodievala v kroji a s dvoma zapletenými 
vrkočmi. Veselo vtedy bolo. Aj sme si 
zatancovali, aj zaspievali. Ani o tanečníkov 
som nemala núdzu. Najradšej som mala 
valčík.                   

                              (vh)  
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Domáci spravodaj         MD-2/2015 
 

Užili sme si pravú plesovú atmosféru 
 

V januári ožilo plesovou 
atmosférou celé naše 
zariadenie. Tradičný Novoročný 
ples sa už medzi obyvateľmi 
stal jednoducho pojmom.  
V tomto roku nás poctili milou 
návštevou vzácni hostia: 
poslanec Národnej rady SR 
a krajského zastupiteľstva 
Pavol Goga, ktorý spolu s  
riaditeľkou Vierou Bútorovou, 
tradičným viedenským valčíkom 
samotný ples slávnostne 

otvorili. Uvítali sme medzi nami aj poslanca NSK a primátora Topoľčian Petra 
Baláža, ktorý sa postaral o slávnostný prípitok. Medzi pozvanými nechýbali 
ani krajskí poslanci Ľubomír Bošanský a Karol Zaťko či Janka 
Krahulíková, ktorá je riaditeľkou tunajšieho úradu práce i mestskou 
poslankyňou. Z radov obyvateľov pozvanie prijali obyvatelia zo zariadení 
Penzión, Borinka a Viničky, spolu s riaditeľmi.  

Po úvodných slovách sa mikrofónu ujal súbor Domovníček. Jeho 
členovia nás opäť potešili veselým spevom, prednesom poézie a vystúpenie 
okorenili aj vtipnou scénkou. Do tanca i na počúvanie vyhrávala skupina 
Funny Boys. 

Ku každému poriadnemu plesu patrí aj dobré jedlo. Občerstvenie na 
tohtoročnom plese podávané formou rautu, malo, vďaka našim kuchárom pod 
vedením Vladka Ďurkoviča, naozaj vysokú úroveň. Zlatým klincom programu 
sa už tradične stala tombola. „Medzi výhercami boli obyvatelia z každého 
zariadenia. Obyvateľka z topoľčianskeho Penziónu si odniesla prvú 
cenu v podobe darčekového koša. Z domácich sa šťastie usmialo na 
mnohých. Pekné bonusové ceny si vďaka poslancom odniesli Pavol 
Dobrík a Peter Macho,“ uviedol hlavný usporiadateľ Richard Wagner. Cenu 
útechy v podobe zásoby toaletného papiera získal Miroslav Kleman 
a Martinke Chanátovej sa ušlo vrece zemiakov.  

„Rada by som poďakovala štedrým sponzorom a  zamestnancom, 
ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, ktorého kvalita sa 
neustále zvyšuje. Aj na základe pozitívnych ohlasov hostí môžem 
konštatovať, že tohtoročný ples sa nám vydaril,“ vyjadrila sa riaditeľka 
zariadenia Viera Bútorová.              (vb, vh) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2015 
 

Volili sme poslancov 
Domového parlamentu 

 

Na sklonku januára sa u nás 
uskutočnili historicky prvé 
voľby na posty poslancov 
Domového parlamentu, ktorý 
nahradí doteraz fungujúci Výbor 
obyvateľov. Voľbám 
predchádzala riadna volebná 
kampaň. Okrem informácií 
v našom rozhlasovom štúdiu, 
dostali obyvatelia aj možnosť 
zoznámiť sa s jednotlivými 
kandidátmi prostredníctvom 
„Volebného špeciálu“.  
Možno konštatovať, že volebná 

účasť dosiahla peknú, vyše 50-percentnú účasť. Z celkového počtu 240 
obyvateľov sa ich zúčastnilo 129. Najviac, až 24 obyvateľov z celkového 
počtu 30 sa ich zúčastnilo v 7. volebnom 
obvode (B bud. 3. posch.) Najväčšiu 
podporu vo svojom obvode získala 
Anna Szabová a Peter Macho.  

Prvé ustanovujúce zasadnutie 
novozvolených poslancov, ako i čestných 
členov parlamentu, je naplánované už 
koncom februára. Schôdza je 
samozrejme, verejná a vítaní sú aj ostatní 
obyvatelia, ktorí taktiež dostanú priestor 
na vyjadrenie svojich pripomienok. 
Veríme, že Domový parlament sa 
v našom zariadení ujme a prispeje 
k intenzívnejšiemu dialógu medzi 
obyvateľmi a zamestnancami. Teší nás, 
že túto iniciatívu si všimol aj regionálny 
týždenník. 
 Konkrétne výsledky volieb v 
jednotlivých obvodoch aj s podrobnou štatistikou vám prinášame v špeciálnej 
prílohe aktuálneho čísla nášho mesačníka.                                    (vh) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2015 
 

Film dojal niektorých až k slzám 
 

Naše sociálne pracovníčky 
Alexandra Neumannová  s Aničkou 
Jahodovou prišli nedávno so 
zaujímavou novinkou.  „Obyvateľom 
nášho zariadenia sme sa rozhodli 
ponúknuť potulky kinematografiou, 
keďže zimné počasie momentálne 
neprospieva prechádzkam po 
okolí,“ uviedli iniciátorky nápadu.  
Na veľkoplošnej obrazovke v jedálni 
zariadenia tentoraz predstavili trochu 

iný filmový žáner, ako sú len „osvedčené klasiky pre pamätníkov“. Obyvatelia 
mali možnosť vychutnať si Oskarom ovenčený muzikál Moulin Rouge plný 
hudby, tanca, spevu, romantiky, lásky s nádychom erotiky i smútku. Okrem 
toho si filmový zážitok osviežili aj šálkou voňavého čaju či kávy. „Teší nás, že 
obyvateľom sa predstavenie páčilo. Niektorí si dokonca v závere filmu 
od dojatia i poplakali,“ dodala Alexandra.                               (an, vh) 
 

Osemsmerovky nám dali zabrať! 
 

Máte aj vy máte občas pocit, že 
vám niekto sadol na kábel? Potom 
potrebujete doping, čo rozhýbe 
mozgové bunky! Takýto „vedomostný 
tréning“ sa uskutočnil minulý mesiac 
v našej jedálni.  „Zúčastnení mali 
vylúštiť osemsmerovku v čo 
najkratšom čase. Ich úlohou bolo 
nájsť konkrétne výrazy 
a vyčiarknuť ich,“ ozrejmila 
organizátorka Zuzka Božíková.  Na 
súťažiacich tentoraz čakali oveľa 
náročnejšie výrazy. Osemsmerovky sa však u nás tešia obľube, takže ich 
nadšenci si s nimi opäť hravo poradili. Prvé miesto si už tradične vybojoval 
Mirko Kleman. Krásne druhé miesto si vyslúžila Antónia Feketeová a na 
peknej tretej priečke skončil Pavol Dobrík. Okrem milých odmien si súťažiaci 
zaiste odniesli aj dobrý pocit zo zmysluplne stráveného dopoludnia.   

      (zb, vh) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2015 
 

Schránka prianí sa naplnila želaniami. 
Tie najčastejšie sa týkali stravy 

 

Ponuku a kvalitu služieb 
v našom zariadení sa 
snažíme neustále zlepšovať. 
Názor obyvateľov, ktorí tu 
žijú, je preto pre nás veľmi 
dôležitý.  A keďže stojíme 
na prahu nového roka, 
riaditeľka zariadenia Viera 
Bútorová sa rozhodla 
zriadiť „Schránku našich 
prianí“, do ktorej mohol 
každý prispieť svojim 

želaním. V priebehu uplynulého mesiaca k vám so spomínanou 
schránkou zavítali naši sociálni pracovníci a treba uznať, že 
rozmanitých prianí, názorov, pozitívnych ohlasov, ale i kritiky sa v nej 
nazbieralo skutočne  neúrekom.  
 V prvom rade treba oceniť najmä to, že väčšina obyvateľov 
vyjadrila svoj názor otvorene a neanonymne. Najčastejšie 
pripomienky sa týkali najmä stravy. Väčšina klientov však nemala 
výhrady voči jej chuti či množstvu. Mnohí by ale uvítali spestrenie 
tunajšej ponuky so zaradením viacerých tradičných jedál slovenskej 
kuchyne. Napríklad Eduard Čierny poukázal na obmedzené 
predajné hodiny bufetu a slabšiu ponukou predajne. Objavili sa aj 
požiadavky na častejšie zdravotné vychádzky a výlety. Niektorí by 
ocenili viac kvízov a vedomostných súťaží. Potešiteľné je to, že 
mnohí vyjadrili spokojnosť, či už s opatrovateľskými, ale i sociálnymi 
službami. 

„Všetky priania našich obyvateľov som si veľmi pozorne 
prečítala. Verím, že väčšinu z nich sa nám v rámci našich 
finančných a personálnych možností podarí aj k všeobecnej 
spokojnosti naplniť,“ ubezpečila riaditeľka zariadenia.             (vh) 
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Domáci spravodaj         MD-2/2015 
 

Šťastie a zdravie v novom roku 
si popriali aj v Prašiciach 

    
Prehupli sme sa do nového 
roku s novými predsavzatiami, 
očakávaniami a nádejami. 
Všetci sme si zapriali veľa 
šťastia a zdravia a aby tento 
rok bol lepší ako ten minulý. 
Veľakrát to záleží od rôznych 
okolností, ale podstata zmeny je 
v každom z nás. Sľubujeme si, 
že budeme zodpovednejšie 
pristupovať k svojmu zdraviu, 
budeme ústretovejší voči svojim 
blízkym, zbavíme sa niektorých 

zlozvykov. Keď sa však rozplynie eufória  nového roka,  veľakrát  zľavíme aj 
zo svojich predsavzatí.  

Naši starkí si už žiadne predsavzatia nedávajú. Ich hlavnou snahou 
a prosbou k Bohu je dobré zdravie a radosť z detí. Každodenne prežívajú 
svoje radosti a starosti za starostlivého dozoru našich zamestnancov. 
Snažíme sa spoločne prežívať každý jeden deň, aby bol príjemný pre 
každého. 

Príjemný deň pre niekoho je aj, keď je človek užitočný pri práci. 
Poskladať vianočnú výzdobu v celom zariadení stálo čas aj námahu. Tí čo 
pomáhali mali z toho dobrý pocit, a vraj sa treba hýbať, lebo v zime je menej 
pohybu. Inak január prebehol v celku pokojne. Do zariadenia nastúpili dve 
nové obyvateľky – Valéria Rybanská a Matilda Maringová. 

Boli prekvapené, čím všetkým sa v priebehu týždňa zaoberáme. Podľa 
svojich záujmov sa pridali k jednotlivým aktivitám. So záujmom si vypočuli aj 
prednášku. „Návšteva Troch kráľov pri Ježiškovom narodení“ a druhá 
prednáška bola z iného “súdka“ na tému – sója. Vedú sa polemiky 
o prospešnosti sóje pre ľudský organizmus, ale v ázijskej kuchyni sa používa 
stáročia na všetky možné spôsoby  a s dobrými výsledkami. 

Január prebehol, prichádzajú fašiangy, Hromnice, ale o tom až 
nabudúce. 
 

(ll)    
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Kaplnka           MD-2/2015 
 

Odkaz svätého Valentína ostane 
 vždy aktuálny 

Viete, kto bol sv. Valentín? Jedna z 
legiend vraví, že svätý Valentín bol 
kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí 
a pôvodne bol lekárom.                      
V tom čase vládol cisár Claudius II., 
ktorý bol známy najmä svojimi 
megalomanskými túžbami a krutými 
vojnovými výpravami. Napadlo ho, že 
ženatí muži sú slabšími vojakmi, 
pretože sa musia starať o svoje 
rodiny, a tak zakázal v krajine 
manželstvo. Sv. Valentín však napriek 
zákazu ďalej zasnuboval a sobášil 
zamilované páry. Keď sa to cisár 
dozvedel, za jeho snahu spájať životy 
zamilovaných sviatosťou celoživotnej 
lásky ho dal popraviť.  Odtiaľ môže 
prameniť vzťah k sviatku 
zamilovaných.  Na otázku cisára prečo 

neuctieva rímskych bohov povedal: "Sú samá nečistota a hriech. Len Kristus 
je pravý Boh.“           
 Valentín sa tam modlil za sudcovo obrátenie a ten prišiel, aby Valentína 
vyskúšal. Podľa legendy mu povedal: „Ak je tvoj Boh ozaj jediný a pravý, 
nech skrze teba ukáže svoju moc a mojej slepej dcére opäť vráti zrak."
 Valentín priložil svoju dlaň na oči slepej a modlil sa. Dievča znovu začalo 
vidieť a sudca Asterius s celou rodinou uveril v Krista a požiadal o svätý krst. 
Správy o uzdravení slepej a o obrátení sudcu sa rozniesli po meste. 
Kresťania sa radovali. Ale pohanov pochytil hnev a zaútočili na sudcov dom. 
Valentína vyvliekli von, veľmi ho zbili a odviedli na Flaminijskú cestu, kde bol 
sťatý mečom. Valentín vynikal v skutkoch milosrdnej lásky.     
 Aj pre nás platí Valentínky odkaz, že ak sme skutočne Kristovi, budeme 
dokonale plniť jeho vôľu a v budeme žiť tak, ako to prikazuje evanjelium. Totiž 
milovať blížneho, ako seba samého.                           
                      (rw)  
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Z pera našich obyvateľov       MD-2/2015 
 

Po zime 
 

Po zime znovu ruže vypučia, 
Zmrznutú zem slnko ohreje. 

V kvetoch zas včielky zabzučia, 
rozkvitnú stromy – mŕtve aleje. 

 

Zbavme sa zimy my dvaja, 
Jar nám chce šancu dať. 

To krásne, čo nás ešte spája, 
nesmieme v chlade premrhať. 

 

Otvorme slnku dvere dokorán, 
Nech nám srdcia prehreje. 

Nech zahojí jazvy starých rán 
a vzkriesi v nás nové nádeje. 

 
Anna Szabová, šéfredaktorka 

 

Valentínske vyznanie 
 

Valentín je sviatok krásny. 
Prežite si ho v láske, zdraví a šťastí. 

 

Je slnko čo nám hreje srdce i dušu, 
je vánok  čo osuší každú slzu, 

je hviezda čo nám na cestách svieti. 
 

Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať, 
lásku čo naveky nás bude hriať. 

Nádej nikdy nestráca, 
kto sa jej zverí. 

 

Žiadne slzy, lásky veľa, 
to nám dnes prajem. 

Veľa šťastia, zdravia a spokojnosti, 
 do budúcnosti želám. 

 
Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-2/2015 
 

Pred nástrahami sveta  
nás ochraňujú anjeli 

 

Viete o tom, že každý človek, 
ktorý sa narodí má svojho anjela 
strážneho? Pán Boh nám ich 
zosiela, aby nás ochraňovali, 
pomáhali nám a nabádali, ako sa 
vyvarovať zlým skutkom, či už 
voči sebe, alebo ostatným.  Anjeli 
nás teda majú ochraňovať 
a upevňovať v nás dobro, vieru 
nádej a lásku. 
V podobnom duchu sa niesla aj 
prednáška našej sociálnej 
pracovníčky Aničky Jahodovej. 
Hneď v úvode sme sa započúvali 
do slov známej a krásnej piesne 
v podaní Darinky Rolincovej: 

„Anjelik môj, kde lietaš, že pri mne blízko nestojíš, keď nie si so 
mnou, žiaľ nevidíš...“Potom nás Anka všetkých vyzvala, aby sme jej 
povedali dátum svojho narodenia. Na základe toho nám prezradila, 
ktorý strážny anjel nás ochraňuje. Zvedaví sme boli viacerí. Ja som 
sa napríklad dozvedela, že môj anjel strážny sa volá Chavakiáš Jeho 
úlohou je spájať rodinu, vyvarovať jej členov pred zlom a sceľovať 
nás. Jednoducho, každý človek má vždy počúvať Boží hlas, ktorý 
nás upozorňuje a varuje nás. Všetci si musíme vzájomne pomáhať, 
neubližovať ostatným, ale ani samým sebe. Pán nám všetkým nadelil 
rozum aj rôzne danosti. Len ich každý musí objaviť, rozvíjať 
a neustále, už od detstva, na sebe pracovať.  

Aničkino pútavé rozprávanie nás všetkých veľmi zaujalo 
potešilo na duši a najmä, obohatilo novými poznatkami. Príjemne 
nám padli aj duchovné piesne, ktoré sme si v závere spoločne 
zaspievali.   

          Beáta Révayová, obyvateľka 
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Obyvatelia zozbierali        MD-2/2015 
 

Pranostiky 
 

Na Mateja ľad už ani líšku neudrží. * Keď slnko svieti na Hromničku, 
zbieraj slamu na chodníčku. Ak na Hromnice mrzne, bude dobré leto. 
* Dorota fúka do plota. * Po Dorote uschne handra na plote. * Sv. 
Agáta býva na sneh bohatá. * Na sv. Valentína zima siliť sa začína. *  
Ak ti na sv. Valentína mrznú päty, to na Jozefa obúvaj si krpce. *  
Krátke fašiangy, dlhá zima. *  Na sv. Blažeja, má ísť furman do 
dvora. * Suché fašiangy, dobrý rok. *    

 

Aforizmy 
 

Povaha ženy je ako more, poddá sa najľahšiemu vánku a odolá 
najťažšej búrke. * Hnevy zaľúbených utvrdzujú lásku. *  Žiadna 
knižka nemá takú prekvapujúcu pointu, ako tá vkladná. * Dnes 
mládenci namiesto dievčat naháňajú kariéru. *  Šaty robia dámu, 
ibaže nie tie pohodené vedľa cudzej postele. * Spomienky časom 
vyblednú, ale alimenty ich dokážu úspešne osvietiť. * Viete, že 
neslušnú dĺžku sukne, môže ospravedlniť iba slušná cena. *  
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
                 

Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu. * Život 
nemôže byť plný radosti, ale môže byť plný lásky. * Najväčšia 
odvaha je postaviť sa sám za seba. * Láska je vždy prítomná, ide len 
o to, či ju cítime, alebo nie. * Život bohatý na problémy môže byť tou 
najlepšou terapiou.  

 

Výroky slávnych 
 

JEAN COCTEAU: Svedomie nás neodvracia od hriechu, len nám 
bráni tešiť sa z neho. 
 

EDMONDO DE AMICIS: Blázni, môže utekať pred ženami, no 
predsa neutečiete pred ich láskou 
 

TIBOR DÉRY:  Ako náhradu za rozum mužov, dostali ženy od 
stvoriteľa ženskú logiku 

Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Spoločenská rubrika        MD-2/2015 
 

Prišli k nám v januári  
OBYVATELIA 

 

                                              
          Marta Uhareková                                         Janka Oháňková 
 

                               
Pavol Geleta                                                 Irena Hupková 
 

                                     
                                  Mária Kimleová 
 

Vitajte medzi nami! 
 (zb, sh, rw, vh) 
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Spoločenská rubrika        MD-2/2015 
 

Februároví oslávenci 
 

01.02. Valéria Palušová    13.02. Ľudmila Koštialová 
01.02. Agáta Zemaníková   17.02. Oľga Mlynarčíková 
02.02. Eva Hrnková     17.02. Bernardína Vančová 
03.02. Mária Poláková    18.02. Terézia Hátašová 
05.02. Alojz Schlenc    20.02. Valéria Krumpárová 
06.02. Augustína Haringová   21.02. Valéria Markovičová 
07.02. Vladimír Varga    22.02. Daniela Krakovská 
08.02. Ľudmila Dúcka    24.02. Anna Kopecká 
10.02. Jozef Makový    29.02. Jozef Veselý 
 

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

 

V januári nás opustili 
Helena Sílešová, Mária Trnková, Jaroslav Krištof 

 

Česť ich pamiatke 
 
 

 
 
 

(vh) 
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Poradňa           MD-2/2015 
 

Pôst je ako veľké upratovanie 
nášho tela 

 

Pôst - slovo, ktoré na mnohých 
pôsobí doslova šokujúco! Starosti, 
odriekanie, hlad a jednoducho, dni 
utrpenia. Omyl! Už aj naši 
predkovia dávno vedeli, že 
občasná očista organizmu je 
proste potrebná. Prísne pôstne 
obdobie vždy začínalo Popolcovou 
stredou a končilo Veľkým piatkom.   
Pôst je totiž niečo, čo drží naše telo 
pri živote. Dá sa vlastne povedať, 
že je to také super upratovanie 
nášho tela. 
Metód je samozrejme, veľa. Ale 
prečo by sme mali strácať čas 
a učiť sa množstvo zložitých 
a strastiplných vecí? Urobme to 
inak. V podstate je to veľmi 

jednoduché. V prvom rade prestaňme do tela prijímať 
nebezpečné toxické látky.  

Začnime úplne triviálne. Predovšetkým vyraďme z nášho 
jedálnička nezdravý biely cukor a bielu múku. Vyvarovať by sme sa 
mali aj rôznym instantným polievkam, ochuteným minerálkam či 
malinovkám. Zabudnúť by sme mali aj na prepečené hamburgery, 
mastné a presolené zemiakové lupienky, chrumky alebo krekry.  

Opäť netreba zabúdať ani na dôležitý pitný režim! Ako veľký 
a nenahraditeľný pomocník vám pri detoxikácii poslúžia rôzne 
nesladené bylinkové čaje.  

Ak by ste sa chceli o tejto téme dozvedieť viac, rád sa s vami 
kedykoľvek stretnem porozprávam aj osobne.  

 
Ľubomír Klačanský, obyvateľ 
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Podujatia           MD-2/2015 
 

Pripravujeme pre vás vo februári 
 

03.,05.,12. 02., Nácvik kult. programu   jedáleň  (an) 
so  súborom Domovníček   

     
03.02.   Zdravotná prechádzka   TO   (sč) 
 
10.02.   Stretnutie pri spomienkach:  jedáleň  (aj) 
    “Nezabudli sme na MDŽ?” 
 
10.02.   Redakčná rada    spol. miest (vh) 
 
12.02.   Beseda o knihe: “Ako mať   knižnica  (sh)  

mozog zdravý v každom veku” 
 
12.02.   Fašiangová zábava    jedáleň  (gr) 
    s pochovávaním basy 
 
17., 24., 02  Prednáška s besedou   spol. miest. A bud. (rj) 
    “Liečivá sila bylín”    spol. miest. B bud. 
 
17.02.   Fašiangové slávnosti   Dom kultúry  (rw) 
 
19. 02.   Vedomostný kvíz:    jedáleň  (zb) 
    “Z každého rožka troška” 
 
24.02.   Turnaj v sedmových kartách  jedáleň  (an) 
 
25.02.   Ustanovujúce zasadnutie  jedáleň  (vh) 
    Domového parlamentu 
 
27.02.   Potulky kinematografiou   jedáleň  (aj) 
    “Frajeri vo Vegas” 
 

Zároveň vás pozývame na pravidelné aktivity v Chránených dielňach: 
Knižnici, Uvar si sám, Pohybom ku zdraviu, v tvorivej dielni DomAteliéR, 
ale i v našej rehabilitačnej miestnosti a na pravidelných pohybových 
cvičeniach, pravidelných záujmových skupinových aktivitách v spoločenských 
miestnostiach, ako aj pri vysielaní nášho rozhlasového štúdia. 

                                    (mga) 
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Zábava a relax          MD-2/2015 
 

Zasmejme sa 
 

Príde manželka z kúpeľov nečakane domov a vidí v kuchyni pri drese 
umývať riad cudziu nahú ženu. Manžel na to odpovedá: 
„Kolegyňa z práce mi prišla poumývať taniere, predsa si nezamočí 
sukňu!“ 
 

Manželka nájde manžela v krčme: 
„Tá krčma je tvoj hrob!“ 
„Tak buď taká láskavá a daj mi aspoň v tom hrobe pokoj.“ 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
Manželka: „Kam ideš?“ 
Manžel: „Miláčik, múdra žena sa zásadne nevypytuje svojho muža, 
kam ide.“  
Manželka: „Ale múdry muž sa môže vypytovať, však?“ 
Manžel.“ Miláčik, múdry muž nemá manželku.“ 
 

Otec vysvetľuje synovi: 
„Tú bitku si dostal preto, lebo ťa mám veľmi rád.“ 
„Ale ocko, toľko lásky si hádam ani nezaslúžim.“ 
 

Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Ráno vychádza manžel z kúpeľne a manželka mu hovorí: 
„Už zasa máš porezanú tvár, to si naozaj nemôžeš kúpiť novú 
žiletku?“ 
Manžela na to odpovedá: 
„Keď bola dobrá môjmu pradedovi, dedovi, otcovi, tak bude dobrá aj 
mne!“ 
 

Študent robí skúšky. Profesor sa ho pýta: 
„Z čoho sa človek najviac potí? 
Študent odpovedá: 
Z vašich otázok, pán profesor.“ 
 

Som rada, že mi manžela vybrali moji rodičia. Pri pomyslení, že by 
som si takého somára vybrala sama, by ma porazilo. 
 

Peter Lipták, obyvateľ 
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Zábava a relax          MD-2/2015 
 

Tajnička 
Celé meno svetoznámeho komika, ktorý preslávil éru nemej čiernobielej 
grotesky bolo Charles ....... Chaplin.                        
                            
      
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

 
1. bodavý hmyz                                            
2. mesto, ktoré zaniklo pod sopkou 
3. platidlo 
4. Norbert  hovorovo 
5. niekdajší ruský panovník 
6. vývoj ľudstva 
7. známy nemecký spisovateľ 

 
                                                          Ľuboš Klačanský, obyvateľ 

Hádanka: 
Viete čo znamená slovo šlochavňa? 
a) čapica  
b) klobúk 
c) baranica 

         dodal Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 02. sociálnej pracovníčke Veronike 
Hanuliakovej, ktorá má na starosti odovzdávanie cien. Na vyžrebovaných 
víťazov čaká milá odmena! 
 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 01/2015 sa stávajú: 
 

Magdaléna Drábiková a Petronela Kittlerová 

Srdečne gratulujeme! 

        X        
     X        
   X        
   X        
   X        
   X        
   X        
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FOTO MESIACA 
O výborné menu na Novoročnom plese 
sa postaral skvelý tím našej kuchyne! 

 

   
                   Foto: Silvia Herdová                                                                                                                  

        
  
  
                                                                                    

♥♥♥♥♥♥  
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