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 Milí čitateliaĽ leto je už tu! Horúce dniĽ 
zvýšený pitný režimĽ veIa polievania 
v záhradkáchĽ opaIovacie krémyĽ večerné 
prechádzkyĽ zmrzlinaĽ slnečníkyĽ čo viac nám 
ešte trebať Jednoznačne zvýšený dohIad nad 
svojim zdravímĽ aby sme si aj tieto dni dokázali 
vychutna[ a uži[ bez úpaluĽ či spálenej 
pokožky.  
 Prajeme vám krásny čas a budeme radi, ak 
vám voňavé letné večery na balkóneĽ či 
na lavičke v záhradeĽ budú spríjemňova[ Naše 
Noviny. 

Redakčná rada 

Dovolenka, prázdniny, oddych 
 Dolu napísaných pár riadkov sa pokúsim napísa[ ako sa mi skutočne stali ešte v minulom storočí 
v 60. a 70. rokoch. 
 Ke@že som po práci nevedel čo s voIným časom a bol som ešte slobodnýĽ dal som sa nahovori[ 
ako mládežník sväzák na prácu s de[mi. Verili mi rodičia i deti a o zábavu i poučenia bolo nadostač. 
Boli to „iskričky“ od 7 rokov a „pionieri“ od 8 do 15 rokov. Učili sme sa rôzne slušné veciĽ spievalo 
sa, recitovalo a robili sme rôzne programy k MDŽĽ ku dňu matiek a pod. 
 Najväčšiu nervozitu prežívali deti (i rodičia) ku koncu školského rokaĽ či sa im dostanú miesta 
za lacné peniaze (a niekedy i zadarmo) do pionierskeho tábora na 2 týždne. Rodičia sa tešiliĽ že na 2 
týždne si od nich oddýchnu a detiĽ že zasa niečo zažijú mimo rodičov. Najväčšie starosti som mal ja 
(tak mi treba)Ľ lebo som robil náčelníka PO (pion. tábora) a staral som sa o 150 detí + 10 oddielových 
vedúcich a zdravotný a kuchynský personál. Ale vždy to stálo za to Ľ vydržal som robi[ náčelníka 6 
rokov bez ujmy na zdraví. 
 Na táborenie pod 150 metrov vysokou skalouĽ pri ticho 
tečúcej riečke pri kostole a kláštore Vysoká pod Skalou mám 
veImi pekné a trvalé spomienky. SamozrejmeĽ bolo to 
v ČecháchĽ ne@aleko továrne na výrobu veIkých 
gramafónových platníĽ v Lodeniciach, kde sme boli aj na 
exkurzii, aby deti videli ako a čo to hraje. Každé die[a dostalo 
na pamiatku malú platňuĽ ktorá aj vyhrávala. 
 Nuž ale k veci. Dostal som za úkol stara[ sa a zabezpeči[ 
pod touto skalou „Medzinárodný pioniersky tábor“ - naš[astie i s 3 tlmočníkmi. No ja som sa snažil 
s účastníkmi dohovori[ sám a kto ma pozoroval pri rozhovore s černoškom z Afriky, tak si mohol 
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myslie[Ľ že mi preskočilo. Pomáhal som si rukamiĽ nohami a možno i ušami, ale dohovorili sme sa! 
Celkovo bolo na tábore 8 národností. 
 Najväčší trapas sa stal pri nočnom cvičení. Mali sme 4 družstvá po 5 členov a z nich niektoré sa 
schovali a ostatné ich mali hIada[. Začiatok bol o 9:00 v noci a koniec o 12:00 v noci. Účastníci mali 
so sebou baterky. Tri družstvá prišli načas a štvrté družstvo sa stratilo. A viete prečoť Všetci 3 chlapci 
a 2 dievčatká boli z AfrikyĽ čierni ako uhlie a naviac stratili baterku. Sadli si pod strom a od únavy 
zaspali. Pátracia akcia ich našla za 2 hodiny 1Ľ5 km od tábora. Všetko š[astne dopadlo a nočné 
programy sa natrvalo zrušili. 

Henrich Holba 

Májové zážitky 
 V našej mestskej časti Rača sa každoročne uskutočňujú rôzne podujatia, ktorých sa radi 
zúčastňujeme. 
 Bolo to tradičné stavanie mája v parku J. M. Hurbana. Krátky program spestrili svojím 
vystúpením dychová hudba Vištučanka a folklórny súbor Malinky. Chladné počasie urýchlilo 
ukončenie slávností stavania mája.  
 Veselá však bola oslava tohoročných račianskych hodov, ktoré sa konali v dňoch 6. a 7. mája. 
Slávnostné otvorenie bolo 6. mája a o 14. hodine. Program obohatili svojím vystúpením napr. ZUŠ 
Vrbenského, folklórne, tanečné a spevácke súbory. Tieto podujatia prebiehali v amfiteátri - 

Knižková dolina. Vďaka peknému počasiu bola účasť veľmi veľká a to aj rodičov s malými deťmi. 
Lákavé vystúpenia pokračovali do 23. hodiny. Namáhavá dlhá chôdza nám bránila zúčastniť sa 

na týchto podujatiach. 
 Ostali sme pri pódiu Družstevného domu Račan. Vyhrávala tu dychová hudba Senčanka, s ktorou 

sme si zaspievali známe pesničky. Poprechádzali sme sa medzi stánkami s rôznymi suvenírmi 
a nekonečnou lákavou ponukou jedla a pitia. Niečo sme aj ochutnali. Bolo pekné slnečné počasie a tak 

trochu opálení sme išli pomalými krokmi domov. Mali sme pocit radosti z veselého prežitia časti 

programu račianskych hodov. Šťastný bol aj návrat do „nášho spoločného zariadenia“ kde spokojne 
a radi bývame. 

Eva Kovačovská 

Myslíte si, že máte málo vitamínu D? 
 Urobte si v duchu rekapituláciu času stráveného v prírodeĽ na slnku. ŽiaIĽ väčšina obyvateIov 
vo svete je na tom rovnako - postrádame dostatok slnka a tým aj vitamín D. 
 Oprávnené [aženie dermatológov proti neregulovanému opaIovaniu kvôli nadmernému výskytu 
malígneho melanómu vyvolalo opačný extrém - fóbiu pred slnečným žiarením. Tá má spolu  

so zmenou spôsobu nášho života v ostatných rokoch 
na svedomí celosvetovú pandémiu nedostatku vitamínu D. 
Zabudli sme na staré známe porekadlo „Kde nechodí slnkoĽ 
chodí lekárĽ“ ktorého modifikácie poznali už antickí Gréci 
a Rimania. Nevychádzame von z interiérovĽ pracujeme 
nadčasyĽ vysedávame pri televízoroch či DVDĽ presúvame 
sa automobilmi. Dnešný permanentný stres v uzavretom 
priestore sa výrazne odlišuje od čias dávno minulýchĽ kedy 
sa v ešte nepretechnizovanom a nepreelektronizovanom 
svete výraznejšie striedali fázy stres-relax pri pobyte 
v otvorenej prírodeĽ ke@ zabezpečovanie našej existencie 

súviselo väčšmi s poInohospodárskou činnos[ou. Aj preto má dnes viac ako 60% populácie 
nedostatok vitamínu D. Tento problém neobchádza ani Slovensko. 
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  Vitamín D3 je vlastne prohormónĽ teda vysoko účinná látkaĽ ktorá ovplyvňuje mnohé životne 
dôležité pochody v našom organizme. Vzniká spontánnou izomerizáciou v koži účinkom UV lúčov 
a tvorí 95 % telového vitamínu D. Pre jeho dostatočnú hladinu v tele je teda dôležité predovšetkým 
slnečné žiarenieĽ ktoré nám ho pomáha premeni[ na účinnú formuĽ nevyhnutnú pre správnu činnos[ 
nášho organizmu. 
 Vitamín D3 (cholekalciferol) podporuje zdravý rast a vývoj detíĽ pomáha budova[ imunitu a je 
účinnou prevenciou ochorení srdca  a cievĽ dýchacích ciestĽ osteoporózyĽ cukrovkyĽ zmenšuje riziko 
vzniku onkologických ochorení a @alších civilizačných chorôb. 
 Slnka sa netreba bá[. Nikdy sa nespáIte ale nebojte sa opáli[. Hudské telo vie vyrobi[ 10 - 12 000 
vitamínu D3 pri 30 minútovom opaIovaní. Tento čas však ovplyvňujú opaIovacie krémy s vysokými 
ochrannými faktormi. Už faktor 8 znižuje tvorbu D vitamínu o 95 %. Vhodné je strávi[ na slnku 
aspoň 10 až 15 minút bez opaIovacieho krému a až následne použi[ krém s ochranným faktorom. 
Pekné slnečné leto! 

z časopisu Vitalita čerpala Inge Gerzová 

Spomienky 
 Na stole kytica ruží, 
lupienky postupne padajú 
a prichádzajú spomienky 
na čas uplynulý,  
smutný aj veselý. 
 
Pohľadom sledujem vädnúce 
lupienky. 
Pamäť mi zablúdi 
a ja spomínam na cestu životom, 
pretkávanú ťažkosťami i dobrom. 
 Prišiel čas vekom daný 
a vtom aj bývania zmeny. Čakám, hľadám,  
kde sa v novom bývaní zaradím. 
 
 
 

 

 
 Našla som to, čo ma baví, 
kde boli a sú ľudia dobrí, 
kde pomoc bola rukou podaná, 
teraz aj spomienkami pretkaná. 
 Ruže vädnú, lupienky padajú, kyticu ruží moje oči však vnímajú. Čas sa už nevráti, 
no spomienky ďalej zotrvajú. 
 

Prajem všetkým spolubývajúcim veIa  
príjemných spomienok. Anna Juricová 

Máj lásky čas 
Ke@ sa povie májĽ čo nám prvé prebehne mysIouť   Stavanie mája? V slovenskej tradícii sa zvykol stava[ máj - vysokýĽ košatý a pravidelný strom 

v noci na prelome apríla a mája. Máj stavali mládenci pred domy dievčatĽ ktoré už boli súce 
na vydajĽ alebo ich dievčinám stavali ich nápadníci.  Prvomájový bozk pod kvitnúcou čerešňouť Vraj dievčinaĽ ktorá bude pobozkaná pod kvitnúcou 
čerešňou práve na 1. májĽ bude ma[ dostatok lásky po celý život.   Avšak celý máj sa nesie v duchu lásky. Teplé počasie láka zamilované páry na prechádzky 
do prírodyĽ ktorá je ozdobená najkrajšími farbamiĽ či najrozmanitejšími spevmi vtáctva. Možno 
práve preto sa s obIubou vravieva Máj lásky čas...  V neposlednom rade je máj mesiacom Panny Márie. V kostoloch sa spievajú mariánske piesneĽ 
kňazi a veriaci sa modlia rôzne mariánske pobožnostiĽ do popredia vystupujú Loretánske litánieĽ 
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konajú sa častejšie púte na rôzne mariánskej pútnické miesta a mnohí veriaci sa 
snažia prehĺbi[ svoj vz[ah k modlitbe svätého ruženca. Tento rok bol však máj 
v Cirkvi niečím veImi výnimočný. Každý rok si 13. mája pripomíname zjavenie 
Panny Márie vo Fatime a tento rok sme mali tú milos[ pripomína[ si 100. výročie 
tohto zjavenia. Počas celého roka sa hrnú húfy pútnikov do Portugalského 
mestečka Fatima, aby si pripomenuli dôležitos[ tohto zjavenia trom malým 
pastierikom, ale hlavne dôležitos[ posolstvaĽ ktoré nám tu Panna Mária zanechala. 
A to síce modli[ sa denne svätý ruženecĽ modli[ sa za duše v očistciĽ modli[ sa 
za IudíĽ za ktorých sa nemá kto modli[ a zasväcova[ seba i svoju rodinu 

Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. VerímĽ že tento požehnaný čas prinesie pokoj do vašich 
rodín a vz[ahov. 

Lucia Jánošová 

Spomienky na šibala Jána, 2. pokračovanie 
Milý čitateIĽ čitateIkaĽ vážení spoluobyvatelia. 
 V prvom rade si dovoIujem popria[ vám na prahu letného obdobiaĽ okrem zdravia aj veIa š[astiaĽ 
spokojnosti, radosti a pookriatiaĽ pokiaI je to možné - aspoň čas[ dovolenky so svojimi blízkymi - 
z čoho budete ma[ spolu s nimi zdieIanú rados[. 
 Pokúsme sa o to všetciĽ ktorých osudy priviedli do tohto soc. zariadenia a sme odkázaní na pomoc 
iných - počnúc od vedenia a ostatných pracovníkov DSS a ZpS. Bu@me ako jedna svorná rodina. 
Bu@me k sebe vzájomne úctiví. Úsmev na tvári nech nám žiari ako maják na rozbúrenom mori. 
 Už v predchádzajúcom 4. ročníku NN sme spoločne spoznávali môjho dobrého priateIa JANA. 
PodIa čitateIskej odozvy ste si ho taktiež obIúbili - @akujemĽ aj ja sa z toho teším. K jeho životnej 
púti mi dovoIte uvies[ ešte niekoIko poznámok na ešte lepšie poznanie charakteru a zložitosti 
životných zvratov jeho anabázy na križovatkách života. 
 Matke osud neprial - zahnal ju ako slúžku do UžhoroduĽ otec ako tisíce SlovákovĽ najmä 
z Východného SlovenskaĽ odišiel za prácou do Ameriky. ?alší osud nie je známyĽ vraj „tam zahynul.“ 
Aby neš[astia nebolo máloĽ matka sa ocitla na zabranom území a odtiaI sa nevedela dosta[ spä[. 
 Malý Jančo ostal sámĽ z toho dôvodu sa ocitol v zariadení známom pod menom - Detský domov. 
V danom čase z takýchto zariadení už od 4.-5. roku dávali do tzv. výchovy. Najprv sa dostal k panej, 
ktorá mala syna PaIa 19-20 ročného. Za výchovu dostávala zaň tuším 90 korún mesačneĽ tam začal 
chodi[ do školy. Už v tom veku prejavoval svoje nadanie by[ „vodcom“ skupiny. Ke@ mal 11 rokovĽ 
znížila sa výška odmeny za jeho výchovuĽ nakoIko už mohol vykonáva[ rôzne práce. Za daného 
pravidla ho pridelili ku gazdoviĽ ktorý mal 8 - 10 ha poInohospodárskej pôdy. Tam ostal do 14 rokov. 
 Za účelom lepšieho poznania osudovĽ ale aj genetických danostíĽ ponúkam niekoIko poznámok: 
- Bol milý a takmer vždy veselej povahy. Dobrosrdečnos[ mu vyžarovala z celej tváre. 
- Bol výsostne spoIahlivý a precízny pri včasnom plnení zverených úloh. 
- Bol variabilne použiteIný na veIa činnostíĽ v@aka rýchlemu pochopeniu čo je od neho vyžadované. 
- Bol schopný sa prispôsobi[ rôznym formám spolupráce a synchronizácie jednotlivých postupností. 
- Až horlivo bral zverené úlohy vykona[ čo najlepšie. Napr. často zastupoval dedinského bubeníka 
a to samotným rytmickým prejavom bubnovania ako aj prednesu jednotlivých oznámení podIa ich 
významu. To údajne bola ukážka melodickosti východniarčiny. 
 Že sa naň dalo 100% spoIahnú[ dosvedčil p. učiteIĽ ktorému chodil stráži[ vaňu napustenú vodouĽ 
ktorú ohrieval na slnku. Za jeho „vartovania“ husi nemali šancu zašpini[ vodu ponáraním zobákov. 
 SpoIahnutie na Janča mnohokrát potvrdil aj gazda DankoĽ ku ktorému sa Ján dostal do výchovy. 
Aspoň 2 príklady: 
a) Ujo Danko mu zveril úlohu odvies[ 2 jalovičky na jarmok do Trebišova (cca 4-5 km). Už 
o 5. hodine sa pobralĽ na širokých poIných cestách ich aj napásol a dostavil sa na dohodnuté miesto 
pred trhoviskom. Tam gazdaĽ ktorý prišiel na Iahkom vozíku ho vymenilĽ jalovičky od Janča prevzal 
a odišiel s nimi na jarmočisko. Pomerne rýchlo ich predal - a vraj dobre - boli to peknéĽ urastené kusy. 
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b) Danko mal aj stádo oviec. V jeden sychravý aprílový deň ovce 
boli na lúkachĽ kde sa pásli bez dozoru. Ke@ ich Ján prišiel zahna[ 
domovĽ zbadalĽ že jedna ovca je mimo stáda. Šiel za ňou a vedIa 
bolo aj maléĽ bielučké ovčiatko. Vzal ho na ruky a priniesol až 
domov do ovčinca. Pri po@akovaní ho prirovnali k obrázkuĽ 
na ktorom JežišĽ ako dobrý pastierĽ na pleciach nesie malú 
ovečku. Ale vrá[me sa k @alšiemu vypočutiu zaujímavých záhad 
v podvojných podobách. 
 TebaĽ milý čitateIĽ zaprisahávam - verĽ že si nič nevymýšIam. 
Ani to nechcem, hlavne ani by som si to nevedel vymyslie[ takĽ 
aby som to nepoplietol a vzniklo by z toho niečo nesúrodé. 
 Začnem v poradí ako je uvedené v prvom čísle tohtoročných 
NN na strane 3Ľ kde som uviedol Jánove príhody tzv. podvojných 
spodobnení. Pokúsim sa podrobnejšie ich objasni[. 
 1) K dvom krstom. V súvislosti s prípravou birmovky 

v R. Sobote tamojší kaplánĽ ktorý slúžieval sv. omšu v nemocničnej kaplnke sa podujal zohna[ krstný 
list - dokument o Janovom krste. Ke@že sa mu to nepodarilo - dôvod rôznos[ mienĽ dospel k názoru, 
že Ján nebol pokrstený - tak vykonal tzv. podmienečný krst. Pravda vysvitla najavo až dodatočne 
po niekoIkých rokoch. Tak Ján bol nielen rímokatolíkomĽ ale predchádzajúcim krstom aj 
grékokatolíkom. V danom prostredí kde sa vtedy nachádzal to bola zhodaĽ nakoIko bol v rodine 
grékokatolíkom. 
 2) K problematike absolvovania 2 stredných škôl uvediemĽ že dôvodom bola nasledovná 
skutočnos[. Príchodom na VŠ navštívil správkyňuĽ ktorá z rimavskosobotského DD sa stala 
správkyňou v bratislavskou stredoškolskom internáte. Tá mu zariadila miesto pedagogického 
vychovávateIa v Žiackom domove na Uršulínskej uliciĽ kde bolo požadované pedagogické vzdelanie 
- to je tá druhá maturita. 
 3) V @alšom odseku sa uvádzaĽ že 2 osoby oslovoval menom mama. Vyššie uvádzam strastiplný 
údel matkyĽ ke@ zabratím Užhorodu stratila možnos[ Jana navštevova[. Dodnes sa mu často vracia 
obraz ako „som jej sedával na kolenách.“ ZaujímavéĽ ale ozaj ten obraz žije v ňom - často to Ján 
spomínal. 
 Genéza súvisiaca s oslovovaním MAMA je takáto: Ke@ ako 6-7 ročný bol pridelený spomínanej 
J. v BrezineĽ okr. TrebišovĽ hne@ od začiatku žiadala aby ju volal „mama.“ Jeho ubolenej duši 
za vlastnou matkou to bolo balzamom. ŽiaI bol veIkýĽ ke@ ho „zradila“ za taký istý poplatok - ktorý 
jeho ponechaním u seba - ako presahujúci vek by stratila. Riešila to hádam len pre toĽ že [ažký život 
pomerne chudobnej ženy so synom v daných podmienkach bol ozaj na hrane únosnosti. Pamätám si, 
ako sa potešila bábike od muža z AMERIKY. 
 Podvojnos[ sa javí aj v tomĽ že v DD sa ocitol druhýkrátĽ pri znemožnení styku s matkou a druhý 
raz po skončení vojnyĽ ke@ štát vytvoril podmienky pre ich sústredenie (v danom prípade Rim. 
Sobota). Tak aj Ján dostal možnos[ získa[ maturitou na gymnáziu stredoškolské vzdelanie. Mnohí 
jeho rovesníci boli daní na vtedajšiu meš[anskú školuĽ ale hlavne na remeslá. 
 Aj skutočnos[Ľ že mal 2 dcéryĽ ale i dve vnučky možno zaradi[ medzi tzv. atypické - podvojné 
javyĽ často sa v jeho živote vyskytujúce. 
 V @alšom zázname je uvedenéĽ že sa dvakrát topil. To sa udialo - po prvý raz v Michalovciach 
v Laborci: „Neviem si spomenú[Ľ“ hovorí JánĽ „kto bol človekĽ ktorý ma vytiahol.“ Druhé topenie sa 
udialo v Rožňave - v rieke Slaná. Tam sa síce horko-[ažko zachránil sámĽ ale poriadne sa pri tom 
potrápilĽ kým sa zo zúrivej krútňavy vyslobodil. Ján spomínaĽ ako hrozivo zápasil o život. 
 Vážení priateliaĽ znova opakujemĽ že opísané príhody Jano zažíval a ja mu verím! Akože inakĽ 
ve@ je to človek najpravdovravnejší. O jeho @alších podvojnostiach nabudúce. Ahojte. 

Ivan 
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Ako si zlepšiť náladu 
Na každého občas doIahne smútokĽ cíti sa by[ neš[astnýĽ upadá do miernej depresie. Ako ich 
prekona[Ľ ako sa z toho dosta[ť Nie prehltnutím tabletkyĽ ale napríklad aj takto: 

1. Pozrite si film. Filmová liečba prichádza z USAĽ kde ju považujú za vedecky overenú. Psychológovia 
odporúčajú pre zlepšenie nálady filmyĽ ale bez hororovĽ bez drámĽ kde zavraždia za hodinu desiatky 
Iudí! 

2. Snažte sa sedie[ a chodi[ vzpriamene. (Neberte si príklad zo mňa). Možno sa budete čudova[Ľ ako 
vzpriamený postoj dokáže pozdvihnú[ sebavedomie. Vyskúšajte to! 

3. Vyberte si oranžovú. Na farbách je niečoĽ čo dokáže ovplyvni[ náladu. Obklopte sa veselými farbami 
a zabudnite na čiernu. S ňou sa vytratia aj čierne myšlienky. 

4. Počúvajte hudbu. HudbuĽ ktorá nás poteší a urobí š[astnými viacĽ ako si dokážeme predstavi[. 
Pravdaže nie táĽ ktorá sa spieva na pohrebe: „Už idem do hrobuĽ do hrobu tmavého...“ Muzikoterapia 
je považovaná za alternatívnu liečebnú metódu ale neuberá jej to na vážnosti. 

5. Usmievajte sa! So smiechom stúpa hladina endorfínuĽ hormónu dobrej nálady. Smejte saĽ hne@ sa 
budete cíti[ lepšie. Okrem tohoĽ za úsmev sa nemusí plati[. 

6. Masírujte si ušné bolce. Niekedy cítite až takú únavuĽ ktorá vás tlačí k zemi. Potrebujete oddych a to 
hne@. Ak sa chcete v krátkom čase zrelaxova[Ľ skúste expresnúĽ 
dvojminútovú automasáž. Odborníci odporúčajú veImi 
povzbudzujúce masírovanie ušných bolcovĽ v ktorých je 
sústredené veIké množstvo reflexných bodov. Palcom 
a ukazovákom si stlačte ušný lalôčik. Jemným masírovaním 
pomaly postupujte po okraji ucha smerom hore a spiatky dole. 
Výsledný úspech je istý! Môžem vám to na základe osobných 
skúseností potvrdi[ nielen jaĽ ale aj viacerí účastníci Tréningu 
pamätiĽ ktorý sa koná každý štvrtok o 9:30 hod v Penzióne v čajovniĽ kde ste všetci srdečne vítaní! 

Teodor Žatko 

Korunovačné slávnosti v Bratislave 
 Na pamiatku korunovácie Márie TerézieĽ 
ktorá bola 25.6.1741Ľ sa konajú posledný 
júnový víkend korunovačné slávnosti. Patria 
medzi najvýznamnejšie podujatia Bratislavy. 

 Uskutočňujú sa od roku 2003. Pripomínajú 
nám korunováciu 18 kráIov a kráIovienĽ ktorí 
boli korunovaní v našom hlavnom meste. 
Každý rok sa pripomína korunovácia iného 
panovníkaĽ jedine korunováciu Márie Terézie  

 
si pripomíname každých 5 rokovĽ lebo obdobie 
jej vlády bolo zlatým obdobím Bratislavy. 
 15. ročník korunovačných slávností sa 
konal v dňoch 23.-25. jún 2017 a priblížil nám 
korunováciu Alžbety Kristíny (18.10.1714) - 
mamy Márie Terézie. 
 Priebeh korunovačných obradov bol presne 
podIa historických záznamov - odovzdanie 
svätoštefanskej koruny ako aj @alších 
korunovačných predmetov - mečĽ pláš[Ľ jablko 
a žezlo. Potom nasledovalo pasovanie rytierov 
Rádu zlatej ostrohy a zloženie korunovačnej 
prísahy. Počas korunovačného sprievodu sa 
rozhadzovali korunovačné žetónyĽ víno tieklo 
z fontány a konal sa jarmok drobných remesiel 
a iné podujatia. 
 Slávna kráIovská minulos[ Bratislavy bola 
umocnená v tomto roku aj sériou rôznych 
podujatí od 10. do 17. júnaĽ pri príležitosti 
osláv 300. výročia narodenia Márie Terézie. 

Inšpirované zdrojmi z internetu. Eva Kovačovská 
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Ako zvládate bodnutie hmyzu? 
 Leto je v plnom prúdeĽ včely a osy sú vo svojom živle. Ako zmierni[ škodyĽ ke@ máme smolu 
a hmyz nás pozdraví bodnutímť 
 Včela najviac rozdáva žihadlá vo včasnom leteĽ osieĽ či sršnie bodnutie môžete očakáva[ skôr 
v neskorom lete a na jeseň. Ako na toĽ ke@ vás bodne včela alebo osa: 

 Lokalizujte miesto vpichu. 
 PokiaI v rane ostalo žihadloĽ opatrne ho vyberte.   
 Miesto bodnutia neutralizujte: 

- po bodnutí osou je to kyselina (ocotĽ cibuIaĽ citrón) 
- po bodnutí včelouĽ čmeliakom alebo sršňom je to zásada mydlový roztokĽ jedlá sóda) 
- všeobecne pomáha aromatický olejček s eukalyptom alebo levanduIou. 

 Chla@te miesto vpichu kúskom IaduĽ handričkou alebo žinkou namočenou v chladnej vode. 
 V prípade väčšej reakcie podajte voIne predajné antihistaminikum. 
 Miesto vpichu a jeho okolie ošetrite chladiacim gélomĽ ktorý zároveň zmierňuje opuch. 

Alergik je ohrozený na živote! 
 Organizmus až u 80% jedincov spočiatku na stretnutie so žihadlom hne@ nereaguje. Na spustenie 
alergickej reakcie sa totiž jed musí v tele nakumulova[. Alergická reakcia sa na začiatku môže 
prejavi[ ako výraznejší opuchĽ ktorý trvá dlhšie než dva dni. Vo väčšine prípadov teda neskôr a občas 
i bezprostredne po bodnutí nasleduje celková reakcia: 
prejavuje sa na pokožke ako celková svrbiaca vyrážkaĽ 
celkový opuchĽ v [ažších prípadoch môže dôjs[ 
k hnačkeĽ vracaniuĽ bolestiam bruchaĽ závratomĽ 
zhoršenému dýchaniu a v niektorých prípadoch 
i k zmätenosti. Postihnutý sa môže počas veImi krátkej 
doby ocitnú[ v kritickom staveĽ pri ktorom dochádza 
k poklesu tlaku a poruchám vedomiaĽ až k bezvedomiu 
(anafylaktický šok). 
Ke@ sa človek dostane do anafylaktického šokuĽ postupujte nasledovne: 

 Okamžite telefonujte 155, 112. 
 Uložte ho do nasledovnej polohy - položte ho na tvrdú podložku (zem) a nohy mu nadvihnite tak, aby 

boli nad úrovňou hlavy a aby nohy zvierali s podložkou uhol 30 °. 
 V prípade potreby začnite s masážou srdca (inštrukcie dostanete cez telefónĽ ke@ budete vola[ 155). 
 Ak je postihnutý vybavený adrenalínovým peromĽ vbodnite mu ho čo najskôr do svalu. 

 Pozor na jazyk! 
 K veImi vážnej situácii dochádza aj vtedyĽ ke@ vás bodne včela či osa do oblasti krkuĽ ústĽ alebo 
dokonca priamo do jazyka. V rámci prvej pomoci je najdôležitejšie sa snaži[ zabráni[ opuchu 
v oblasti krku a zaisti[ tak možnos[ dýchania. Postihnuté miesto je potrebné chladi[Ľ chladi[ a zase 
chladi[ až do príchodu záchranky. PostihnutémuĽ pokiaI má na to dostatočný vekĽ podajte 
na cmúIanie kocku Iadu alebo aspoň vyplachujte ústa studenou vodou. 

Z časopisu zdravie vybrala Inge Gerzová. 
 
 

Pár myšlienok na každý deň 
Šťastný môže byť iba ten, kto sa naučí byť so všetkým spokojný. 
Najlepším priateľom človeka nemá byť len kniha, ale aj on sám. 

Staroba je bohatý prameň múdrosti, ak nevyvrcholí do zábudlivosti. 
Anna Juricová 
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Šťastný a chutný pád 
 Spomína[ si na krásne chvíle je ohromná vec, ale 
prežíva[ ich je niekedy horor a nervy. Napríklad v roku 
1959 som robil s pioniermi cez prázdniny výlet 
do ne@alekej fabriky v Modřanoch u PrahyĽ na výrobu 
čokolády. 
 V skupine detí som mal jedného žiakaĽ no živé striebro 
a preto som ho dal na starosti jednej vedúcej aby ho strážilaĽ 
ale nepodarilo sa. V nestráženej dobe 9 ročný chlapecĽ 
volal sa Igor, spadol do plného kotla mierne teplej 
roztopenej čokolády. Naš[astie ho pán majster hne@ vytiaholĽ ale ten pohIad na IgoraĽ no hrôzaĽ skoro 
ma šIak trafil. Deti boli opačného názoruĽ hne@ ho začali celého oblizova[ a IutovaliĽ že ešte raz 
nespadol aj do zmesi karamelu. 

Henrich Holba 

Čo nové v ZpS? 
Vážení spolubývajúci. 
 DovoIujem si v mene nás všetkých po@akova[ 
týmĽ ktorí svoj voIný čas začiatkom jariĽ ale aj 
terazĽ venujú starostlivosti o kvety a inú zeleň 
v areáli nášho zariadenia a bývania nás všetkýchĽ 
ktorí z rôznych dôvodov takúto činnos[ robi[ už 
nemôžeme. 
 Krása kvetín a zelene hreje našu dušu a pomáha 
zabúda[ na prípadné rôzne [ažkosti. Srdečná 
v@aka a veIa zdravia! 

Anna Juricová 
 

Náš  verný Spoločník na ceste života 
      Rada si spomínam na moje povolanie a na všetkoĽ čo s ním bolo spojené. Jeho súčas[ou boli aj 
terénne cesty do rôznych kútov našej nádhernej slovenskej prírody. Od jari až do neskorej jesene sme 
sledovali súčasný výskyt kvitnúcich rastliniek u nás. Chodili sme aj na rôzne odIahlé miestaĽ kde sme 
za celý deň nestreli ani „živáčka“Ľ ako sa zvykne hovori[. A veru aj strach nás niekedy ovládolĽ ale 
premáhali sme hoĽ lebo vždy bolo treba splni[Ľ čo sme mali v pláne. A tak počas týchto ciest sme 
často zažívali veIa rôznych dobrodružstiev. Občas nás prekvapili turisti alebo lesné zvieratká a z času 
na čas aj intenzívne letné búrky. Na jednu z nich si zvláš[ pamätám takĽ akoby sa to stalo včera.  
      Zhodou okolností sme boli s kolegyňou Helenkou v mojom rodnom kraji vo VeIkej Fatre 
na KráIovej studniĽ nad Gaderskou dolinou. Cestou tam bol nádherný slnečný deňĽ ktorý sme si 
doslova vychutnávali. Ale zrazu obloha začala akosi rýchlo temnie[ a čochvíIa bolo vidie[ 
nad  našimi hlavami blýskanie a následne poču[ i dunenie hromov. Vedela somĽ že búrky v hornatých 
oblastiach sú síce krátkeĽ ale veImi intenzívne. CieI našej cesty bol však už na dosah a tak túžba 
nevzda[ to bola v nás silnejšia ako strach. Ale obom nám bolo veImi úzkoĽ aj ke@ sme sa navonok 
tvárili hrdinsky. 
      Zakrátko sme saĽ úplne bezbrannéĽ ocitli uprostred jednej z „veIkofatranských búrok“. Okolo nás 
bol doslova „akoby koniec sveta“. Hromy i blesky križovali oblohu a potom začalo tak prša[Ľ akoby 
sa v tú chvíIu nad nami roztrhli nebesá. Ukry[ sa tamĽ nebolo kde. Uvedomili sme siĽ že jedinou 
našou skrýšou a útočiš[om v tú hroznú chvíIu bola mocná Božia rukaĽ ktorej sme sa v duchu mocne 
obe chytili a z hĺbky našich sŕdc vytryskla v strachu sná@ naša najjednoduchšiaĽ ale najúprimnejšia 
modlitba: „Pane prosíme ZaĽ zmiluj sa nad nami a zachráň nás! Amen!“ A čo myslíteĽ že bolo @alejť 
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       Búrku zanedlho náš dobrý i verný Boh a Pán 
naozaj utíšilĽ ale najskôr -  tú v nás a až potomĽ 
o čosi neskôrĽ aj tú vôkol nás. Naše srdcia i mysle 
postupne naplnil úžasný Boží pokoj. 
A následne nekonečná v@ačnos[Ľ že nie sme v tom 
saméĽ lebo náš Ochranca nikdy nespí a nikdy 
nedriemeĽ ako nám to v Jeho slove On Sám 
pripomína v Žalme 121. Tak mocne zvnútra 
posilnenéĽ sme sa veImi snažili nájs[ nejaký 
únikový chodníkĽ ktorým by sme sa dostali 
z KráIovej studne do Necpálskej doliny. V jej závere nás mal čaka[ náš šofér so služobným  autom.  
     Dnes už neviem ako dlho to trvaloĽ ale s velikánskou v@ačnos[ou si spomínamĽ akú úžasnú rados[ 
sme prežili v srdciĽ ke@ sa vypršalo a z oblohy sa na nás opä[ usmievalo nádherné slniečko. Boli sme 
„do nitky“ mokréĽ ale moc v@ačné a nekonečne š[astnéĽ že sme tú hrôzu prežili a že náš dobrý Boh 
a Pán nedovolilĽ aby sa nám stalo niečo zlé. A úžasné bolo i toĽ že sme mohli splni[ aj našu pracovnú 
úlohu - overi[ a aj nazbiera[ vzácne rastlinkyĽ kvôli ktorým sme sa "štverali" v tom nečase až 
na KráIovu studňu. 
    Ke@ sme sa š[astné odtiaI vracali spä[ do Necpálskej dolinyĽ chodník bol strmý a ešte mokrý. 
Šmýkalo sa nám a tak sme museli dáva[ veIký pozorĽ aby nedošlo k úrazu. Mali sme tak viacĽ ako 
dvojhodinové meškanie. Ale naše srdcia i tak napĺňal úžasný Boží pokoj a v@ačnos[ za Božiu dobrotu 
i vernos[Ľ ktorú sme vnímali v celom tomĽ z Iudského pohIaduĽ veImi hektickom dni. Už sa 
stmievaloĽ ale náš verný šofér Edko nás na dohodnutom mieste čakal a bol rádĽ ke@ sme sa už konečne 
objavili. Tak i koniec nášho dobrodružstva v tom hektickom dniĽ bol v@aka BohuĽ š[astný a radostný 
 !  
    A na záver mojich spomienok chcem ešte pripoji[ pár myšlienok: Ako sa približuje cieI našej 
pozemskej púteĽ si stále viac s v@ačnos[ou uvedomujemĽ aké je vzácne a radostné - ma[ v skúškach 
života SpoločníkaĽ ktorý nás v dobromĽ ale ani v zlomĽ nikdy neopustí! Rada si čítam Božie SlovoĽ 
kde nám to Pán Ježiš prisIúbil: "Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta" (Biblia Ev. 
Matúša 28Ľ20 alebo: "A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť (BibliaĽ Jeremiáš 
31Ľ3). Z mojich mnohých životných skúseností viemĽ že OnĽ náš láskavý Nebeský Otec nielen 
prisIúbilĽ ale aj napĺňa. Jeho ruka je mocná nás udrža[ i požehna[ v každom jednom našom dni. Záleží 
len na násĽ či sú naše oči viery i dôvery v Jeho vernos[Ľ lásku i moc dokorán otvorené a obrátené 
k Nemu.                                      
                                                                                              S láskou i v@ačnos[ou v      ,  Magda Peniašteková 

Spiš, Levoča 
Milí spolubývajúciĽ v predchádzajúcom čísle 
Našich novín urobila som krátky výpis 
z môjho rodného kraja – Kežmarku. MestaĽ 
ktoré je v prekrásnej časti nášho SlovenskaĽ 
na Spiši. Dnes vám chcem v krátkosti opísa[ 
krásu a históriu Spiša. Použila som informácie 
z kníh Karol Plicka – SpišĽ vydavateIstvo 
Osveta, 1971 a Otakar Nehera – Východné 
SlovenskoĽ vydavateIstvo OsvetaĽ 1977.  
Územný celok Spiš sa vyznačuje mimoriadne 
hodnotnými kultúrnymi pamiatkami. Tatári 
v roku 1241 zničili pôvodné usadlosti Spiša 
a pozabíjali ich obyvateIov.  
 Novousadlíci založili nové mestáĽ 
z ktorých 24 sa združilo už koncom 13. 
storočia do osobitného administratívno- 

 
vojenského spolku na vzájomnú ochranu 
a podporu. Medzinárodný obchod a remeslá 
urobili spišské mestá bohatými.  
 SpišĽ ktorý sa rozprestiera 
v severovýchodnej časti Slovenska – okolo 
Vysokých TatierĽ je viac ako len prekrásna 
krajina. Je klenotnicou pamiatok. Málokde 
na svete sa zachovalo na takej malej ploche 
toIko vzácností ako tu. Ich umelecká úroveň 
prevyšuje európsky priemer. Najbohatšou 
pokladnicou pamiatok je historické centrum 
Spiša – Levoča. Mestečko s typickou radnicou, 
renesančnými arkádovými dvormi 
s romantickými zákutiami. Významný je 
najmä chrám sv. JakubaĽ ktorý zhotovil majster 
Pavol v prvej štvrtine 16. storočiaĽ s najvyšším 
gotickým oltárom na svete a @alšími oltármi 
a sochami z 15. a 16. storočia.  
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 Historické jadrá väčšiny týchto spišských 
miest si dodnes zachovali neporušenú 
stredovekú podobu. Štyri z nich sú vyhlásené 
za mestské pamiatkové rezervácie: LevočaĽ 
KežmarokĽ Poprad – Spišská Sobota a Spišské 
Podhradie – Spišská Kapitula. Pozornos[ 

návštevníkov najviac zaujmú mestá Levoča – 
najmä jedinečné dielo majstra Pavla (18 
metrov vysoký gotický drevený oltár vo 
farskom kostole sv. Jakuba)Ľ renesančná 
radnica a meštianske domy. Treba ešte 
spomenú[ Levočskú horuĽ kde sa zjavila Panna 
Mária a kde sa každoročne konajú púte. 
Kežmarok – drevený kostolĽ gotický kostol. 
Poprad – mestská štvr[ Spišská SobotaĽ 
Spišská Nová Ves – renesančné domy 
na námestíĽ v stredovekom „trojmestí“ Spišské 

Podhradie – Spišská Kapitula – Spišský hrad, 
jedinečný pozostatok spolužitia troch 
predstaviteIov štátnej moci uhorského 
kráIovstva (rodovej šIachtyĽ vysokého kléru 
a meštianstva) a stará Hubovňa s Hubovnian-
skym hradomĽ kde vládli stredoveké 

spoločenské pomery až do 19. storočia.  
 V regióne Spiša sú aj pozoruhodné objekty 
Iudovej architektúryĽ najmä v obciach 
Levočských vrchov a Spišskej Magury v údolí 
Popradu. Medzi prírodnými krásami Spiša 
a celého Východoslovenského kraja vyniká 
Slovenský raj. Je to unikát prírody 
s nádhernými kaňonmiĽ roklinami a vodo-
pádmi. 

Prajem vám príjemnú predstavivos[ krás Slovenska. 
Anna Juricová

                  

Tréning pamäti 
 Milí čitatelia. Aj v čase dovoleniek je dobré ponamáha[ trochu naše mozgové závity a pamäti 
nedopria[ dlhý odpočinok. Preto vám ponúkame @alšie úlohyĽ ktoré si môžete v pohodlí svojho 
domova vyrieši[: 
1. Podčiarknite všetky mená, ktoré obsahujú súčasne obe písmená I a A. 
Napr. GABRIELA, KATARÍNA, IVAN.  

 

JÁNĽ MÁRIAĽ TOMÁŠĽ OLÍVIAĽ TIMOTEJĽ LUCIAĽ MIRIAM, BORIS, ANDREJ, EVA, FILIP, 
RUŽENAĽ VERONIKAĽ OLIVERĽ JAKUBĽ DANIELAĽ LUJZAĽ RICHARDĽ JOZEFĽ 
TIBORĽMELÁNIAĽ ROMANAĽ STANISLAVĽ JÚLIAĽ ARNOLDĽ ŽOFIAĽ BONIFÁCĽ 
PETRONELAĽ CYRILĽ MIROSLAVĽ FILOMÉNAĽ BARBORAĽ TATIANAĽ ELENAĽ JURAJĽ 
VIERAĽ VLADIMÍRĽ VALÉRIAĽ TADEÁŠĽ PETERĽ DIANA. 

 

2. Ponúkame vám úlohu, ktorú mali naši klienti na prednedávnom Tréningu pamäti v čajovni. 
Na tému kúpalisko bolo potrebné vymyslieť príbeh. A aby to nebolo také jednoduché, klienti 
museli do textu zakomponovať vopred určených 10 slov: 
 

Vešiak, auto, ruky, mraky, váza, kniha, krupicová kaša, ruža, hodiny, klobúk. 
 

Všetci úlohu bravúrne zvládli.  



11 

 

 Skúste si aj vy doma vymyslie[ príbeh s témou kúpalisko a zakomponova[ do neho vyššie 
uvedených desa[ slov. Ako ukážku vám prikladáme riešenie jedného z našich klientov:  
Kúpalisko 
Bolo teplo, do 30 ° C, tak som išla na kúpalisko. Boli asi 2 hodiny poobede. Vzala som si z vešiaka 
klobúk a knihu na čítanie. Auto som naštartovala a zbadala som mraky. A bolo po kúpaní! 
Po príchode do bytu som pred vchodom našla vo váze ružu, tak som ju v rukách odniesla dnu. 
Nakoniec som si uvarila krupicovú kašu a pochutnala si.     Olympia Fabušová 

 
 Samozrejme vám neostaneme dlžní ani výsledky úlohĽ ktoré ste mali možnos[ rieši[ v jarnom 
čísle Našich Novín. VerímeĽ že ste boli úspešní. 
1. V prvej úlohe ste mali zakrúžkovať všetky čísla väčšie ako 24 a menšie ako 47: 

17 12 27 38 40 34 51 22 40 32 
19 39 46 24 17 27 8 10 40 56 
11 5 47 6 18 5 50 10 44 3 
50 27 33 2 52 59 30 6 37 20 
12 53 5 21 9 34 42 23 41 10 
24 54 53 16 55 59 19 10 25 55 

 
2. V druhej ste mali priradiť správne hlavné mesto k príslušnej krajine: 

 NÓRSKO 
 RUSKO 
 MA?ARSKO 
 TALIANSKO 
 NEMECKO 
 POHSKO 
 UKRAJINA 

 

 MOSKVA 
 KYJEV 
 WARŠAVA 
 OSLO 
 BUDAPEŠZ 
 BERLÍN 
 RÍM 

Lucia Jánošová 

Vedeli ste, že... 
... na Novom Zélande žije vyše 70 miliónov oviecť 
Je to oveIa viac ako IudíĽ ktorých je iba 5 miliónov. 
... hady dokážu spa[ vkuse 3-4 roky? 
... najmenšie mesto na Slovensku je kúpeIné 
mestečko Dudinceť 
... vo Viedni v parku „Práter“ sa nachádza ruské kolo 
vysoké 64 metrov a otáča sa rýchlos[ou 0Ľ5 metra 
za sekundu? 
... papagáj menom Žako sa vie nauči[ až 200 slov 
a rečni[ť 
... pivo sa dá vyrobi[ aj z banánovť Dokázali to 
v Afrike a volá sa „Kasiki“. 

... ak chcete rýchlo schudnú[Ľ treba to skúsi[ s celéromť Jeho jedením dokážete spáli[ veIa kalórií. 
Čím viac ho zjeteĽ tým rýchlejšie schudnete a to práve chcete. 

Henrich Holba 

 Vážení priateliaĽ národy väčšiny sveta 1. jún ustanovili za sviatok detí. 
My rodičiaĽ či starí rodičia oslávme tento deň omladnutím tela a veselou mysIouĽ staňme sa ako 
šantivé deti a spolu s nimi uvime kyticu z priliehavých vtipov a vzájomne sa usmejme - lebo úsmev 
je elixírom zdravia. 
 Nech sa páči - zlatá brána otvorená - vstúpme do kúzelného sveta vtipov: 
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- ViešĽ JožkoĽ prečo som [a nazval malým 
hlupáčikomť 
- ÁnoĽ pán učiteIĽ lebo ešte nie som taký veIký 
ako vy. 
 
Stretne učiteI bývalého žiaka a pýta sa ho: 
- Ma[oĽ už si ženatýť   
- ÁnoĽ p. učiteI a mám už aj 5 detí. 
- To si celý tyĽ nikdy si nedával pozor! 
 
Babička sa pri návšteve pýta vnučky: 
- No a ako sa ti páči tvoj nový bračekť 
- Je celkom fajnĽ je však  veIa vecíĽ ktoré by sa 
nám zišli viacej. 
 
Suseda vraví mladej matke: 
- Ten váš chlapček - to je celý otec! 
- Aj ja si myslímĽ ale manžel ma presviedčaĽ že 
sa podobá na neho... 
 
Vnuk sa pýta svojho 75 ročného dedkaĽ kedy ho 
babka naposledy potešila. 
- Minulý týždeň - týmĽ že ma podozrievala 
z nevery. 
 

Dedko vidí malého chlapca fajči[ a pýta sa: 
- Synku a ty fajčíšť 
- Ale dedkoĽ to iba ke@ mám vypité. 
 
- MaminkaĽ prosím [aĽ nemohol by som na 
Vianoce dosta[ psať 
- NemoholĽ budeš ma[ kapra ako ostatní! 
 
- MamiĽ je pravdaĽ že som sa narodil presne 
o polnoci? 
- ÁnoĽ Adamko. 
- DúfamĽ že som vás nezobudil! 

 
Ahojte priatelia. Veselá myseI a dobrosrdečný úsmev 

nech vám ostane navždy - nie len v tento deň. 
Ivan 

Oči 
 Š[astný je človekĽ ktorému oči slúžia od malička až po starobu a preto si ich chráňte. Aký je to 
krásny pohIadĽ ke@ sa malý človiečik usmeje prvýkrát na svojich rodičov a súrodencov. Ke@ človek 
pozrie svojmu milému alebo milej úprimne do očí a pošepkáĽ že ho/ju má rád. 
 Vyskúšajte si aj vy vaše očičkáĽ či ešte dobre slúžia a nájdite desať rozdielov medzi obrázkami. 
 

 
Výsledky uverejníme v nasledujúcom čísle Našich Novín. 

Henrich Holba 
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Narodeniny  
 V mesiacoch aprílĽ máj a jún oslavujú okrúhle narodeninyĽ 
či krásny vek nad 90 rokov títo klienti. Zo srdca gratulujeme 
a želáme veIa sílĽ pevné zdravie a úsmev na perách! 
 

Cibulová 92 
Flaškárová 60 
Gálisová 90 
Hergovičová 90 
Kanclířová 80 
Kramplová 80 
Maxiánová 75 
Pikaliová 97 

Rakovská 70 
Šimkovičová 85 
Šimorová 90 
Teturová 94 
Trnovský 60 
Zeman 92 
Žatko 75 

 
V mesiacoch apríl, máj a jún do ná;ho zariadenia pri;li títo noví klienti: 

Eva Bottková, Vojtech Čík, Július Kern, Anna Kernová, Margita Róžová a Jana :ittenhelmová. 
Srdečne vás medzi nami vítame a veríme, že sa tu budete dobre cítiť! 

 

Čo už bolo: 
 Deň matiek sme oslávili 10.5. v spoločenskej sále. V tento krásny sviatok nám prišli vyčari[ 

úsmev na tvári p. BláhováĽ p. FrenglováĽ p. Rapaičová a p. Sychra. Program tvorili krásne 
piesne našej mladosti popretkávané umeleckým prednesom. 

 17.5. prišli medzi nás, v rámci školského projektuĽ študenti obchodnej akadémie. Strávili sme 
s nimi pekné dopoludnieĽ naučili sme ich niečo z našich denných aktivítĽ zahrali sme si spolu 
karambolĽ či Človeče nehnevaj sa a dostali sme od nich krásnu knižku plnú povestí 
o Bratislave. 

 Klavírno-spevácky koncert doplnený o čítanie 
Božieho Slova a osobné svedectvá nám 6.6. 
pripravila rodinka Chovancových a ich priatelia. 
?akujeme za požehnaný čas. 

 Ako každýĽ tak aj tento rok sme sa zapojili 
do celoslovenskej akcie Naše mesto. 
S dobrovoIníkmi z firmy Hewlett Packard (HP) 
sme 9.5. vysadili nové a popresádzali staré kvety 
a plením buriny a upratovaním sme skrášlili náš 
areál. Všetkým zúčastneným @akujeme! 

 Výlet na Smolenický zámok. V@aka 
našim dobrovoIníkom z HP a z nadácie 
Pontis sme mali možnos[ navštívi[ nádherný 
Smolenický zámok. Aj napriek horúcemu 
počasiu sme prežili krásny deň. 
Klimatizovaný autobus nás vyviezol až hore 
k zámkuĽ tak sme mali možnos[ sa pokocha[ 
krásnou prírodou v jeho okolí. Posedeli sme 
na zámockom nádvoríĽ absolvovali sme 
prehliadku zámku a niektorí klienti vyšli aj 
hore na vyhliadkovú vežu. ?akujeme! 
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A čo nás ešte čaká: 
 Petangový turnaj v Modre, na ktorom nás budú reprezentovať klienti nášho zariadenia. 

Držíme im palce! 
 Podľa programu premietania Eurovei navštívime s našimi dobrovoľníkmi z firmy HP 

kino a pozrieme si peknú promenádu pri Dunaji. 
 Rovnako plánujeme s dobrovoľníkmi a priateľmi z HP jesenný výlet do prírody. 
 Avizovaná už je aj Župná olympiáda seniorov, ktorú každý rok radíme do svojho 

programu. Celé leto budeme trénovať rôzne disciplíny a na jeseň sa budeme uchádzať 
o cenné kovy  

Výroky múdrych 
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra v ľuďoch objavuje. Pascal 

Hudba je liekom utrápenej duše. Horatius 

Len málo dôvery si zaslúži ten, kto má veľa rečí. Cato 

Oveľa väčšou tragédiou ako nedosiahnuť cieľ je nemať žiadny cieľ. Mays 

Ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým. Gregor 

Budúcnosť najviac obdaruje ten, kto dáva všetko súčasnosti. Camus 

Šťastný je ten, kto našiel mier vo svojom dome. Goethe 

Ak dávate to, čo nepotrebujete, nie je to darovanie. sv. Matka Tereza 

                Výroky pre nás zozbieral Teodor Žatko 

 
Fotografie uverejnené v Našich Novinách sú z vlastných zdrojov alebo stiahnuté z internetu. 
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