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Úvodník  

 

Idyla leta 
 

Letné obdobie je najkrajšie v našom živote. Vyhrievame sa na 
slniečku, ktoré nám dodáva energiu a naberáme veľa síl a elánu do 
ďalšej činnosti, či už fyzickej alebo zdravotnej. 

Je to obdobie letných prázdnin a dovoleniek, aby si ľudia 
oddýchli, zregenerovali svoje sily, svieži a odpočinutí sa vrátili na 
svoje pracoviská a žiaci sa vrátili tiež do školských lavíc oddýchnutí 
a získali nové vedomosti.   

Aj my, obyvatelia nášho zariadenia, využívame toto letné obdobie 
formou určitých zájazdov a výletov, aby sme si tak spríjemnili náš 
celoročný pobyt v našom domove. 

Taktiež chceme navštíviť niektoré termálne kúpaliská, do ktorých 
sa naši spolu – obyvatelia veľmi radi vracajú, cítia sa tam veľmi dobre, 
pretože na nich blahodarne pôsobí termálna teplá voda.  

V letnom období by sme mali piť viac tekutín cca 2 – 3 litre 
denne, z dôvodu toho, aby sme neboli dehydrovaní, pretože slniečko 
viac prihrieva a vysúša náš organizmus. 

29. augusta si pripomenieme 67. výročie Slovenského národného 
povstania. Je to sviatok, ktorý ostal v srdciach a mysliach všetkých 
našich občanov a veríme, že aj u nás budeme v predvečer tohto výročia 
spomínať na tento nezabudnuteľný deň, ktorý vyvrcholí 28. augusta 
kultúrnymi vystúpeniami rôznych kapiel. 
 
 

 
 

                                    Anna Szabová, šéfredaktorka 
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  Západ slnka 
 
Jak západ slnka, jak ranné zore, 
tak milióny hviezd na nočnej oblohe. 
 
Jak krásou žiari mesiac zlatý,  
tak lúka kvetmi včielky láka. 
 
Jak dieťa svoje ľúbi matka, 
ktorá je v srdci jeho najdrahšia. 
 
Jak bez svetla nevie žiť tieň, 
tak bez noci nesvitne deň! 
 

 
Autorka: Anna Szabová, obyvateľka 
 
 

Hora zelená 
 
Horička hora, hora zelená a cez ňu preteká vodička studená. 
Osvieži každého i chodca zblúdilého a vtáčika 
spevavého. 
Vtáčatko sa napije vodičky studenej a zato sa jej 
pekným spevom poďakuje. 
Poďakuje sa horičke i vodičke studenej, že 
osvieži každého i kosca zrobeného. 
A vodička studená tečie, ďalej cez horičku 
zelenú osviežiť každého smädného. 
 
 
                                     Napísala obyvateľka Petronela Kittlerová 
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Prečo som prišiel do zariadenia? 
 

 
 
Rudko Sokolík je obyvateľom nášho 

zariadenia 4 roky. Je jedným z najaktívnejších 
obyvateľov pravidelne sa zúčastňujúcim na 
všetkých aktivitách, ktoré sa v našom zariadení 
organizujú. 

 Je členom spevácko-dramatického súboru Domovníček, kde 
prispieva nielen svojím spevom, ale aj veselými básničkami a 
riekankami, vďaka ktorým vždy všetkým prítomným vyčaruje úsmev 
na tvári. Rudko, tak ako už veľa obyvateľov pred ním, sa tiež rozhodol 
podeliť sa s nami o svoje spomienky a prečo prišiel do tohto zariadenia. 

Pochádzam z Bánoviec nad Bebravou, kde som žil spolu s otcom. 
Keď mi však otec zomrel, sestra sa o mňa nemohla starať, pretože mala 
dosť svojich starostí a dala ma do zariadenia v Horných Obdokovciach.                                 
Po pätnástich rokoch ma však preložili do zariadenia Môj domov, kde 
som až doteraz. 

 Som tu už štvrtý rok. Veľmi sa mi tu páči a som tu veľmi 
spokojný. Najviac sa mi páči, keď ideme na prechádzku do mesta a 
dáme si kávičku alebo zmrzlinu.  

Sestra ma chodí navštevovať a niekedy ma zoberie aj na 
dovolenku k nej domov. Na tie chvíle sa tiež vždy veľmi teším. Čo ešte 
na záver dodať? Len jedno, že som tu veľmi spokojný. 

 
 
                          Mgr. Zuzana Michalková, sociálna pracovníčka                  
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USKUTOČNILO SA V MESIACI 
Júl 

 

Turnaj v kartách  
      

Dňa 08. 07. 2011 sa v jedálni nášho zariadenia  uskutočnil turnaj 
v sedmových kartách . Hrala sa veľmi populárna sedma. 

 Keď sa všetci hráči stretli, organizátor turnaja ich privítal 
a oboznámil ich s pravidlami hry. Po prianí pekného športového zážitku 
sa začal samotný turnaj.  

 
Hralo sa na desať súťažných 

kôl, z ktorých úspešne  postúpili 
Valéria Rybanská, Ján Turan, Jozef 
Finta a Pavel Livinský.  

Celkovým víťazom  turnaja sa 
napokon stal pán Jozef Finta. Na 
záver boli všetci zúčastnení 
odmenení diplomom a vecnými 
cenami podľa svojho umiestenia.  

 
 
Umiestnenie súťažiacich: 
 
1. miesto Jozef Finta                             
                                          
 2. miesto Pavel Livinský                      
                                          
 3. miesto Ján Turan                         
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Napokon organizátor vyjadril svoju vďaku všetkým zúčastneným, 

ako aj divákom. Súťažiaci tiež poďakovali za zorganizovanie turnaja 
v sedmových kartách . 
 
PaedDr. Richard Wagner, inštruktor soc. rehabilitácie  
v spolupráci s obyvateľom Antonom Illášom 
 
 

Správa z celodenného výletu – Piešťany a Zoo 
Farma Modrová 

 
Dňa 14. 07. 2011 sme pre našich obyvateľov zorganizovali 

celodenný výlet do obce Modrová, neďaleko Piešťan, kde sa nachádza 
vo voľnej prírode veľká zoofarma, kde sú zastúpené všetky 
hospodárske zvieratá chované na Novom Zélande, pričom zároveň 
reprezentujú všetky kontinenty 
sveta. 

 Ovce Romney zastupujú 
Nový Zéland, klokany Austráliu, 
búrsky cap Afriku, lama Južnú 
Ameriku, bizón Severnú Ameriku, 
škótsky horský dobytok Európu a 
ťava Áziu.  

 
 
Keďže pôvodnými obyvateľmi Nového Zélandu sú Maori, ani tu 

nechýbalo štylizované tradičné 
maorské osídlenie - maorská osada, 
do ktorej sme sa dostali s našimi 
obyvateľmi lesnou turistickou 
cestičkou.  

 
 
 
 



 7 

Po prehliadke všetkých hospodárskych zvierat sme sa šli osviežiť  
a načerpať nových síl na ďalší program, ktorým bolo tradičné 
vystúpenie pôvodného obyvateľa Nového Zélandu – Maora.  

 
 
 
Svojím predstavením 

všetkých zúčastnených veľmi milo 
prekvapil a zabavil, pretože nám 
prezentoval maorskú kultúru, 
históriu kmeňa, tradície a život 
pôvodných obyvateľov.  

 
 
 
Ďalšou zastávkou bolo mesto Piešťany, kde sme sa prešli po 

blízkom mestskom parku, ochladili sme sa pri fontáne a pokračovali 
sme cestou do motorestu Čertova pec, kde sa obyvatelia občerstvili 
tamojšími špecialitami, nabrali energiu a vydali sme sa na konečnú 
cestu domov.  

Nálada a atmosféra počas dňa bola veľmi dobrá a my sme sa tešili 
spokojnosti našich obyvateľov, ktorí sú už teraz pozitívne motivovaní 
na budúce spoločné výlety.“ 

 
Napísala Mgr. Daniela Vaňová  
v spolupráci s obyvateľom Jánom Kováčom 
 

 

 
Návšteva letného kúpaliska v Topoľčanoch 

  
Dňa 19.07.2011 sme sa na letné kúpalisko vybrali s očakávaním 

príjemného strávenia dňa. Po príchode na kúpalisko sme si našli 
príjemné miesto na oddych. 

 Obyvateľom sa na letnom kúpalisku veľmi páčilo, boli spokojní, 
počasie nám prialo, dobre si zaplávali v bazéne a príjemne sa uvoľnili. 
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Čas sme vyplnili aj rozhovorom. Občerstvili sme sa minerálkou, 
malinovkou a kofolou. Atmosféra a nálada počas pobytu bola veľmi 
dobrá, ťažko sa nám odtiaľ odchádzalo. 

 Do zariadenia sme sa vrátili trochu unavení, ale spokojní. 
 
Mgr. Gabriela Remeňová, sociálna pracovníčka   
v spolupráci s obyvateľom Antonom Illášom 
 
 
 

Júlové posedenie pri hudbe a tanci 
 

V mesiaci júl sme si v našom zariadení dňa 28.07.2011 spríjemnili 
tento letný deň „Posedením pri hudbe a tanci“, ktoré bolo  spojené 
s kultúrnym programom a s tanečnou zábavou. 

Júlové posedenie pri hudbe a tanci otvorila svojím príhovorom 
Miroslava Zubčáková.  

Následne sme pokračovali 
tanečným kolom, počas ktorého sa 
naši obyvatelia posilnili do tanca 
koláčikmi, pagáčikmi a minerálkou. 
Po tomto tanečnom kole vystúpil 
s kultúrnym programom náš 
spevácky súbor „Domovníček“. 

 Na záver ich vystúpenia 
Miroslava Zubčáková poďakovala 
všetkým členom speváckeho 
súboru pod vedením vedúcej úseku služieb Mgr. Danky Neumannovej 
a sociálnej pracovníčky Mgr. Zuzky Michalkovej za príjemné 
spestrenie „Júlového posedenia pri hudbe a tanci.“  
 Vzápätí sa pokračovalo tanečnou zábavou. Tanečné kolo bolo 
vystriedané programom: „Spievanie piesní na želanie“, v rámci ktorého 
si obyvatelia spievali vybrané piesne v spolupráci vedúcej úseku 
služieb Mgr. Dany Neumannovej a sociálnej pracovníčky Mgr. Zuzany 
Michalkovej.  
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Následne sa pokračovalo tanečným kolom „Repete“ a „Senzus“.  
Obyvatelia sa pri tanci výborne zabávali so sociálnymi pracovníčkami 
Mgr. Gabrielou Remeňovou, Mgr. Danielou Vaňovou, Aničkou 
Jahodovou, so zdravotníckym personálom  Zuzkou Stolárovou, 
Monikou Klačanskou, Adriánou Matúškovou, s Jozefom Lendelom a s 
Jánom Brliťom. 
  

Celkovú atmosféru „Júlového 
posedenia pri hudbe a tanci“ 
zachytila filmovaním a  fotením 
sociálna pracovníčka  
Mgr. Miroslava Grežďová. 

 
 

 
 
  

Mgr. Gabriela Remeňová, sociálna pracovníčka 
v spolupráci s obyvateľom Milanom Hanzlovičom 
 
 

 
 

 
 
 

Ako nám Medard zahrá, tak budeme celý mesiac 
tancovať. 
Na sv. Antona každá jahoda je červená. 
Na sv. Víta vo dne v noci svitá.  
Pred Jánom modlime sa za dážď, po Jáne prší aj 
tak. 
Aký je júl, taký bude január. 
Teplý Jakub, studené Vianoce. 
Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko. 
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Bojovať by sa malo iba výbuchmi smiechu. 
Nádej zomiera posledná, hlúposť je nesmrteľná. 
Jeseň života je najkrajšia na jar. 
Je to dobrý človek, ani robote by neublížil. 
Politici sa striedajú, sranda zostáva. 
Keď to takto pôjde s nami dolu vodou, v lete sme pri mori. 
Zapáliť ho dokázali až v krematóriu. 
 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka   
 
 

Pripravujeme na mesiac 
august 2011 

 

  
05.08.2011 Zdravotná prechádzka po sídlisku Východ 
09.08.2011 Celodenný výlet do Chalmovej 
12.08.2011 Zdravotná prechádzka k rieke Nitra 
16.08.2011   
A budova 
17.08.2011 
B budova 

Prednáška s besedou na tému:  
„Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“ 

19.08.2011 
Zdravotná prechádzka do centra mesta 
s posedením pri zmrzline 

26.08.2011 Zdravotná prechádzka do mestského parku 
31.08.2011 Športové hry v jedálni zariadenia 
 
                  
 
                                  Mgr. Dana Neumannová, vedúca úseku služieb 
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Zo života zariadenia v Prašiciach 
      

       Prázdninový mesiac júl nás skúšal veľkými výkyvmi počasia, ako 
zvládneme  záťažové stupne  podľa biopredpovedí a nútil nás piť litre 
tekutín v horúcich dňoch, hneď nato teplo sa obliekať  pri nízkych 
teplotách. Počas teplých slnečných dní sme sa starali o kvetinové 
hriadky, okopávali a polievali.  
      Pod oknami vyrástol do výšky a krásy a zakvitol žltými kvetmi 
liečivý divozel veľkokvetý. Jeho kvety sú liečivé a tak si ich naše 
„bylinkárky„ nazbierali a vysušili. Zo sušených kvietkov sa varí čaj, 
ktorý  pomáha liečiť prieduškové problémy. Taktiež pani Poláková 
nasušila palinu a medovku. Palina pravá lieči problémy žalúdka 
a medovka lekárska upokojuje a pomáha pri zápaloch.  
      14. júla sme sa zúčastnili spolu s našimi priateľmi z MD 
v Topoľčanoch výletu do Piešťan a safari v Modrovej. My – prašičani 
sme sa rozhodli pre prechádzku v prírode a obdivovanie cudzokrajných 
zvierat – z Austrálie a Nového Zélandu, ktoré sa voľne pohybovali 
v rozľahlých „oborách“. Obdivovali sme aj maurské obydlia a stretli 
sme sa aj s „ozajstným maurom“, ktorý nám v krátkej ukážke 
predviedol kúsky z maurskych rituálov. 

 
 
Cestou naspäť sme sa 
zastavili v galérii 
piešťanského Domu umenia, 
kde sme si pozreli obrazy 
Alojza Majerníka 
i vystavené obrazy mladého 
nadaného ruského maliara. 
Posledná zastávka nás 
čakala na Čertovej peci, kde 

sme si my -  p. Poláková. p. Demovičová a p. Káčerová pochutili na 
obľúbenej kapustnici s klobásou.  
Aj keď sme prišli zdravo unavené, celodenný výlet za to stál a tešíme 
sa na ďalší. 
      24. júla sa konali v Prašiciach hody. Posedieť si pri hudobnej 



 12 

skupine a pozrieť zábavný program boli pán Barta Ernest, Herda Emil, 
Grznár Michal, Štefkovič Štefan a pani Kohútová Mária. 
      Tento mesiac sa dožívajú naši klienti pán Ondrej Číž a pán Peter 
Pikna  krásnych 87 rokov a tým sa stali najstaršími obyvateľmi 
v našom zariadení. Srdečne obom blahoželáme a prajeme im do 
ďalších rokov veľa zdravia.   
 
 

      
 
 
20. júla sme privítali novú klientku pani Matildu Klobučníkovú. 
 
 

V auguste sa tešíme na výlet do Horných Salíb, prechádzky po 
okolí, do dediny na zmrzlinu, pomôžeme pri kosení trávy, obracaní 
a uprataní sena. 
 
V auguste oslávia narodeniny:  pani  Káčerová Františka 
                                                           Demovičová Anna 
                                                           Herdová Emília 
 
 

      Laciková Lýdia, sociálna pracovníčka 
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Akí sú oslávenci menín v mesiaci júl?   
Charakteristika mien 
 
IVAN – uplatní sa v akomkoľvek povolaní, ak je náročné, zodpovedne 
a najmä prospešne vykonáva svoju prácu. Nikdy nič nedostane od 
života zadarmo, všetko si musí vybojovať. Vhodná farba je modrá. 
 
MARGITA – toto meno má v sebe iba pozitívne vibrácie. Svojej 
nositeľke prináša len to najlepšie. Vhodná farba je zelená. 
 
MAGDALÉNA – sú to osobnosti, ktoré o svojom živote snívajú a iba 
zriedkavejšie tieto sny prežívajú. Majú veľmi rozvinutú citovú pamäť. 
Vhodná farba je červená. 
 
OĽGA – sú to sentimentálne ženy, s melancholickým šarmom, so 
zasnenými očami a citlivým srdcom. Vhodná farba je modrá. 
 
VLADIMÍR – títo muži sú plní zdvorilosti a jemnocitu, ale iba ak 
konáme tak, ako nám prikážu. Sú uzavretí do seba, sú schopní hlbokej, 
ale rozumovo zdôvodnenej oddanosti. Vhodná farba je zelená. 
 
ANNA – sú to ženy s dobrým vystupovaním, ktoré vedia rozkazovať, 
ak je to potrebné. Majú veľmi dobrú pamäť, sú zvedavé a snažia sa 
presadiť. Vhodná farba je modrá. 
 
BOŽENA  – táto žena je silným stvorením aj napriek tomu, že pôsobí 
nežne a jemne. Vždy si vie poradiť a má veľa nápadov. Vhodná farba je 
modrá. 
 
MARTA  – ženy s takýmto menom nie sú typickými predstaviteľkami 
nežného pohlavia. No sú natoľko šarmantné a príjemné, že nikto sa na 
nich nehnevá. S mužmi to však  majú ťažké. Vhodná farba je modrá. 
 
                          Napísal: Milan Vaľko, obyvateľ 
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Pani učiteľka napísala do žiackej knižky: - je neposlušná, drzá a za 
chrbtom sa mi smeje do očí... 
 
Hovorí manželka manželovi: Na päť minút odskočím k susede, 
nezabudni každú pol hodinu pomiešať lekvár... 
 
Istý muž o sebe vyhlasoval, že je Pán Boh.  
Keďže ho manželka vysmiala, vzal ju za ruku, poď ideme sa 
presvedčiť. Prišli do krčmy a len čo ho krčmár zbadal, zavolal:  
„Pane Bože, zase si tu!“ 
 
Babka zadumaná kráča krížom cez cestu. Zbadá ju policajt a zvolá: 
„Babka po prechode by to nešlo?“ 
Babka odvetí: „Čoby nie, ale nie je to ono!“ 
 
 Napísal Simeon Masár, obyvateľ 
 
Dedo vzdychá: „Joj to je bolesť keď človeku lezú zuby.“  
Vnuk na to: „Ale dedo, na to si predsa nemôžete pamätať, to bolo už 
dávno...Čoby dávno, iba včera som prehltol protézu!“ 
 
Námorníci sa  bavia v cudzej krajine. Počuj a koľko ty máš detí?  
Ťažko povedať, už som nebol tri roky doma. 
 
Starenka, ktorej sa pokazil televízor sa rozčuľuje:  
Bodaj by sa nepokazil, keď v ňom minule rúbali drevo. 
 
Dievčina sa pýta tanečníka: 
„Prosím vás, prečo si ma tak pritláčate k sebe?“ 
 „Aby bolo na parkete viacej miesta,“ odpovedá tanečník. 
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„Martin koľkokrát som Ti povedala, aby si nefajčil v posteli, prepáliš 
periny!“ 
 „Periny, periny,“ rozčuľuje sa manžel, „ale že si ničím zdravie, to Ti 
neprekáža, že?“ 
 
Spytuje sa pani s kufrom domáceho:  
„Prosím Vás chcem ísť na stanicu idem, dobre?“ 
„Nie, trocha krívate...“ 
 

Petronela Kittlerová, obyvateľka 
 
 
 

Odkedy tykáš môjmu frajerovi? – pýta sa Eva Anči. 
Od tých čias, čo som sa za neho vydala... 
 
Ktoré sú podľa vás najlepšie veci na svete? – pýtajú sa Playboya 
Whisky predtým a cigarety potom... 
 
Ako ste sa spoznali s manželom, pani susedka? 
Raz nad ránom šiel napitý z krčmy a netrafil domov. 
 
Mamička, mám chlapca, - zdôveruje sa dcérka matke, ktorá ju prišla do 
mesta navštíviť. 
A je aspoň inžinierom? 
Kdeže! Veď má iba päť týždňov. 
 
Otec,- hovorí dcéra,- myslím, že si ma Bill vezme.  
Už ti to povedal? 
To nie, ale včera zastrelil svoju ženu...  
 

                                                                         Peter Lipták, obyvateľ  
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REDAKČNÁ RADA ČASOPISU „MÔJ DOMOV“ 
„MÔJ DOMOV“ ZSS, P. O. Hviezdoslava 66, Topoľčany  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Ing. Viera Bútorová                                   Mgr. Dana Neumannová                              Anna Kurucárová        
  riaditeľka ZSS                                           vedúca úseku služieb                               prevádzkový pracovník    
           

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

                                                 
Mgr. Zuzana Vaňová                                Mgr .Zuzana Michalková                            Laciková Laciková 
úseková sociálna pracovníčka               úseková sociálna pracovníčka                      sociálna pracovníčka 

 

 
 
 
 
 

Mgr Daniela Vaňová 
sociálna pracovníčka 
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REDAKČNÁ RADA ČASOPISU „MÔJ DOMOV“ 
„MÔJ DOMOV“ ZSS, P.O.Hviezdoslava 66, Topoľčany 

 

                                        
 
 
    Anna Szabová                                     Petronela Kittlerová                        Simeon Masár   
  - šéfredaktor                                      - zástupca šéfredaktora                       - člen 
 
 

     
 

          
Irena Šípošová                               Milan Vaľko                               Ing. Peter Lipták 
- člen                                   - člen                                              - člen                         
 
 

    Eva Kohútová  - člen 
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                                     Noví obyvatelia 

 
V mesiaci júl sme v našom zariadení v Topoľčanoch prijali 
nových obyvateľov: 

 Otíliu Krumpárovú 
 Tomáša Labudu 
 Annu Senášiovú 
 Annu Steinhüblovú 
 Jozefa Jančeka 
 Rozáliu Jančekovú 
 Oľgu Chropeňovú 
 Rudolfa Kováčika 
  
Vitajte medzi nami a cíťte sa 
s nami dobre!   

Opustili nás... 
 

V mesiaci júl:  
pani Anna Mikulášová a Juliana Šrajová 
 Česť ich pamiatke! 

Oslávenci 
V mesiaci august oslávia svoje narodeniny naši drahí 
obyvatelia:   
02. 08. – Eduard Kováčik 
02. 08. – Ing. Peter Lipták 
02. 08. – Vladislav Hrudka 
05. 08. – Zdenka Konrád 
07. 08. – Mária Rybanská 
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11. 08. – Mária Ašverusová 
11. 08. – František Molnár 
12. 08. – Anna Novotná 
12. 08. – Ivan Režo 
14. 08. – Gabriela Šutová  
18. 08. – Mária Mondeková 
19. 08. – Antónia Feketeová 
20. 08. – Mária Ďurčeková  
20. 08. – Gabriela Křížová 
21. 08. – Mária Erazmusová  
24. 08. – Rozália Jančeková 
26. 08. – Ján Hodál 
26. 08. – Rozália Šišková 
27. 08. – Veronika Rusňáková 
28. 08. – Karol Duhina 
29. 08. – Teofil Gajdoš 
29. 08. – Jozef Beňo 
Okrúhleho jubilea 90 rokov sa dňa 24. 08. 2011 dožíva pani 
Johanna Michalková, jubilea 80 rokov sa dňa 20. 08. 2011 
dožíva pani Soňa Špániková a dňa 24. 08. 2011 pani Eleonóra 
Martošová. Jubileum 70 rokov dňa 08. 08. 2011 oslávi pani 
Mária Vančová, dňa 15. 08. 2011 pani Mária Adamičková 
a dňa 23. 08. 2011 pán Jozef Pavlovič. Dňa 06. 08. 2011 
oslávi jubileum 60 rokov pani Eva Betková.  
 

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

                                        Mgr. Zuzana Vaňová, sociálna pracovníčka 
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Hádanky 

 

Uhádnete, čo je silikóza? 
 
1. poškodenie pečene 
2. poškodenie pľúc  
3. poškodenie zraku 
 

Správnu odpoveď napíšte na lístok a odpovede, s uvedením svojho 
mena, odovzdajte do 20. 8. 2011 sociálnej pracovníčke Danke Vaňovej.  

Víťaz bude určený žrebovaním a odmenený.  
Správne odpovede budú zverejnené v budúcom čísle časopisu. 
  

 
Autor: Szabová Anna, šéfredaktorka 
 

 
     
Odpoveď na hádanku, ktorá bola v časopise č. 7 
 
Správna odpoveď na otázku: ako skončili hokejisti Slovenska na 
majstrovstvách sveta v roku 2011, je: skončili na 10. mieste 
 
  
Správnu odpoveď odovzdala a odmenu získava obyvateľka: 
       Lýdia Zacharová 
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