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Úvodník             MD-3/2016 

Prichádza Veľká noc 
 Veľkonočná nedeľa je vždy prvá nedeľa po prvom splne mesiaca 
– po jarnej rovnodennosti. 
 Veľkej noci predchádza štyridsaťdňový pôst. Nadchádzajúce 
veľkonočné sviatky vnímame ako 
sviatky jari. A tá je plná farieb, 
ktoré by sa mali preniesť vo forme 
farebných vajíčok. Počas Veľkej 
noci vajíčka využívame ako 
potravinu, ale aj ako dekoráciu.   

Medzi najjednoduchšie 
spôsoby patrí ich farbenie. Na 
Veľkonočnú nedeľu sa jedlo 
spoločne a rovnako slávnostne 
podáva ako na Štedrý deň. 
Gazdiná na stôl s bielym obrusom 
pripravila všetko vopred, aby pri jedle nevstávala. Prvým chodom bolo 
vajíčko, ktoré gazda delil medzi všetkých domácich. Popoludní sa 
zdobili kraslice, určené nápadníkom slobodných dievčat.  Počas 
sviatkov si pripomíname rôzne tradície a obyčaje. 

Na Veľkonočný pondelok sa tradične na západnom Slovensku 
šibalo korbáčom z ôsmych vŕbových prútov, na strednom a 
východnom Slovensku mládenci dievčatá kúpali v potoku a oblievali 
vodou z vedra, či hrnčekom, ako aj voňavkou. 

Kedysi bola Veľká noc bez zaužívaných tradícii nemysliteľná. 
V regiónoch sa veľkonočné tradície stále snažia udržiavať folklórne 
kolektívy. Zmyslom je priniesť do domu zdravie, zabezpečiť hojnosť 
počas ďalšej jari. Je v tom aj výhradne kresťanský motív – 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.  

Vážení obyvatelia, prajem Vám príjemné prežitie milostiplných 
a požehnaných Veľkonočných sviatkov a nádej z Kristovho víťazstva, 
vďačnosť a lásku voči Spasiteľovi, hojnosť zdravia a síl v ďalšom 
živote. 

 
  Anna Szabová, šéfredaktorka  
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Na slovíčko                  MD-3/2016 

Ivanka Železníková: „som rada, keď 
som nápomocná“ 

Marec patrí ženám. Preto sme si pozvali na pár slov Ivanku z dielne 
Pinokio, aby nám čo-to o novej dielni povedala. Uvidíme, čo všetko bola 
ochotná nám prezradiť. 

Vašou veľkou zásluhou vznikla 
v našom zariadení dielňa zameraná na 
prácu s drevom. Je nezvyklé, že žena 
pracuje s takýmto materiálom. Ako ste 
sa k tomu dostali? 
Pri výbere strednej školy rozhodovali 
viac-menej rodičia. Nakoľko oni pracovali 
v drevárskom priemysle, viedli ma 
rovnakým smerom. Ale svojím spôsobom 
ma to od malička k tomu ťahalo. 
Vnímate dielňu Pinokio ako prínos pre 
našich obyvateľov?  
Nie je to úplne obvyklá aktivita. Je to ešte 
stále niečo nové, novovzniknuté. Preto si 
myslím, že prínosom to určite je, či už zo 
strany zapájania obyvateľov do aktivít 
alebo pracovnej činnosti obyvateľov. 
Práca s drevom je prevažne mužská 
práca. Zapájajú sa do výroby aj nejaké 
naše obyvateľky? 

Chodia väčšinou chlapi to je pravda, ale máme novú členku nášho 
„pracovného“ tímu – Martinku Chanátovú. Je veľmi šikovná a má nielen vzťah 
k drevu ale aj nápady a zapája sa s nadšením, čo ma veľmi teší.  
Od februára ste súčasťou oddelenia 3, kde ste vo väčšom kontakte 
s obyvateľmi. Ako ste si zvykli na nový kolektív? 
Som spokojná, vždy som rada medzi ľuďmi a zároveň chcem byť nápomocná. 
Kolektív je výborný, aj keď majú ostatní veľa práce snažia sa mi pomôcť 
kedykoľvek potrebujem, pretože sa stále ešte učím. 
Máte už nejaké vyhliadky do budúcna – čo by ste chceli vyrábať v dielni? 
Záleží aj dosť od ročného obdobia. Podľa počasia sa snažíme prispôsobiť, či 
už vianočné, veľkonočné výrobky. Zároveň za pomoci pána Marka 
a pracovníkov v dielni sa opravujú poškodené vonkajšie lavičky. A samozrejme 
toho bude veľa, čo budeme robiť.          (vn) 
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Anketa            MD-3/2016 

V našom zariadení máme veľa rôznych aktivít, ktoré spríjemňujú 
chvíle našim obyvateľom. Chceli sme však vedieť, či sú nejaké 
aktivity, ktoré im chýbajú, ktoré by chceli aby sa konali u nás? 

 
Ján Bitarovský (78) 
Poviem vám to tak, že je to tu dobré. Nemám 
žiadny problém. Mne sa všetky akcie páčia. 
Či ide o športové alebo vedomostné alebo 
kartové súťaže. Je to pre mňa také 
uvoľnenie, keď môžem byť mimo izby. Už sa 
teším na leto, keď budeme bývať na terase, 
s ľuďmi komunikovať. Vždy je to tam super. 
 
 
 
Štefan Hučko (57) 
Viac-menej som spokojný s aktivitami u nás. 
Ale chýba mi viac vedomostných súťaží. 
Tak isto by som uvítal viac spoločenských 
hier ako napríklad bingo, domino, dámy, 
scrable. Nemám rád kartové hry, pretože 
v kartách ide iba o šťastie. Mám rád aktivity, 
kde sa prejaví rozum a vedomosti. Ale 
v podstate sa tu konajú dobré akcie. 
 
 
Veľkonočný pozdrav 

VVáážžeenníí  oobbyyvvaatteelliiaa,,  
pprraajjeemm  vváámm  pprrííjjeemmnnéé  aa  ppoožžeehhnnaannéé  ttoohhttoorrooččnnéé  
vveeľľkkoonnooččnnéé  ssvviiaattkkyy,,  vveeľľaa  zzddrraavviiaa,,  hhoojjnnoossttii  aa  vveesseelloossttii..  

  
VViieerraa  BBúúttoorroovváá,,  rriiaaddiitteeľľkkaa 
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Domáci spravodaj         MD-3/2016 

Pri spomínaní bola aj ochutnávka 
Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov 

a trvá do popolcovej stredy. Je v 
podstate obdobím prechodu od 
zimy k jari.  

Po ňom nasleduje čas 
štyridsaťdňového pôstu. V tomto 
období sa odohrávalo veľa akcií - 
svadby, zabíjačky, tanečné 
zábavy. My sme spomínanie na 
fašiangy spojili s ochutnávkou 
sladkých pochutín, ako boli fánky, 
ktoré nám upiekli v chránenej 
dielni Uvar si sám.  Veľa sme 
s obyvateľmi spievali, dokonca sa 
aj tancovalo.                            (aj)  

                                

                          Výnimočný deň 
Pri príležitostí narodenín a menín februárových oslávencov 

oddelenia 1 sme 
usporiadali oslavu. Do 
spomienok našich 
obyvateľov sa toho veľa 
zmestí - šťastie, láska, 
slzy.  

Oslavu sme zahájili 
blahoželaním našim 
oslávencom. Gratulácie 
sa hrnuli z každej strany.  

Oslavovali  pani 
Ducká, páni Varga, 

Schlenc, Tichanský a Michalík. Pohostenie sponzorovala Ľudmila 
Ducká, za čo jej patrí naše ďakujem. Zúčastnení si pochutili na 
pripravených dobrotách, zaspievali sme si piesne na želanie.     (sč) 
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Domáci spravodaj           MD-3/2016 

Pochovávanie priamo v jedálni 
 

Encyklopédia ľudovej kultúry uvádza, že pri žartovnom 
pochovávaní basy vystupujú kostýmované postavy kňaza, kostolníka 
alebo rechtora i smútiacich "pozostalých". Kňaz parodujúc obrad 
rozlúčky pri cirkevnom pohrebe ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s 
basou, ktorú za náreku prítomných vynesú von zo sály.  

V našom zariadení 
sa basa 
pochovávala tiež a 
tento raz bola 

obohatená 
scénkou. Podávali 
sa aj tradičné fánky 
a slané pečivo.  

Našim 
obyvateľom sa 
predstavil svojim 
vystúpením aj 
tanečný súbor 

Karmen 
z Topoľčian.  

Do tanca hral Vladko Kluka. Nálada bola skvelá.                       (rw) 
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Domáci spravodaj                                                    MD-3/2016 

Zo života zariadenia sociálnych 
služieb v Prašiciach 

 Pochovaním basy 
ukončil sa fašiangový 
čas, čas veselosti 
a hodovania a nastal 
čas útlmu, čiže pôstu. 
 Škaredá, alebo 
popolcová streda 
otvorila štyridsať dňový  
pôstny čas pred Veľkou 
nocou. Aj u nás sme  
začali pôstny čas 
pochovávaním basy. Prvýkrát vystúpili s programom naši priatelia zo 
súboru Domovníček z Topoľčian. Výbuchy smiechu sprevádzali 
pripravený program plný vtipov a veselých gagov. Novou vtipnou 
vsuvkou bola úloha cigánky v podaní Janky Režovej.  

Prvá februárová streda bola 
u nás výnimočná aj pre ďalšiu 
udalosť. Životného jubilea – 90. 
rokov sa dožila v dobrom zdraví 
pani Mária Poláková. Aktívnu 
časť života žila v Martine, ale na 
staré kolená sa chcela vrátiť do 
rodného kraja. V našom 
zariadení žije už 11 rokov. 
 Zamestnanci spolu 
s ostatnými obyvateľmi pripravili 
pre oslávenkyňu milé stretnutie, 
kde jej zaželali ešte veľa zdravia 
a božieho požehnania. Svoje 
želanie pripojila aj pani riaditeľka 

Viera Bútorová. Momentálne žijeme pôstny čas. Očistime preto telo 
od ťažkých jedál, aj našu psychiku silou lásky a božieho slova.         (ll) 
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Domáci spravodaj         MD-3/2016 
Vedomosti, ach tie naše vedomosti 

Hralo sa o srdce 
Vo februári sme vymysleli súťaž, ktorá niesla v sebe čaro „dňa 
zamilovaných“, kde 
hlavnou cenou bolo 
čokoládové srdce.  

Úloh sme mali 
pripravených dostatok. 
 V tomto kvíze vládli 
muži: 3. miesto obsadil 
Janko Móri, 2. miesto 
Simeon Masár, 1. 
miesto, ako už tradične 
vo vedomostných 
súťažiach, vyhral 
Miroslav Kleman. 
Všetci traja výhercovia si odniesli čokoládové srdce.            (vn) 

Z každého voľačo 
Na podporu pamäťových schopností sme zorganizovali súťaž, kde 
bolo „z každého rožka troška“. A naši obyvatelia sa veru mali s čím 

popasovať: hádanky, 
prešmyčky, príslovka, 
bludiská a iné. Atmosféra 
bola napätá, súťažiaci 
zanietení pre výhru. Po 
urputnom boji si nakonec 1. 
miesto vybojovala naša 
stálica - Mirko Kleman, 
Gabika Šutová si obhájila 
2. miesto a prekvapivé 3. 
miesto si vyslúžila Martinka 
Chanátová. Veľká vďaka 

ostatným súťažiacim za ich odvahu a motiváciu prísť, zapojiť sa a 
roztočiť koleso šťastia.           (zb) 
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Domáci spravodaj         MD-3/2016 

Vysielame už 4 roky 
Hudba, spev a ďakovné slová. Toto všetko a ešte viac sme mohli 

zažiť pri oslave 4. výročia 
rozhlasového štúdia. Len pre 
pripomienku, v roku 2012 
vzniklo rozhlasové štúdio, kde 
cieľom bolo, vniesť čo najviac 
informáciami zo života nášho 
zariadenia, ale aj mimo neho. 
 Veď cítiť sa potrebný 
a nápomocný je pocit na 
nezaplatenie.  

Svoje o tom vedia 
naše dlhoročné tváre rozhlasu Petronela Kittlerová, Anička 
Szabová, Augustín Rybanský, Milan Hanzlovič, či najmladší člen 
našej posádky Janko Móri. Bez ich vytrvalosti, obetavého a 
zodpovedného prístupu, by rozhlas stratil svoje čaro.  

Príhovor pani 
riaditeľky Vieri 
Bútorovej a 
usporiadateľky 
Zuzany Božikovej 
otvoril veľkolepú 
oslavu. Pozvaný bol aj 
Vladko Kluka, ktorý 
nám rezko vyhrával 
na harmonike. 
Pozvanie prijala aj 
Dana Neumannová a 
Simona Červená.  

O občerstvenie sa postarala Eliška Tokölyová a Mária Gogová, 
ktoré opäť nesklamali. Veľké „ďakujem“ patrí v neposlednom rade 
pani riaditeľke za jej podporu v realizovaní tejto myšlienky, ako aj za 
vytvorenie priestoru pre našich obyvateľov, aby sa cítili stále užitoční.                                              

(zb) 
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Domáci spravodaj         MD-3/2016 

Kolky v jedálni 
Kolkový turnaj 

v jedálni sa u nás 
teší veľkej obľube. 
30 hráčov sa 
snažilo z 9 kolkov 
zhodiť čo najviac. 
Súťaž prebiehala 
na dve kolá, pričom 
každý súťažiaci 
mal tri hody. 
V treťom kole bol 
pokus iba jeden. 

 Hlavnou devízou turnaja je mimoriadne dobrá atmosféra, ktorá 
trvá počas celého predpoludnia. Prekvapila aj bojovnosť žien, ktoré sa 
v tomto turnaji nedali zahanbiť.  

Umiestnenie víťazov: 1. miesto - Zdenko Ducký, 2. miesto - 
Alojz Schlencz, 3. miesto - Zuzana Belkovičová, 4. miesto - Beáta 
Révayová, 5. miesto - Petronela Kittlerová, 6. miesto - Martina 
Chanátová.                                                            (rw) 

5 proti 5 sme odštartovali 

Inšpirovaní reláciou RTVS sme sa 
rozhodli v našom zariadení uskutočniť 
podobnú súťaž. Aktivita spočíva v tom, 
že súťaží vybraný tím budovy 
A proti tímu budovy B. Naša súťaž 
pozostávala z 5 kôl a z finále. Súťaž 
prebiehala veľmi dobre a v príjemnej 
atmosfére, budova A porazila budovu 
B. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do 

súťaže 5 proti 5 zapojili. Za svoje výkony boli všetci odmenení. 
Verím, že táto súťaž bude aj naďalej v našom zariadení pokračovať 
a bude mať stále takých výborných hráčov, akých mala pri svojom 
štarte.                                                                               (jr) 
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Aktivity            MD-3/2016 

Tancovačka v „kulturáku“ 
Dom kultúry v Topoľčanoch hýril pravou fašiangovou atmosférou, 

na ktorej sme sa 
zúčastnili aj my.  

Celkovú slávnosť 
sme rozprúdili tanečnými 
kreáciami a veselicou. Na 
našich účastníkov čakala 
výherná tombola. 
 Šťastenu chytila do 
svojich rúk v tombole aj 
naša Anička Szabová. 
Basu sme pochovali, tak 
ako sa patrí, v tej pravej 
smútočnej atmosfére.               
     (zb) 

 

Výlet za Bibliou 
V mesiaci február sme sa 

zúčastnili unikátnej výstavy 
s prednáškou, ktorá sa konala 
v obci Krušovce. Vznik projektu 
pod názvom BIBLIA NA 
CESTÁCH, bol inšpirovaný 
výstavou Biblií v Českej 
republike. Výstava ponúkla 
súčasné preklady Biblii, tiež 
komentáre a slovníky. 
 Súčasťou bola krátka 
prednáška. Z nových kníh je 
nielen pre zberateľov zaujímavé 
prevedenie tzv. BIBLIE DALÍ, v 
ktorej ilustrácie maľoval slávny 
maliar Salvador Dali.  

                                                                                                                                                     (rw) 
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Kaplnka           MD-3/2016 

„Jarné upratovanie duše“ 
Drahí priatelia, bratia a sestry, 

prežívame obdobie pôstu očakávajúc radostné sviatky Veľkej noci, 
ktoré zvestujú kľúčovú udalosť v dejinách ľudstva. Boh dokonal dielo 
spásy na záchranu ľudí zo všetkých kútov zeme, zo všetkých 
národov. 

Aby sme si plne uvedomili význam, hĺbku, jedinečnosť tohto 
Božieho skutku musíme najskôr prežiť niečo ako „jarné upratovanie 
duše“. V Biblii v Lukášovom evanjeliu v 15. kapitole je zaznamenaný 
príbeh zatúlaného syna, ktorý sa vydal mylnou cestou života- cez 
hýrenie, neviazanosť, v slepom presvedčení, že v tom je pravé šťastie 
pre neho. Keď po určitom čase zistil kam až klesol, je písané že 
„vstúpil do seba“. Teda upratal si myšlienky a rozhodol sa pre zmenu. 
Radikálnu a jedinú správnu. Vedel, že sa musí vrátiť k otcovi 
a požiadať ho o odpustenie, inak zostane v stave najväčšieho 
úbožiaka.  

Aká to bola neskôr radosť, keď sa opäť zvítali otec so synom. Aké 
šťastie zavládlo v ich životoch, keď otec mohol mať pri sebe znovu 
svoje dieťa, teraz už zmenené, poslušné a dobré. Nikdy by však 
k tomuto šťastnému koncu nebolo došlo bez rozhodujúceho 
momentu, že si syn vstúpil do seba.  

Aj my si tak vstúpme do seba bratia a sestry v tomto období 
pôstu. Spravme poriadok vo svojom živote, vráťme sa k milujúcemu 
nebeskému Otcovi. Poslúchajme Ho, vyznajme Mu svoje hriechy. 
A potom prežijeme tú pravú radosť Veľkej noci. lebo veď Kristove ruky 
rozpäté na kríži, to nie je nič menšie ako roztvorená náruč Otca, ktorý 
čaká na návrat svojho hriešneho dieťaťa. A v tej náruči môže nájsť silu 
i bezpečie Božieho objatia každý z nás, kto sa nebojí vstúpiť si do 
seba a poupratovať si vo svojej duši.  
 

Želám vám všetkým aby ste prežili v pokoji i v radosti 
tohtoročné veľkonočné sviatky a boli naplnení mnohým Božím 
požehnaním. 

 
Vaša sestra farárka  
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Z pera našich obyvateľov       MD-3/2016

Požehnaná Veľká noc 
 

Blížia sa sviatky veľkonočné, 
prežime ich všetci spolu v našom Domove 

šťastne a radostne. 
 

Ježiš Kristus, z mŕtvych vstal,  
zanechal svetu výnimočný dar, 

zdravie, šťastie, hojnosti 
a naďalej Božej milosti. 

 

Ježišu, náš sladký, milý, 
čakáme Ťa v každej chvíli, 

vďačíme mu za veľa, 
vykúpil nás z trápenia. 

 

Hosana mu zaspievajme, 
vrúcne vďaky mu vzdávajme, 
pritom na neho nezabúdajme. 

           Anna Szabová, obyvateľka 

Veľkonočné šiby – ryby 
 

Nie je to klam ani čary,  
sú tu krásne sviatky jari. 

Naplň sa láskou a pokojom,  
každé srdce, každý dom. 

 

Buďte verní starým zvykom,  
nech sa šibe len korbáčikom, 

By jemný dotyk korbáča,  
Vám líce slza nezmáča. 

 

Kto lásku má pochopí, slabučkou vodou pokropí, 
Nech svieži sme dlhé časy, 

Nech veľkonočná vodička nám zdravie utuží. 
 

Pre všetkých dobrých šibačov,  
chystajte misu dobrých koláčov, 

ešte vínka dobrého, nie však moc, 
tak Vám prajem všetkým veselú Veľkú noc. 

                                                                         Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov       MD-3/2016 

Voľby vs. MDŽ 
Voľby – to je krátke slovo, ale význam má dlhý. Voliť zástupcov 

ľudí je našim nielen právom ale aj povinnosťou. Každý z nás má iného 
favorita, a podľa neho dobrého politika. Nikdy sa nezhodneme, ktorý 
to je – ktorý je ten správny. Je viac ako pravdepodobné, kto tieto 
voľby vyhrá, ale je len na nás, aby sme jeho funkciu potvrdili, alebo... 

Kvôli tomu, že je moratórium nemôžem, ani nechcem napísať môj 
názor, ale jedno je isté – voliť idem.  

Preto aj vás, milí obyvatelia prosím, aby ste išli voliť a zvolili sme 
spoločne toho pravého. Pretože voľby sú slobodné – demokratické, 
môžeme nadávať len sebe a nikomu inému. Ja viem, že jeden hlas 
našu politickú scénu nezmení, ale čo keď práve ten jeden hlas bude 
rozhodujúci. Je ľahké nevoliť – stačí nejsť k urnám, ale potom už nie 
je cesty späť.  

Preto 5. marca si nájdime chvíľu času, pristúpme k urnám 
a rozhodnime. Nejde ani tak o nás, ale o naše deti, vnúčatá. A keď 
vyhrá aj ten, ktorého si neprajeme, držme mu palce, aby pomohol 
našej krajine.  

 
Voľby na Slovensku sú síce už 

čoskoro, ale nezabúdajme ani na 
deň – 8. marec. Kedy vzdávame 
hold všetkým ženám. Pretože je 
„medzinárodný deň žien“.  

 
Preto prajem veľa zdravia, 

šťastia všetkým ženám. Tak 
dúfam, že oslavovať budú 
v šťastnej krajine, v šťastnom 
Slovensku. 

 
       

     Štefan Hučko, obyvateľ 
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Spoločenská rubrika        MD-3/2016 

Vitajte medzi nami!                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prišla k nám aj Marta Podlucká a Vladimír Prokein 

Marcoví oslávenci 
01.03  Helena Veselá    23.03 Anna Adamičková 
02.03 Terézia Opoldusová  24.03 Oľga Vozníková 
08.03 Hedviga Kohútová          25.03 Drahoslava Mučková 
09.03 Gabriela Jančeková     25.03 Erika Kučová 
09.03 Elena Lazanyiová   30.03 Viktor Halo 
11.03 Peter Minka           31.03 Zuzana Belkovičová  
11.03 Jozef Jakubík            
13.03 Michal Vozár             
13.03 Ladislav Vozár      
13.03 Mária Súšelková      
13.03 Jozef Šulo     
                    

 
Všetkým oslávencom prajeme pevné zdravie, 

veľa šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti. 

 
V mesiaci február nás opustili 

 

Július Melna, Jozef Bajer, Františka Ďurinská, Edita Járošová 
 

Česť ich pamiatke 
 

    Antónia Kluková     Lenka Cabanová     Blažena Ďatková     Jozef Šebo 
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Podujatia           MD-3/2016 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS NA MAREC 
01.03 Stretnutie s kandidátmi do NR SR   jedáleň  Simonka 
02.03 Stretnutie s kandidátmi do NR SR   jedáleň  Zuzka 
02.03 Stolnotenisový tréning   jedáleň  Richard 
05.03 Voľby do NR SR        Simonka 
08.03 Stretnutie pri spomienkach   jedáleň  Anička 
09.03 Zimné športové hry    jedáleň  Richard 
11.03 Redakčná rada     B/2   Veronika 
14.03 Zdravotná prechádzka   Duchonka Janka R. 
15.03 Skrášľovacie dopoludnie   A/2   Simonka 
16.03 Termálne kúpalisko    V. Meder Anička 
17.03 Vedomostný kvíz k MDŽ   jedáleň  Zuzka 
18.03 Prechádzka do múzea   mesto  Veronika 
18.03 Maľovanie vajíčok    Borinka  Silvia 
21.03  4.kolo súťaže o „Múdru sovu“  jedáleň  Anička 
22.03 Vystúpenie detí k MDŽ   jedáleň  Zuzka 
29.03 Prechádzka kinematografiou  jedáleň  Anička 
 

INDIVIDUÁLNE ROZHOVORY NA IZBÁCH 
Peter    (A1)  štv,pia 09.30-11.00  denne  14.00-15.00 
Betka  (A2)  po,pia 08.30-11.00 denne  13.45-14.45 
Zuzka  (A3)  po,str,št 09.30-11.00 po,ut,st,št 14.00-15.00 
Janka  (A4)  ut,str,pia 09.00-11.00 po,ut,st,št 13.00-14.30 
Anička  (B1)  pon,str 09.00-11.00 ut,št,pia  12.30-13.15 
Ivanka  (B2)  pon,pia 09.00-11.00 ut,str,štv  13.30-14.15 
Veronika   (B3)  streda 09.00-11.00 pon,ut,št  13.30-14.45 
Richard  (B4)  ut,št,pia 09.00-11.00 pondelok 13.30-15.00 

 

KOMISIE DOMOVÉHO PARLAMENTU 
08.03 Komisia kultúry     A/2   Simonka 
09.03 Komisia zdravotníctva    jedáleň  Anička 
09.03 Komisia pracovných aktivít  B/2   Anton 
10.03 Komisia stravovacia    jedáleň  Zuzka J. 
14.03 Komisia športu a duch. podpory B/2   Richard 
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Podujatia           MD-3/2016 

POHYBOVÉ A PRACOVNÉ 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/1-4   8.00-10.00  Andrejka  
 

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

chodba  Skupinové cvičenia B/1-4  13.30-14.00 Janka  
   Skupinové cvičenia A/1-4  13.30-14.00 Andrejka     

areál  Pracovné aktivity                          denne  T. Marko 
   Zdravotné prechádzky 
B/3   DomAteliéR     po-št  Janka G. 
          pia   9.30 Veronika 
B/0   PINOKIO     ut,št 9.00 Ivanka 
 
 
 
INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽOV 
 
Putovná „Múdra sova“ 
čaká na nového majiteľa. 
Príďte si zasúťažiť, 
zabaviť sa a získať pre 
seba na nasledujúce 3 
mesiace putovnú trofej  
– SOVU.  

Už tento mesiac – 
 21.03.2016! 
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Zábava a relax          MD-3/2016 

Zasmejme sa 
Boli ste niekedy trestaný? – Áno, pán sudca, pred piatimi rokmi, keď 
som sa kúpal na zakázanom mieste. – A odvtedy? – Odvtedy som sa 
nekúpal. 
 

Kamarát hovorí kamarátovi – Prišiel som na to, že je životu 
nebezpečné piť z cudzieho pohára. – Dostal si chrípku? – Nie po 
papuli – odpovedal kamarát.            Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 

To je ale hrozne škaredá nevesta. – No dovoľte to je moja dcéra. – 
Prepáčte, nevedel som, že ste jej otec. – No dovoľte, ja som jej 
matka.  
 

Pubertiačka sa chystá na diskotéku, namaľuje sa, dá si minisukňu, ale 
bez nohavičiek. Vidí to jej mama a hovorí – Prečo si si nedala 
nohavičky? – Ale mami, keď ideš na koncert tak si zapcháš uši 
tampónom?               Peter Lipták, obyvateľ 
 

Zuzka sa chváli kamarátom – počúvajte, naučila som kapra žiť na 
suchu. – A ukážeš nám ho? – Nemôžem, minulý týždeň spadol do 
vedra s vodou a utopil sa. 
 

Pani učiteľka vraví po písomke žiakovi – Jožko poď sem. – Áno pani 
učiteľka. – Priznaj sa, opisoval si od Janka? – Máte nejaký dôkaz? – 
Mám, v 3.otázke dal Janko „neviem“ a ty si dal „ani ja“.                                    
              Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
 

Janko! Bocian ti priniesol sestričku, chceš ju vidieť? – Ju nie, ale toho 
bociana áno. 
 

V škôlke Anička volá Miška. – Poď budeme sa hrať na mamu a tatu. – 
Ja to neviem – hovorí Miško. – Budeme sa hádať.                                     
            Simeon Masár, obyvateľ  

Výroky slávnych 
Chesterton: Neverte nikdy v Boha, ktorého nemôžete zdokonaliť. 
Nórske príslovie: Všetci hovoria o tom, ako pijem, ale nikto o tom, 
aký som smädný. 
Shakespeare: Často sa ukáže, že pokora je len rebríkom mladej 
ctižiadosti. 
Swift: Slony sa kreslia zmenšené, ale blcha v nadživotnej veľkosti.                                                
                                                                                                            Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-3/2016 

Tajnička 
Do marcovej tajničky sme ukryli názov sviatkov, ktoré so sebou 
prinášajú radosť a smiech. S týmito sviatkami sa viažu rôzne tradície, 
ako maľovanie vajíčok, korbáče, samozrejme aj voda. Uhádnete? 
 

       Meno Lenina 
                  Mužské meno  31.01. 
                  Biely kvet 
                  Uzda koňa 
                  Svetadiel 
                   
                  Česká televízna stanica 
                  Listnatý strom 
                  Vojak mimo služby 

               
                                                                                                                        Simeon Masár, obyvateľ 
 

Hádanka č.1: 
Ktorá kyselina má vzorec H2SO4? 

a.) Kyselina sírová 
b.) Kyselina soľná 
c.) Kyselina dusičná 
                                                                                                                                               Rudolf Sokolík, obyvateľ       

Hádanka č.2: 
Ako sa volá súčasný prezident USA? 

1.      Barack Obama 
2.      Hillary Clintonová 
3.      George Bush 

                                                                                           Štefan Hučko, obyvateľ  
 

Správnu odpoveď odovzdajte do 20. 03. 2016 svojmu sociálnemu 
pracovníkovi. Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

 

Výhercami vylúštenej krížovky a hádanky z časopisu 2/2016 sa stávajú: 
 

Petronela Kittlerová, Viktória Čerňanová a Martina Chanátová 
Srdečne gratulujeme! 
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