
MÔJ DOMOV  

    Spoločenský mesačník                                            Ročník VII.     
 
 

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  
TOPOĽČANY – PRAŠICE 

November, čas spomienok 
ale aj zábavy  

11/2015 
 



 2 

Úvodník           MD-11/2015 

Spomienka na našich blízkych 
 

Každoročne v mesiaci 
november nastane čas 
spomínať na blízkych, ktorí 
odišli do nenávratna a veľmi 
nám chýbajú.  

Každý človek raz 
zomrie, preto by sme sa mali 
v pokore vyrovnať s tým, čo 
je za nami a prijať to, čo je 
pred  nami. Život bez 
porozumenia, lásky a úcty 

jeden k druhému, je ako kniha bez čitateľa.  
Mali by sme si byť vedomí toho, že všetko je pominuteľné, a že to 

tak musí byť. Ani my tu raz nebudeme. Po naplnení našej čiary života 
tu po nás zostane len odtlačok na zemi, alebo u niekoho v srdci 
spomienka. Žime takým životom, aby keď tu raz nebudeme, naše deti 
a vnúčatá na nás s láskou spomínali. 

Kto sme, čo chceme a kam kráčame? Tešme sa zo života teraz, 
nikto predsa nevieme, čo nám prinesie zajtrajšok. Ak nedokážeme 
naďalej snívať, pomaly budeme odchádzať.  

Mali by sme si svoje zdravie a život chrániť. Vychádzať si v tomto 
našom domováckom zariadení v ústrety, pokiaľ nás Pán Boh povolá 
do večnosti.  

Spomínajme s láskou aj na našich zosnulých obyvateľov, ktorí 
odišli do nebíčka, nech odpočívajú v pokoji. Uctime si ich pamiatku 
sviečkou zapálenou na mieste ich odpočinku. Aby vedeli, že hoci už 
nie sú medzi nami, stále sú v našich mysliach a srdciach. 

 
Vážení obyvatelia, prajem Vám pri čítaní nášho časopisu 

veľa spomienok na Vašich blízkych. 
 
 

Anna Szabová, šéfredaktorka   
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Na slovíčko                  MD-11/2015 

Renáta Karlová: „V živote ma 
motivujú úspechy“ 

Vyskúšala si rôznorodú prácu na pozícii zdravotnej sestry. 
V súčasnosti pôsobí ako úseková sestra na oddelení 3. Vzťah k tejto 
práci, ale aj pikošky z praxe nám priblíži Renátka Karlová.   

Ste členkou tímu nášho domova už 
takmer 30 rokov. Viete si predstaviť, 
že by ste robili niečo iné? 
Neviem si to predstaviť, lebo vždy ma 
bavila práca s ľuďmi. 
Čo Vás dokáže motivovať? 
V živote ma vždy motivujú úspechy, 
v práci zase keď sú obyvatelia spokojní 
a zdraví. 
Prezradíte nám nejakú vašu 
vlastnosť?   
Myslím si, že som výbušná. Niekedy 
riešim problémy s horúcou hlavou. A po 
určitom čase si pomyslím, že som to 
mohla riešiť a vyriešiť aj inak. 

My vás poznáme aj ako obetavú a zodpovednú osobu. Zo 
skúsenosti vieme, že ste schopná, v prípade potreby prísť do 
zariadenia kedykoľvek. Vidíte sa tak aj Vy? 
Práca s ľuďmi ma baví a napĺňa, preto v niektorých prípadoch viem 
prísť, aj mimo pracovnú dobu. 
Spomeniete si na vtipnú príhodu, ktorá sa vám v práci stala? 
Raz si jeden náš klient prišiel požičať lakmusový papierik na  moč. Že 
zo srandy ten papierik dá jednej zamestnankyni, aby po príchode z jej 
dovolenky zistil, či nie je tehotná. To ma naozaj pobavilo. 
Dokáže vás v práci stále niečo prekvapiť? 
Medicína a ošetrovateľstvo napredujú. Nové veci ma fascinujú. Nové 
riešenia a zlepšenia zdravotného stavu klientov, niekedy už v 
beznádejnom stave, ma dokážu milo prekvapiť.                                (vn) 
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Anketa            MD-11/2015 

Mladý človek sa vie nadchnúť, pohoršiť i obetavo pomôcť. Každou 
generáciou sa mení aj prototyp mladého človeka a každý je jedinečný. 
My sme sa pýtali našich obyvateľov, ako oni vnímajú dnešnú mladú 
generáciu? A tu sú ich odpovede.  
 

 
Štefan Hučko (56) 
Ja dnešným mladým strašne fandím. 
Väčšina z nich je isto dobre vychovaná, 
vzdelaná, priateľská. Nemám rád keď sa 
o mladých hovorí, že sú nevychovaní, drzí 
a skazení. My sme pre nich vzory, len nie 
vždy pozitívne. Život je krátky, treba ho žiť 
naplno. Preto mám mladých ľudí rád, lebo 
žijú naplno. 
 
Mária Rybanská (77) 
Mladí ľudia to vôbec nemajú ľahké v dnešnej 
dobe. Doba ide dopredu, takže je to ťažko 
povedať, či je teraz lepšie. Ja som mala dobrý 
život. Síce som sa  narobila, ale dobre bolo. 
Dnešná mládež nemá žiadne istoty, ako za 
našich čias. Každá doba má určite niečo do 
seba, ale mladí majú čo robiť, aby si zarobili.  
 

 
Jozef Beňo (75) 
Nemôžem nič zlé povedať na mládež. Ja 
s nimi vychádzam zatiaľ veľmi dobre. Ale tak 
isto ako u starších ľudí aj u mladých sú aj 
výnimky. Nemám k mladým ľuďom žiadne 
výhrady. Samozrejme, že aj u mladých sú takí, 
ktorí nerobia len „dobrotu“, ale aké by to bolo, 
keby sme všetci boli len dobrí. Môžem 
povedať, že ich mám rád.  
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Domáci spravodaj         MD-11/2015 

Kartári si prišli na svoje 
 Jedáleň nášho zariadenia sa v pondelok 12. 10. premenila na 
kartársky klub. Konal sa totižto Turnaj v sedmových kartách, v hre 

„SEDMA“.  
 Súťažiacich prišlo 
v hojnom počte. 
Samozrejme nechýbalo 
ani zopár divákov, ktorí 
pozorne sledovali 
prebiehajúci turnaj. Každý 
jeden hráč bral hru veľmi 
zodpovedne. Nechýbali 
emotívne pokriky či gestá. 

 Najskôr sa hralo v 
skupinách po štyroch 
hráčov, na desať kôl. 

 Z každej skupiny vzišiel jeden víťaz – ten ktorý mal najviac bodov 
a postúpil do finále. Finále sa hralo na päť kôl.  
 Prvé miesto obsadil suverénne Imrich Karaba. Svoje víťazstvo 
komentoval takto: „Som 
veľmi rád, že som 
vyhral, často som 
hrával karty aj doma, 
takže mi to celkom 
ide.“ Druhé miesto po 
rýchlom rozstreli vyhral 
Ladislav Huba a tretie 
miesto vyhral Augustín 
Rybanský. Všetci 
výhercovia si odniesli 
diplom a balíček so 
sladkou odmenou. 
 Snáď sa stretneme 
v takom peknom počte a v dobrej nálade aj pri ďalšom turnaji.  
                  (vn) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2015 

Deti nás vždy potešia 
 Obdobie, ktorým práve prechádzame, je až poeticky krásne. 
Nádherný čas, kedy sú stromy odeté do pestrofarebných šiat.   
 Z úcty k starším 
sme pre našich seniorov 
pripravili vystúpenie detí 
z materskej školy na 
Gagarinovej ulici 
a študentiek 
z Konzervatória 
Dezidera Kardoša 
v podobe piesní a tanca.  
 Na záver vystúpili aj 
naše obyvateľky pani 
Kittlerová a pani 
Szabová s vlastnou tvorbou.           (sč)                                    

Keď ožijú tradície 
Mesiac október je 

venovaný úcte k starším. 
Je významným pre 
Slovákov aj vznikom 
samostatnej ČSR a  
výročím narodenia Ľ. 
Štúra.  

Pod záštitou 
poslanca Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 

Karola Gerháta a Maroša Pavloviča, vnuka nášho obyvateľa, sme 
pripravili akciu Juniori seniorom. Pozvanie prijal aj  folklórny súbor 
Prašičan a s programom vystúpil náš súbor Domovníček.  

Atmosféru dotvárali vidiecke doplnky a ľudové kroje, ktoré nám 
pripomínali naše tradície. Pochutili sme si na kapustnici s osúchom, 
ktorú zabezpečili hostia. Viacerí obyvatelia sa vyjadrili: ,,Nemalo to 
chybu“.                                 (sč) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-11/2015 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 Máme za sebou mesiac 
október, ktorý nám pripomína 
jednu z najvzácnejších cností. 
Je ňou úcta k starším. Je 
dôležité pripomínať si, že žijú 
medzi nami nie len jeden 
mesiac v roku, ale každý deň. 
 Uvedomovať si, že naši 
rodičia, starí rodičia sa 
vzdávali radostí, ktoré im život 
ponúkal, aby urobili šťastnými 
nás, ich deti. Mať v úcte 

všetkých, ktorí si zodrali ruky, aby naše zostali hladké.  
 Vyjadriť úctu a poďakovanie našim starkým prišli naši malí 
susedia - deti z materskej škôlky. Okolo 60 detí  pod vedením 
učiteliek pripravilo program, plný básničiek, piesní a tanca.  
 Okrem dobrej nálady priniesli našim starkým aj darčeky v podobe  
ručných prác.  
 Na svojich starých 
spoluobčanov nezabudol ani 
súbor Prašičan. Ich 
vystúpenie bolo 
vyvrcholením popoludnia 
spojeného s posedením pri 
zákuskoch a ovocnom čaji. 
 Oči sa rozžiarili a srdcia 
pookriali pri rezkých 
melódiách známych piesní. 
Kto poznal, pridal sa 
k spevu. Po skončení vystúpenia sa nikomu nechcelo odísť. Do tretice 
si na starkých spomenul aj obecný úrad v Prašiciach, ktorý im 
venoval nákupnú poukážku v hodnote 5,- eur.                               (ll) 
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Domáci spravodaj         MD-11/2015 

Štrngalo sa s primátorom 
 Gratulácia primátora mesta Topoľčany Petra Baláža našim 
obyvateľom je každoročne súčasťou októbrového programu. 
 Tento kalendárny rok 
oslávilo 14 obyvateľov 
svoje životné jubileum. Tí, 
ktorí mohli sa zúčastnili 
gratulácie v jedálni nášho 
zariadenia, ostatným sa 
gratulovalo na bytových 
jednotkách. 
 Pán primátor im 
zablahoželal, poprial veľa zdravia a elánu do ďalších dní a odovzdal 
darček v podobe magickej šálky s emblémom mesta Topoľčany. 
 Oslávencom zablahoželala aj naša pani riaditeľka a jednotlivo 
predstavila oslávencov primátorovi.  Všetci si pochutili na malom 
občerstvení a vychutnávali si príjemne strávené popoludnie.           (sč)   

Bezpečnosť je nadovšetko 
 „Opatrnosť sa oplatí“. 
S vyslovením tejto vety, otvoril 
náčelník Mestskej polície 
Ľudovít Duša prednášku, 
ktorá bola zameraná na 
prevenciu proti kriminalite.  
 Prezradil nám zopár 
cenných rád ako sa chrániť 
pred podvodníkmi. Prednášku 
obohatil o nové informácie, 

ktoré sú v dnešnej dobe aktuálne. Prezentácia bola zameraná aj na 
obete trestných činov nad 60 rokov v rokoch 2012 – 2014. 
 Prezradil ako sa chrániť pred podvodníkmi, ako sa správať, pri 
okradnutí alebo napadnutí. Zopakovali sme si dôležité telefónne čísla. 
Diskusia na konci prednášky, bola zameraná na zážitky obyvateľov, 
ktoré prežili počas svojho života.                                                    (zb) 
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Aktivity            MD-11/2015 

Tekvice a tekvičky 

 Symbolizujú čas jesene, vyvolávajú úsmev na tvári, či nostalgiu 
za slnečnými dňami. Plamienok sviečok pripomenie blížiaci sa sviatok 
všetkých svätých. Malé, veľké, štrbavé, usmiate, smutné, žlté i zelené 
- aj s takýmito tekvičkami sa stretli Magdaléna Drábiková, Helena 
Stolárová a Ján Móri, ktorí sa zúčastnili na Tekvicovej paráde 
v Nitre.  
 Zariadenie sociálnych služieb „Borinka“ hýrilo pestrými farbami s 
bohatou jesennou výzdobou, ktorá nás hneď pri príchode očarila. 
Úvod do kultúrno–zábavného podujatia otvorila riaditeľka zariadenia 
sociálnych služieb „Borinka“ Jozefína Vlčková, ktorá privítala hostí. O 
zlepšenie nálady sa postarali detičky z materskej školy z Nitry so 
svojím vystúpením. 
 My sme sa pasovali s touto chutnou jesennou zeleninou pri jej 
vyrezávaní, či zdobení. Naši obyvatelia boli šikovní a kreatívni. 
K dispozícii mali 3 tekvice, makety v tvare tekvíc a rôzne pomôcky na 
vyrezávanie, zdobenie.  
 Upršaný deň nám spríjemnili koláčiky a pravé tekvicové pagáče. 
               
               (zb) 
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Aktivity            MD-11/2015 

Tri medaile v troch disciplínach 
 Mozog si treba precvičovať v každom veku. Preto sa aj my 
pravidelne  zúčastňujeme vedomostných súťaží. Jednou z nich bola 
Mozgová olympiáda, na ktorú sme boli pozvaní od zariadenia 
Penzión v Topoľčanoch.  
 Samozrejme sme pozvanie s radosťou prijali. Pripravovali sme sa 
naozaj svedomito, aby sme zožali nejaký úspech. Naše zariadenie 
reprezentovali štyria obyvatelia. A reprezentovali na výbornej úrovni. 
  Miroslav Kleman 
a Simeon Masár, ktorí 
súťažili vo vedomostnom 
kvíze získali 1. miesto, 
Ján Móri súťažil v lúštení 
krížovky a obsadil 3. 
miesto. Beáta Révayová 
obsadila 1. miesto 
v lúštení osemsmerovky. 
 Výhercovia boli milo 
prekvapení z takého 
úspechu. „Som veľmi 
rád, nečakal som takýto 
úspech, a vo všetkých 
disciplínach. Mali sme 
dobrú prípravu, o to 
viac nás naše 
umiestnenie teší“, 
vyjadril sa o svojom 
víťazstve Simeon Masár.  
 Ako odmenu získali 
darčekový balíček 
a nechýbal silný potlesk. Medzi disciplínami bolo o súťažiacich veľmi 
dobre postarané.  
 Množstvo občerstvenia, ktoré pre nás organizátori pripravili bolo 
výborné či už na pohľad alebo na chuť.                   
               (vn) 
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Aktivity            MD-11/2015 

Domovníček reprezentuje  
 Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa každoročne koná 
celokrajská akcia „Domov baví domov“. Jednotlivé zariadenia sa 

prezentujú programom, 
ktorý si nacvičujú seniori 
za spolupráci svojich 
sociálnych pracovníkov. 
 Tento rok sa konal 
už 9. ročník tohto 
podujatia v Nových 
Zámkoch. Zúčastnil sa 
aj náš spevácko-
dramatický súbor 
„Domovníček“.  
 Po slávnostnom 

otvorení podujatia účinkovali naši obyvatelia so svojím programom 
s názvom „Seniorská popoluška aneb tri oriešky z toffife“. Po 
potlesku a odovzdaní cien pokračoval program vystúpeniami 
účinkujúcich z iných 
zariadení. Keď všetci 
predstavili svoj program 
nasledoval slávnostný 
obed. 
 Ukončenie podujatia 
bolo rýchle. Hneď po 
ňom sme sa odobrali 
všetci domov. 
  Podujatie sa našim 
členom súboru veľmi 
páčilo. Spríjemnili si 
tento jesenný októbrový 
deň. Sami sa vyjadrili: „bola to spoločná práca a úsilie celého 
súboru“. Všetci boli spokojní so svojím výkonom. Už teraz sa tešia 
na ďalšiu akciu, ktorou bude Katarínska zábava, kde opäť predvedú 
svoj program.                             (apn) 



 12 

Kaplnka           MD-11/2015 

Najmenší človek... 
 Milí bratia a sestry, 
opäť sa k vám prihováram na stránkach vášho 
časopisu s krátkym duchovným zamyslením. 
 Možno sa niektorí z vás pamätajú na 
slovenského herca Adama Matejku, ktorý bol 
typický svojou malou postavou. Vytvoril veľa 
nezabudnuteľných filmových postáv v starých 
filmoch (napr. v seriáli  Sváko Ragan).  
 V porovnaní s „krásavcami“ ako boli 
Chudík, Machata, Filčík a iní bol pán Matejka 
ako šedá myška. No hereckým umením nebol 
od nich o nič menší. Jeho nízky vzrast vedeli 
režiséri skvelo využiť.  

 Aj ten najmenší človek, s najbežnejšou tvárou, má svoje miesto 
v tomto svete. A hlavne v Božích plánoch. V Biblii - Božom slove je 
zachytený príbeh, keď sa Pán Ježiš stretol s colníkom Zacheom. 
Tento človek bol tiež nízkej postavy, prehliadaný ľuďmi a ešte aj 
poriadny podvodník, lebo pri vyberaní mestského cla klamal 
pocestných o vyššie sumy a na nich bohatol.  
 A predsa aj tento malý človek s pokriveným charakterom neunikol 
Božiemu pohľadu. Pán Ježiš ho videl sediaceho na figovníku a oslovil 
ho. Dokonca k nemu šiel domov na návštevu. Od tej chvíle sa 
Zacheov život a život jeho rodiny radikálne zmenil. Prestal okrádať 
ľudí, klamať a podvádzať.  
 Svoju pozornosť odpútal od majetku, rozdal ho a sústredil sa na 
svoj duchovný život a na Pána Ježiša. Našiel skutočný zmysel života. 
Lebo už patril k Božím zachráneným dietkam. Ako povedal Pán Ježiš 
v jeho dome: „Dnes sa stalo spasenie domu tomuto. Lebo Syn 
človeka prišiel hľadať a spasiť, čo by bolo zahynulo.“ Lukáš 19,10 
 Aj ten najmenší človek dokáže veľké veci. Aj ten najmenší človek 
môže veľa vykonať a veľa toho zmeniť. Dá sa to, lebo aj toho 
najmenšieho človeka Pán Boh vidí a dokáže zmeniť, aby bol veľký 
srdcom skrze vieru a lásku.  
                                                                                                     S úctou vaša evanjelická farárka EKB 
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Z pera našich obyvateľov       MD-11/2015 

Chvíľka poézie 
 

Spomienka na zosnulých 
 

Pokora, ticho, už sviečky horia, 
pri hrobe smutné spomienky prehnane bolia. 

 

Všetky sú nádherné, v hlave nám tancujú, 
neznáme pocity vnútrom nám lomcujú. 

 

Pokora, ticho, smútok i pieta, 
neprísť a zabudnúť,  
NIE TO SA NEDÁ! 

 

Nikomu nepovedz, že som tu bol, 
že som tu dlhé roky s Vami žil, 

že po mne zostal len popol a prach.       
                                                                   

           Anna Szabová, obyvateľka 

 
Rozlúčka s jeseňou 

 
Leto už prešlo, zo stromov opadáva krásne farebné lístie 

a do srdca sa nám vkráda tieseň. 
 

Vietor ich rozniesol v daždivých dňoch na všetky svetové strany 
i na spustnuté polia a lúky. 

 

Človek je taký istý, menia sa mu časom vlasy, 
čím to asi je?  

Rokmi – hoci je človek zdravý 
mladším už nebude. 

 

Nesmúťme za krásami jesene 
veď nám dala krásne voňavé plody.  
Za to jej patrí veľké poďakovanie. 

 
                                 Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-11/2015 

Halloween 
Vedeli ste, že Halloween (helou-in) má svoj pôvod v Európe? 

Oslavuje sa predovšetkým v západnom svete, najmä v USA, Kanade, 
Austrálii aj na Novom  Zélande. Ale svoju kolísku má v Írsku ako 

pohanský sviatok.  
Keď európski osadníci prešli do 

Ameriky, objavili praktickú vec – 
dovtedy neznáme dyne, ktoré boli 
väčšie a lepšie sa hodili pre 
vyrezávanie než repa.  

Halloween nebol vždy radostný 
sviatok. 31. október mal niekoľko 
názvov, niektorí ho nazývali 
diablovou nocou, pre iných to bola 
noc zla. Pre niektorých to bol deň 
plný šibalstiev keď vystrájali iným 

ľuďom rôzne „žartíky“. Tak sa Halloween začal meniť na rodinný 
sviatok.  

V našich končinách tento zvyk nie je ešte celkom udomácnený, 
ale pomaly sa rozširuje. Vo väčších mestách je to pre deti aj rodiny 
bežná vec a každoročná zábava.  

Veď prečo by sme deťom neurobili radosť? Starším ľuďom sa to 
nemusí páčiť, ale žijeme predsa pre naše deti a vnúčatá. Nikto 
nepozná krajšiu radosť, ako iskry v očiach malých detí, ktoré chodia 
od domu k domu, dostávajú sladkosti, a tešia sa zo svietiacich tekvíc 
a kostýmov.  

O pár rokov to možno bude bežnou súčasťou jesene, rovnako 
ako teraz máme sviatok všetkých svätých. Avšak Halloween je skôr 
pre mladšie generácie.  Môžeme však tento sviatok brať, aj ako 
oslavu našej úrody, hoci svojsky prevedenú.  

My, tu na Slovensku, zostaňme ale pri tradičnom sviatku všetkých 
svätých a pamiatke zosnulých. Zapáľme sviečku a v tichu 
spomínajme na našich zosnulých... 

            Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika        MD-11/2015 

Vitajte medzi nami!                    
                  

 
  

   
Prišli k nám aj 

 
                                                                                                 
 

                                        

NOVÝ ZAMESTNANEC 
Zo zariadenia Prašíc do Topoľčian prešla Bc. Janka 
Režová, ktorá sa bude zaúčať na A4. Prajeme jej 
nech sa medzi nami cíti dobre. 

Novembroví oslávenci 
01.11  Zdenko Ducký            14.11 Margita Pešlová 
01.11 Adela Geschvandtnerová 17.11 Mária Urminská 
02.11 Milan Mihalík            17.11 Helena Blažiová 
04.11 Imrich Bednarčík     22.11 Drahomíra Petrašová 
10.11 Františka Vestenická            23.11 Ondrej Laurinský  
11.11 Mária Globanová            26.11 Pavlína Gajdošová 
12.11 Božena Gajdošová          28.11 Zdeněk Remeš 
13.11 Viliam Opoldus                      28.11 Dezider Michalík 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

V októbri nás opustili 
Dobruša Feranská, Štefánia Naštická, Helena Opátová, Eduard Močko 

Česť ich pamiatke 

    Mária Hlasná    Mária Milátová Valéria Pecháčová Milan Mandúch 

Ladislav Stanko Helena Vančová 

Vilma Ladická a 
Daniel Fabiankovič 
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Podujatia           MD-11/2015 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V NOVEMBRI 
03.11 Prechádzka na cintorín    mesto  Anička 
04.11 Turnaj v šípkach     jedáleň  Richard 
05.11 Stretnutie pri spomienkach   jedáleň  Anička 
05.11 Súťaž v skladaní obrázkov   Leľa  Zuzka 
11.11 Redakčná rada      jedáleň  Veronika 
12.11 Výroba vianočných ozdôb    jedáleň  Veronika 
16.11 Burza ošatenia     jedáleň  Valent 
19.11 3. kolo súťaže O putovnú sovu  jedáleň  Saška 
19.11 Beseda o knihe     knižnica  Silvia 
20.11 Prechádzka kinematografiou  jedáleň  Anička  
24.11 Vedomostná súťaž     jedáleň  Zuzka 
25.11 Katarínska zábava    jedáleň  Anička 
26.11 Tvorivá dielňa     jedáleň  Simonka 

KOMISIE DOMOVÉHO PARLAMENTU 
02.11 Komisia služieb        Saška 
05.11 Komisia pracovno-aktivizačná  B1   T. Marko 
05.11 Komisia športu a duch. podpory B2   Richard 
06.11 Komisia kultúrno-spoločenská  A4   Simonka 
11.11 Komisia zdravotná    zasadačka A.Drugdová 
20.11 Komisia stravovacia    kuchynka Eliška T. 
 

INDIVIDUÁLNA PRÁCA 
A ROZHOVORY NA IZBÁCH 

Simonka  (A1,2) denne 08.45-09.45  13.30-15.00 
Zuzka  (A3)  denne 08.45-09.45  14.00-15.00 
Richard  (A4)  denne 09.00-11.00  13.30-15.00 
Anička  (B1)  denne 08.45-09.45  12.30-13.15 
Saška  (B2)  denne 08.45-09.45  12.30-14.00 
Veronika  N. (B3)  denne 08.45-09.45  13.00-14.30  
Veronika K. (B4)  denne   08.45-11.00   
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Podujatia           MD-11/2015 

POHYBOVÉ AKTIVITY 
RHB  Cvičenia v rhb miestnosti  7.00-8.00  Janka   
   Cvičenia v rhb miestnosti  7.00-8.00 Andrejka 
 

izby   Cvičenia na izbách B/1.-4.  8.00-11.00  Janka 
Cvičenia na izbách A/3.-4.  8.00-10.00  Andrejka  
Cvičenia na izbách A/1.-2.  8.00-10.00 Simonka 
 

posilňovňa Individuálne cvičenia   08.45-11.45 P. Macho 
RHB  Cvičenia v rhb miestnosti   12.15-13.15 Simonka 
posilňovňa Individuálne cvičenia      14.00-15.00 P. Macho 
 

chodba  Skupinové cvičenia B/1.-4.  13.30-14.00 Janka  
   Skupinové cvičenia A/3.-4.  13.30-14.00 Andrejka 
   Skupinové cvičenia A/1.-2.  13.30-14.00 Simonka 
 

areál  Pracovné aktivity                          denne  T. Marko 
 
 
 
 
 
 

Chceš byť zdravší a silnejší? 
Tak si príď s nami zacvičiť. 

Sme na 1. poschodí v POSILŇOVNI 
 

Každý pracovný deň 
 

od 8.45 do 11.45 
a poobede 

od 14.00 do 15.00 
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Zábava a relax          MD-11/2015 

Zasmejme sa 
Malá Janka si pobalí kufrík s vecami, obúva sa a v tom sa jej 
mamička pýta: „Kam slečna kam?“ Na to Janka odpovie: „Nahnevala 
si ma mama, vraciam sa späť k bocianovi.“  
                  Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

Pánovi farárovi chodili miništranti na hrušky. keď si nevedel rady, 
napísal na strom odkaz: „Pán Boh vás vidí.“ Miništranti tam dopísali: 
„Vidí, ale nprezradí.“           
                Simeon Masár, obyvateľ 
 

Muž príde k doktorovi a hovorí: „Pán doktor, som ženatý 10 rokov, 
a z toho ma žena 9 rokov podvádza. Prečo mi ešte nenarástli 
parohy?“ Doktor na to: „Ale veď to sa len tak hovorí, v skutočnosti 
Vám parohy nenarastú.“ Na to muž odpovie: „Chvalabohu, ž som si 
myslel, že mám nedostatok vápnika.“       
                      Peter Lipták, obyvateľ 
 

Aký je to sibírsky záchod? Dve palice. Jednu pichneš do snehu, aby 
ťa neodfúklo, a druhou odháňaš vlky.                                                                                   
             Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 
 

Výroky slávnych 
Čarsky: Umenie starnúť nie je umením. U mením, ba skôr vedou je 
predčasne nestarnúť. 
Růžička: Starnutie je obdobie, keď to, čo nás kedysi vzrušovalo, 
začne vyrušovať. 
Neznámy autor: Život nie je ani pôžitok, ani trápenie ale práca, ktorú 
sme povinní konať a statočne dokonať. 
Neznámy autor: Ak nenájdeš šťastie v sebe, vo vlastnom srdci, inde 
ho nenájdeš ani s najlepším lampášom. 
Rochefoucauld: Ak sa milenci spolu nenudia, je to len preto, že 
hovoria stále len o sebe. 
Neznámy autor: Človek je ako ovca – pripojí sa vždy k prvému 
okoloidúcemu. 
                                                 Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-11/2015 

Tajnička 
Predposledný mesiac v roku je známy tým, že sa počasie pomaly ochladzuje, 
postupne vyťahujeme teplejšie oblečenie. Avšak na začiatku novembra máme 
sviatok všetkých svätých a s ním si pripomíname našich zosnulých príbuzných. 
Práve s tým súvisí aj naša tajnička. Veľa šťastia pri jej lúštení. 
                                                                                                                  

       Alkohol s penou 
                  Koniec modlitby 
                  Ľúbim 
                  Obyvateľ Talianska - česky 
                  Svetadiel 
                  Atrament 
                  Mužské meno na K 
                  Kazateľ 
          
                  Štrúdľa inak 
                  Somár 
                  Ihličnatý strom 
                  Čosi 
                  Bočná cesta 
                  Ryšavá lesná zver 
Ý                   

                  Vyrába sa z múky 
             Simeon Masár, obyvateľ 
 

Hádanka: 
Akej farby je AMETYST? 

a.) fialovej 
b.) modrej 
c.) zelenej 
                                                                                         Rudolf Sokolík, obyvateľ       

 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 11. 2015 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 10/2015 sa stávajú: 
 

 

Petronela Kittlerová a Viktória Čerňanová 

Srdečne gratulujeme! 
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