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 Milí obyvatelia nášho zariadeniaĽ 
držíte v rukách letné vydanie Našich novínĽ ktoré vzniklo 
hlavne v@aka vašim príspevkomĽ podnetom a nápadom. VeImi 
si vážime vašu spoluprácu a ochotu podieIať sa na tvorbe 
časopisu a tým spríjemOovať chvíle pri jeho čítaní všetkým 
obyvateIov. Prajeme vám pekné leto aj s Našimi novinamiĽ pri 
vysokých teplotách nájdenie tieOu a s bicyklom – rikšou 
(píšeme o Oom viac v novinách) pomyselný vietor vo vlasoch. 

OIga Jarošová 

Dovolenka 
 Prešla zimaĽ prešla jar a už sa nezadržateIne blíži, dúfajme i pekné, leto. No a teraz nastanú ťažké 
časy a trápenia pre hlavy rodínĽ čo vymyslieť a pripraviť pre celú rodinuĽ lebo klopú na dvere prázdniny 
a dovolenky. V minulom storočí to bolo kIudnejšie a jednoduchšieĽ za nás mysleli iní a bolo to aj 
lacnejšie. Od ROH nám dali poukazy na rekreácie či už u nás alebo v soc. krajinách (BulharskoĽ 
RumunskoĽ Ma@arsko alebo do SSSR do Soči) a vrátili sme sa vykúpaní i opálení domov. Naše deti sa 
za pár šestákov Ň týždne rekreovali v pionierskych táborochĽ kde sa čo to naučili a rodičia si od nich na 
krátku dobu odpočinuli (v tej dobe sa drogy v takom množstve nebrali ako teraz)Ľ chodili na exkurzie do 
továrneĽ aby videli ako ich rodičia pracujúĽ na exkurzie po zámkoch a podobne. 
 Ale teraz o nás rodičoch. Lámal som si hlavuĽ kde pôjdem 
s rodinou na dovolenku. Manželka navrhovala moreĽ deti zasa 
hory a zrazu ma kamarát Karol oslobodil z rozmýšIania a celá 
rodina žasla nad jeho návrhom. Vraj sa pôjde na Maltu. Deti 
od radosti vyskakovali a tešili saĽ že tam ešte neboli 
a manželka zalomila ruky a začala sa modliťĽ že čo tam ona 
bude robiť? Ale našla sa práca aj pre Ou. 
 Našťastie sme necestovali @alekoĽ iba pod Oravský 
zámok. Karol si tam kúpil peknú záhradku a plánoval tam 
postaviť malú chatku (ke@ som videl plán chatkyĽ skoro ma 
švaclo o zem) - 8 izieb, 2 WC a ň kúpeIne. Práca na roky a nie cez jednu dovolenku. Celkovo nás bolo 
8 dospelých a 1Ň detíĽ takže i manželka bola využitá. Ja som miešal maltu a ona robila kuchárku. Deti 
boli veImi naradostenéĽ lebo ne@aleko nás sa usadil ujo s Balkánskou zmrzlinou a bolo po šetrení. 
Rodina to prežívala celý mesiac a po príchode domov som sa s manželkou kuríroval a natieral Alpou 2 
mesiaceĽ čo ma boleli všetky kosti. Nuž taká bola naša rodinná dovolenka na „Malte“. 

Henrich Holba 



2 

 

Solúnski bratia 
 Slovanskí vierozvestci prišli na VeIkú 
Moravu v r. 863. Mladší Konštantín (neskôr 
Cyril) tu pôsobil iba 5 rokov. Jeho starší brat 
Metod u nás pôsobil asi ŇŇ rokov - až do svojej 
smrti. 
 Na svoje misijné poslanie boli veImi dobre 
pripravení. Správne pochopiliĽ že ak chcú byť 
úspešníĽ musia sa prispôsobiť rečou aj kultúrou 
miestnemu obyvateIstvu. 

 Vytvorili  prvé písmo v dejinách SlovanovĽ 
hlaholikuĽ predchodkyOu cyriliky. Zostavili aj 
prvý slovanský spisovný jazyk - 
staroslovienčinu. Pri bohoslužbách sa v tej dobe 
mohli používať len ň jazyky: gréčtinaĽ  

 
hebrejčina a latinčina. 
 V roku 867 sa vybrali do RímaĽ aby získali 
súhlas pápeža na používanie staroslovienčiny 
ako liturgického jazyka. Pápež Hadrián II. 
v roku 868 povolil staroslovienčinu ako štvrtý 
liturgický jazyk. 
 V Ríme Konštantín prijal meno Cyril 
a v roku 869 tam aj zomrel. V moravskej misii 
pokračoval už iba MetodĽ ktorého na ceste 
z Ríma zajali a väznili. Po návrate na VeIkú 
Moravu sa spory o slovanskú liturgiu znova 
obnovili a Metoda obžalovali. V roku 873 sa 
dokonale obhájil pred pápežom Jánom VIII. 
a bol potvrdený v biskupskom úrade. Ke@ 
Metod cítilĽ že mu ubúdajú silyĽ dokončil ešte 
preklad Sv. Písma. Zomrel vo veku 70 rokov 6. 
apríla 885. Pred smrťou určil za svojho nástupcu 
GorazdaĽ jedného zo svojich učeníkov 
slovanského pôvodu. 
 V r. 1980 pápežĽ teraz už svätýĽ Ján Pavol II. 
vyhlásil solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda 
za spolupatrónov Európy. Ich sviatok slávime 5. 
júla. Sv. Cyrila a Metoda si uctievame ako týchĽ 
ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode 
nášho národa. 

Eva Kovačovská
 
 V najbližších vydaniach Našich Novín budeme mať možnosť nahliadnuť do bohatej histórie 
Ivanky pri Dunaji prostredníctvom článkov nášho klienta, dlhoročného obyvateľa Ivanky, p. 
Teodora Žatka. Keďže je tam zaujímavostí mnoho, rozhodli sme sa spoznávať krásy a históriu 
Ivanky po častiach. Prvý článok nám odkrýva fakty pamätníka M. R. Štefánika ako aj 
o samotnej osobnosti tohto politika. 

Úryvok z histórie Ivanky pri Dunaji, časť 1. 
 Pamätník M.R. ŠtefánikaĽ národná kultúrna 
pamiatkaĽ známa aj ako „ivanska mohyla“ sa nachádza 
na hranici chotárov Mostu pri Bratislave a Ivanky pri 
DunajiĽ ktorá od vybudovania pamätníka až podnes 
zabezpečuje správu a údržbu celého areálu. Pamätník 
vznikol štyri roky po tragickej Štefánikovej smrti 
v priestore dopadu jeho lietadla a architekt Dušan 
Jurkovič vytvoril dieloĽ v ktorom spojil význam 
osobnosti tohto vedca, politika a vojaka s osudnou 
udalosťouĽ ktorá ukončila jeho život. Štefánik 4. mája 
1919 odletel z udinského letiska Campo-formido na 
trojmotorovom bombardovacom stroji Caproni Ca-33 
na Slovensko. Z hlásenia Štefánikovho pobočníkaĽ 
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ktorý ho čakal na vajnorskom letisku sa dozvedámeĽ že lietadlo krúžilo nad Dunajom a Bratislavou vo 
výške 400-500 metrov, potom sa znieslo nižšieĽ akoby chcelo pristáť na niektorom vzdialenejšom poli. 
Vzápätí opäť vystúpilo do výšky 100 až Ň00 metrov a blížilo sa k pristávacej ploche vo Vajnoroch. 
Preletelo ponad Ou a začalo opisovať veIký oblúk a vtedy sa nečakane zrútilo z výšky asi 100 metrov 
priamo k zemi. Pozorovatelia zaregistrovali stĺp dymu - lietadlo zbĺklo. Vyšetrovacia komisia vyslovila 
o príčine havárie niekoIko hypotéz (nečakaný poryv vetraĽ pretrhnuté lanko rádiostanice mohlo 
zablokovať výškové kormidlo)Ľ ale napokon za príčinu havárie označila neočakávané zlyhanie pilotáže 
pri pristávaní. Objavili sa však viacerí svedkovia tvrdiaciĽ že na lietadlo sa strieIalo od dunajského 
mosta, aj z nádvoria vtedajších kasární na Špitálskej i z Tehelného poIa na pokyn veliteIovĽ ktorí sa pri 
pohIade na štátne znakyĽ ktoré boli podobné ako na talianskych, nazdávaliĽ že prilieta nepriateIské 
ma@arské lietadlo. 
 V tomto roku sa spomienkové zhromaždenie pri mohyle M. R. Štefánika konalo ň.mája za 
prítomnosti prezidenta SR Andreja KiskuĽ ministra obrany SR Petra GajdošaĽ zástupcov veIvyslanectiev 
a predstaviteIov samosprávĽ ktorých v úvode privítal Stanislav Bajaník z Matice slovenskej. Pán 
prezident vo svojom príhovore poukázal na Štefánikovu hlbokú oddanosť SlovenskuĽ ktorá ho 
nasmerovala do nezmieriteIného zápasu za oslobodenie národaĽ zavŕšeného víťazstvom. 

Teodor Žatko 

Zdravé opaľovanie 
 Ke@ slnko vystúpi v letnom období na oblohe veImi 
vysokoĽ predĺžia sa dniĽ príroda je nádherná a my podliehame 
jej volaniu. Sme viac na slnku, ale náš organizmus nie je taký 
odolnýĽ aby vydržal extrémne zimy a horúce letá. Preto je nutné 
venovať sa ochrane organizmu proti extrémne vysokým 
teplotámĽ ale aj proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.  
 ViditeIné svetlo má antidepresívne účinky a infračervené 
lúče sú zdrojom tepla a zohrievajú pokožku. Ultrafialové 
žiarenie svojim pôsobením na kožný tuk vytvára vitamín D.  
 Ten sa zúčastOuje na látkovej premene a stavbe kostí. Bez 
neho vzniká rednutie kostí - osteoporóza. Ak sa po slnení umyjeme mydlom alebo iným odmasťovacím 
prostriedkomĽ vitamín D odíde rozpustený spolu s vodou. Na dovolenke odporúčame iba sprchovanie 
večer pred spaním. Pri nadmernom opaIovaní sa bez ochranného krému môže trvalo poškodiť podklad 
pokožky - epiderma. To spôsobuje jej rýchlejšie starnutie. Preto si zopakujme: 

1. V čase medzi 10. a 14. hod. by sme nemali byť na slnku. 
Ň. Aj zamračená obloha prepúšťa 40-60% slnečných lúčov. 
ň. ChráOme najviac exponované časti tela - očiĽ tvárĽ ušiĽ   
    nosĽ ramenáĽ chrbát a hlavu. 
4. Používajme ochranné krémy s látkamiĽ ktoré filtrujú  
    alebo odrážajú svetlo. 
5. Nezabúdajme na pokrývku hlavy a slnečné okuliare. 
6. S opaIovaním súvisí aj vysušovanie kože a strata vody  
    v pokožke. Nezabudnime ošetriť kožu vhodným  
    hydratačným prostriedkom. 
7. V žiadnom prípade sa nesmieme spáliť. Koža si to  
     zapamätá a po rokoch môže vzniknúť rakovina. 

                                                                                                vybrané z časopisu Vitalita, Inge Gerzová 

                     
                          Kam chodí slnko, tam nechodí lekár, hovorí sa.  
            A kde jedia veľa cesnaku, tam sú tiež zdraví ale nechodí tam nikto. 
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Zo života Penziónu 
 Za posledné  roky  nám pribudli  ponuky aktivítĽ ktorých sa naši klienti pravidelne aj nepravidelne 
zúčastOujú v našom zariadení sociálnych služieb a to nie len v časti na PodbrezovskejĽ ale aj v časti nami 
nazývanej Penzión. Rozhodli sme sa preto viac zviditeIniť život našich klientov z tejto časti zariadenia.   
 Žije sa nám tu pokojne a veseloĽ ale aj celkom spoločensky. Sociálne terapeutky tu už nejaký ten 
týždeO pripravujú každý štvrtok tréningy pamäteĽ ktoré sa stretávajú s veImi dobrým ohlasomĽ no pridali 
sme aj nové druhy ponúk trávenia spoločného času v terapeutickej miestnosti  každý  piatok.    
 Na redakčnej rade nášho časopisu sme si preto povedaliĽ že o tom všetkom chceme informovať aj 
ostatných klientov nášho zariadenia. Od tohto čísla pridávame novú rubrikuĽ ktorú sme nazvaliĽ  myslím 
celkom príznačne:  Zo života Penziónu. VerímeĽ že v nej budeme mať stále  a  stále viac o čom písať. 

                                                                                                                                  Eva Bednárová 

Posedenie v čajovni
 Stretávame sa v utorky a soboty od 15:00 do 17:00 v priestoroch čajovneĽ na prízemí časti JeseO. 
Okrem nás prichádzajú v sobotu aj dobrovoIníci Hanka Machalec a Jožko KrupčinskýĽ ktorí pomáhajú 
s obsluhou a upratovaním riadu. V čajovni sa venujeme rôznym aktivitám podIa momentálnej nálady. 

Raz hráme kartyĽ spoločenské hryĽ inokedy sa 
iba rozprávame o zážitkoch posledných 
týždOov. PokiaI však máte chuť vypiť si šálku 
čaju alebo kávy potichuĽ môžete iba počúvaťĽ 
prípadne si vybrať z ponuky časopisovĽ ktoré 
v čajovni spoločnými silami priebežne 
aktualizujeme. Veselá nálada v čajovni nikdy 
nechýba. Stále účastníčky na ktoré sa môžete 
tešiť sú napríklad pani KovačovskáĽ ŽatkováĽ 
BernátováĽ Hricová a iní. Vítaní sú všetci zo 
zariadenia pre seniorov aj z DSS 
PodbrezovskáĽ taktiež aj vaši rodinní 

príslušníci na návštevách.  Občerstvenie nie je platenéĽ treba si však priniesť čaj/kávu a naši 
dobrovoIníci vás radi obslúžia. V lete je možné užiť si slniečko na teraseĽ ktorá prislúcha k čajovni. 
Tešíme sa na vás!                                                                                                                   kolektív čajovne 

Terapie v penzióne 
 Od marca prebiehajú pre vás pravidelné aktivity v priestoroch penziónu každý piatok 
od 10:00 do 11:00. Stretávame sa vždy v terapeutickej miestnosti v časti LťTO. 
Striedajú sa nasledovné aktivity: 

 psychologická poradňa - individuálny, párový, či skupinový rozhovor - s p. Jánošovou; 

 reminiscenčná terapia - spomienková terapia s p. Įehoįkovou; 

 diskusné fórum o aktuálnych témach spoločenského diania s p. Benedikovičovou; 

 ručné práce - tvorivá hodinka s ergoterapeutkou p. Hajdúchovou. 

   V najbližších číslach Našich Novín si podrobnejšie priblížime jednotlivé aktivity,  
aby ste vedeli lepšie zvážiĵ, ktorú z nich by ste radi navštívili.   
VYBťRTť SI, KTORÁ AKTIVITA ALEBO AKTIVITY VÁM VYHOVUJÚ. VAŠA ÚČASĴ NťMUSÍ 
BYĴ PRAVIŤťLNÁ - JEDNODUCHO PRÍŤťTť LťN VTťŤY, Kťę BUŤťTť MAĴ ČAS A CHUĴ.  
  TEŠÍME SA NA VÁS!   
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Spomienka na mladosť 
 Už sa pomaly končí mesiac láskyĽ májĽ 
a nastávajú teplejšie dni a starosti ako prežiť 
dovolenkyĽ prázdniny detí a kde na to všetko 
vziať peniaze. 
 Ke@ ja si zaspomínam 50-60-rokov dozadu, 
vtedy som bol ešte slobodný ako vták a mal som 
dobré zamestnanie. Bol som v závodnom klube 
„Bezák“ ako zväzák ČSM (Československý 
svaz mládeže) ako spevák a tanečník 
(folklorista) a chodili sme do škôl i podnikov 
zabávať Iudí. Ale čo čert nechcelĽ poslali ma 
pracovať do ČiechĽ vraj na pol roka a to sa 
predĺžilo až na 6 rokov - ale neIutujem! 
 Ke@že som mal rád detiĽ nahovorili maĽ aby 
som s nimi pracoval ako vedúci pionierov. 
Váhal somĽ ale nie dlho a získali si ma. Bola 
s nimi zo začiatku fúra starostí ale i veIa 
radostných chvíI. Vedeli sme sa spolu radovať 
ale i pracovať. 
 NapríkladĽ ke@ bol zber odpadu papieraĽ 
železa a iného materiáluĽ ktorý som 
zorganizovalĽ prišli pomôcť i rodičiaĽ učitelia 
a samotný starosta obce. Peniaze zo zberu sa 
použili na výlet na hrad Karlštejn. 

 
Asi po jeden a pol roku práce vedúceho oddielu 
iskričiek a pionierov ma na Krajskom výbore 
ČSM v Karlových Varoch predvolal a spýtal sa 
maĽ či by som nechcel robiť náčelníka 
pionierskeho tábora?? Funkcia veIkáĽ vraj 
čestnáĽ ale nikto ju nechce prijaťĽ lebo sú tam 
veIké starosti a zodpovednosť. Na rozmyslenie 
som mal týždeO. Moji predstavení a vedenie 
s tým súhlasiloĽ tak som to zobral na skúšku 
a vydržal som čestne 6 rokov a ako všetci vidíte 
- nezbláznil som sa z nich. 

 Spolu sme robili výlety po okolí ChomútovaĽ 
okolo uhoInej povrchovej bane PrunérovĽ 
Karlové VaryĽ Mariánskej kúpele a prírodný 
pralesĽ kde sa nám stratili Ň deti - vraj sa išli 
vypišať za kríky a nie oni ale my sme sa im  
 
stratiliĽ po Ň hodinách sme ich našli. Bola že to 
sláva! Najväčšiu radosť pri každom výlete maliĽ 
ke@ sme sa stavili na zmrzline. 
 A ešte jedna spomienka na stanovanie 
v pionierskom tábore pod hradom Karlštejn. 
Mal som na starosti 150 detí a 10 dospelých na 
starosť o násĽ čo sa týkalo stravovania, 
zdravotnej stránkyĽ zásobovania a iné. 

 Táborisko bolo vybavené potrebným počtom 
stanov (celtové) pre Ň detiĽ jedáleO bola 
v budove. Vprostred táboriska bývala vatraĽ pri 
ktorej sa spievalo a rozprávalo vážne i veselo. 
A ako som si počas všetkých rokov všimolĽ na 
začiatku i na konci táborenia vždy nejaké deti 
(zväčša dievčatkáĽ boli tam deti od 8-15 rokov) 
plakaliĽ pretože sú @aleko od rodičov a potom 
zas pretoĽ že už končí táborenie a musia ísť 
domov. 
 Najradšej mali deti nočné pátranie po lese. 
To bolo smiechu i plačuĽ ke@ sa niekto stratilĽ 
ale vždy sa nám ho podarilo nájsť. Ako kuriozitu 
uvádzamĽ že i ja som sa v nočnej akcii raz stratil 
a našla ma hliadka VB (esenbáci) 5 km od 
tábora. Ke@že som nemal pri sebe OP zadržali 
ma na Ň4 hodín. Pionieri si už mysleliĽ že ma 
niečo zožralo v lese alebo že neviem trafiť do 
svojho tábora. VidíteĽ i takéto veci sa stávajú 
a ike@ ste náčelníkom pionierskeho tábora. 
 Váš sväzák (v staršom veku)Ľ stále 
spomínajúci na mladé rokyĽ 

Henrich Holba 
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Príhoda zo služobnej cesty 
 PriateI JánĽ ktorý mi danú príhodu vyrozprávalĽ bol tajomníkom ústredného výboru (ÚV) 
PoInohospodárskej vedecko-technickej spoločnosti (PVTS). Z uvedeného titulu mal pridelené Ň okresy 
danej organizácie a to v okrese Humenné a MichalovceĽ ktorým robil tzv. patronát. 
 Onoho roku v mesiaci jún zasadal OV v Michalovciach zaoberajúci sa prípravou organizačných 
opatrení na zabezpečenie žatevných prác na jednotlivých družstvách (JRD) celého okresu. Z titulu 
„patronácie“ predmetného rokovania sa zúčastnil - ako delegátĽ vyslaný Ján. Tajomník okresu bol 
zhodou okolností tiež Ján a tak v peknú júnovú sobotuĽ bolo to nielen pracovné rokovanieĽ ale aj 
spoločenskéĽ ba až priateIské stretnutie Jána s tamojšími okresnými funkcionármi. 

 Po skončení rokovania (cca po 16. hodine) ako bolo zvykomĽ väčšia časť 
funkcionárov OV sa zúčastnila posedeniaĽ ktoré sa uskutočnilo 
v zariadení hotela. Ako to býva zvykom - nálada gradovala 
s pribúdajúcimi pohárikmi vodky. Aj „delegát“ sa cítil ako doma (ve@ 
svoje detstvo prežil v tomto meste) - bol veselý a podnecoval partiu do 
spevu - samozrejme východniarskych pesničiek. 
 V tom prišiel medzi zabávajúcich sa policajt a vyzval hosťa Jána aby 
išiel s ním. Samozrejme hostitelia proti tomu protestovali. No Ján v snahe 
zabrániť vyostreniu situácie išiel s policajtom do služobných priestorov. 
 Tu ho vrelo objal iný policajt - nadporučíkĽ ktorý tam bol čestným 

hosťom. Bol to Jánov synovec. Prišiel späť medzi hostiteIov s JánomĽ ospravedlnil sa celej spoločnosti 
za žart a pokračovalo sa v zábave až do hlbokej noci. 
Za pravdivosť príbehu ručímĽ nakoIko priateI Ján si nikdy nevymýšIal nepravdy. 

Ivan 

Bicyklovanie neobmedzené vekom 
 V sobotu 28.05.2016 sme v našom 
zariadení odštartovali unikátny projekt 
aktívneho starnutia – Bicyklovanie 
neobmedzené vekom. Je to po prvý krátĽ  čo 
sa tento špeciálny bicykel- rikšaĽ dostal do 
krajiny bývalého východného bloku a to je 
pre nás veIká česť.   
Projekt je jedinečný týmĽ že spája rôzne 
generácie Iudí pri bicyklovaní a tým 
umožOuje budovať nové vzťahy a zlepšovať 
mobilitu seniorov.  
 Rikšu  nám poskytlo občianske združenie 
Cyklokoalícia. Projekt finančne podporiliĽ 
okrem už spomínaného občianskeho združeniaĽ aj Poštová banka a Bratislavský samosprávny kraj. 
 My máme zase veIkú radosť z tohoĽ že vám môžeme ponúknuť novú aktivitu. Vážime si prácu 
dobrovoIníkovĽ  ktorí budú do projektu zapojení a aj v@aka nim vám budú ponúknuté nové zážitkyĽ 
navštívite staré a nové miestaĽ zaspomínate si na mladosť a môžete si užiť pomyselný „vietor vo 
vlasoch“. DobrovoIníctvo má preto pre nás nevýslovný význam a prínos. Ak aj vy poznáte niekohoĽ kto 
by sa rád do aktivity zapojil zo strany vašich príbuzných a známych ako dobrovoIník, nech nás 
kontaktuje na mail cyklo@raca.sk, alebo osobne na sociálnom úseku. Ak máte vy záujem užiť si jazduĽ 
tiež prosím zájdite na sociálny úsekĽ  kde vám budú poskytnuté bližšie informácie. 

OIga Jarošová  

mailto:cyklo@raca.sk
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Pozor na dehydratáciu! 
 NeodmysliteIný je v horúcich letných dOoch aj pitný režim. Vekom sa pocit smädu vytrácaĽ preto je 
dôležitéĽ aby sme si to uvedomili a pili viac. V neskoršom veku skôr pocítime malátnosť a únavuĽ až 
potom si uvedomímeĽ že sme smädní. Potreba tekutín cez deO sa pohybuje od 1Ľ5 - 5 litrov. Extrémne to 
môže byť viacĽ napr. pri športovom výkone vo vysokej teplote a nízkej vlhkosti vzduchu. Pri nedostatku 
tekutín nemôžu fungovať normálne žiadne bunky v tele, teda ani jeden orgán. Telo sa nemôže zbaviť 
splodín látkovej premeny - jedov. Zhoršuje sa schopnosť sústredeniaĽ nastanú pomalšie reakcieĽ čo je 
nebezpečné napr. pri vedení motorového vozidla. Spolu s močom sa vyplavujú aj telu potrebné zložkyĽ 
minerálne látky a vitamíny rozpustené vo vodeĽ preto je dôležité ich dopĺOať.  

 Podstatná časť tekutínĽ najmä dopoludniaĽ by mala byť z ovocia, 
popoludní zo zeleniny. Vhodné sú aj čerstvo pripravené šťavy 
z týchto plodín. 
 Minerálne vody sa hodia najmä vtedyĽ ak stratíme veIa tekutín 
potením. Vtedy sa môže staťĽ že voda v žalúdku žblnkáĽ nevládzeme 
piťĽ ale pocit smädu je stále intenzívny. V takom prípade je nutné 
užiť kuchynskú soI. Bez soli dochádza k väčšej strate tekutínĽ až 
k dehydratácii. Vhodný je aj medĽ ktorý je zmesou minerálnych 
látok so širokou škálou cukrovĽ alebo pomarančová šťava. 
 Ak sa predávkujeme minerálnymi vodami vznikne riziko 
usádzania sa minerálov do mäkkých tkanívĽ v tepnáchĽ žiláchĽ 
svalových úponoch. Môžu sa tvoriť močové alebo žlčové kamene. 

Nápoje sladené repným cukrom (sacharózou) sú pomerne nebezpečnéĽ lebo cukor je zdrojom „suchých 
joulov“Ľ zaháOa pocit hladuĽ ale nedáva telu potrebné minerálne látky a vitamíny. Dobré účinky na 
zníženie teploty má tropické ovocie - pomarančĽ citrónĽ banán. Bežne však uprednostOujeme ovocie 
z krajiny, v ktorej žijeme. Ovocné čajeĽ v súčasnosti veImi módneĽ sú od smädu tiež dobré. Dobrý efekt 
má aj zelený čaj. Pije sa po malých dúškoch horúci a aj napriek tomu dokáže znížiť telesnú teplotu až 
o 1 ° C. Vhodné je počas dOa striedať jednotlivé druhy nápojov. 

vybrané z časopisu Vitalita, Inge Gerzová 

Púť k Bráne milosrdenstva 

 V pondelok 30.5. sme išli do Marianky. 
V@aka krásnemu počasiu sme mali nielen 
púť ale aj pekný výlet. Ke@že je rok 
milosrdenstvaĽ chceli sme využiť možnosťĽ 
ktorú nám Cirkev ponúka a po prejdení cez 
bránu milosrdenstva a splnení obvyklých 
podmienok sme sa snažili získať 
mimoriadne plnomocné odpustky. Na úvod 
sme mali sv. omšuĽ ktorú nám odslúžil náš 
pán kaplán JankoĽ potom sme sa 
naobedovali vonku pod stromami, 
pomodlili sme sa večeradlo pred lurdskou 
jaskynkou a do fliaš sme si nabrali vodu 
z prameOaĽ ktorý tam vyviera. Ako sa nám 
páčilo? 
Tu sú reakcie niektorých zúčastnených klientov: 
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 Celý deO prebiehal pekneĽ krásne! Našťastie nepršaloĽ svietilo slniečko. Modlili sme sa pri Panne 
Márii vonku na lavičkáchĽ mali sme výborný obed a nabrali sme si liečivú vodu z prameOa. Išla 
by som určite znova! 

 Dobre boloĽ vynikajúco! VeImi pekná príroda. VeImi sa mi páčila cesta autobusomĽ kde sme 
spievaliĽ @alej ako sme sa modlili, naberali si vodu z prameOaĽ čo tak vyteká. Všetko sa mi páčilo! 
Bol som veImi rád a chcem ísť takto niekde na výlet znova. Hádam v lete pôjdeme. 

 Všetko sa mi páčilo. Ako sme spievali v kostole aj vonku. Všetko bolo pekne urobenéĽ dobre 
zorganizované. Mali sme papiere a tam boli slová piesní o Márii. Pekný bol aj obed v prírode. 
Ozaj sa mi všetko veImi páčilo! Keby som mohlaĽ rada by som si to zopakovala ale v Šaštíne. 

Marienka PollákováĽ Edko KrútilĽ Gabika Nagyová a Lucia Jánošová 

Výlet na Červený kameň 
 Pred pár dOami sa uskutočnil autobusový výlet ne@aleko dedinky ČastáĽ na zámok rodiny 
Pálffyovcov „Červený kameO“. Bolo nás celkovo aj s doprovodom (veImi pekne sa o nás starali) 40 
IudíĽ ktorí sa chceli nadýchať mimoračianského vzduchu. V okolí hradu nás milo prekvapila pekne 
pokosená a čistá lúka bez odpadkov - vôbec nie ako v Bratislave. 
 Celú dobu exkurzie (prehliadky zámku) nás 
sprevádzala mladá pekná (nedozvedel som sa či 
pani   alebo slečna) Barborka a hoci už slabšie 
počujemĽ všetkému som ja i ostatní rozumel. Len 
jedno ma trápiloĽ že počas prehliadky zámku sa 
nedalo nikde sadnúť (prehliadka trvala 1 a pol 
hodiny) a všade na laviciach bol nápis: „Zákaz 
sadať!“ MOa a možno aj iných už boleli nohy. 
 ŠkodaĽ že som sa nedozvedelĽ koIko bolo tých 
grófov PálffyovcovĽ lebo čo viemĽ patril im aj 
zámok BojniceĽ SmoleniceĽ Červený kameOĽ vo 
Svätom Juri Biely kameO i kaštieI v Čeklísi 
(Bernolákove) a neviem kde všade ešte. 
 Alebo povesť o tuneli z Bojníc až do ViedneĽ zámku Schönbrun. Ten tunel bol tak širokýĽ že sa 
v Oom zmestili Ň koče vedIa seba a vysoký ňĽ5 metra. Či sa to zakladá na pravde som doteraz nezistil. 
Týmto tunelomĽ vrajĽ ke@ Turci napadli UhorskoĽ utekala v koči z Bojníc Mária Terézia. 

Henrich Holba 

Tréning pamäti 
 Naši drahí čitatelia. Znovu sa vám hlásime už s pravidelnou rubrikou Tréning pamäti. VerímeĽ že sa 
s chuťou pustíte do úlohĽ ktoré sme si pre vás tentokrát pripravili: 
1. Doplňte riadky tak, aby obsahovali čísla od 1 po 9. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 2 3 4 5  7 8 9 

 2 8 9  7 1 4 3 5 

  3 1 5 7 9 8 4 6 

 4 9  7 5 2 6 8 3 

 6 4 3 1 2 5 9  7 
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2. Doplňte vety tak, aby mali zmysel: 
 ......................... je priehľadﾐá hﾏota. 

 Slﾐko ......................... vyIhádza a večer .........................  . 

 .........................  je znakom veselosti a plač je zﾐakoﾏ .........................  . 

 Leﾐivosť ......................... IhoroHa, ktorá sa ťažko .........................   . 

 Nechcel som tomu ani .........................  a predsa to bola  .........................   . 

 Leﾐ toho považuj za ........................., 

ﾐa .........................  sa ﾏôžeš i v ﾐúdzi .........................  . 

 Neposudzuj .........................  podľa iIh rečí, ale podľa iIh .........................  . 

 
Tu si zas môžete okontrolovať výsledky úloh z jarného čísla Našich novín. VerímeĽ že ste boli úspešní: 
1. V prvej úlohe ste mali doplniť príslovia a porekadlá. Doplnená časť je hrubo zvýraznená: 

 Lepší vrabec v hrsti   ako holub na streche. 
 Aká matkaĽ taká Katka.  
 Kto druhému jamu kope sám do nej spadne. 
 Bez vetra sa ani lístok nepohne. 
 Každá líška svoj chvost chváli. 
 Ruka ruku myje. 
 Ráno je múdrejšie večera. 
 Každý vieĽ kde ho topánka tlačí. 
 Hlad je najlepší  kuchár. 
 Lepšie neskôr ako nikdy. 
 Viac hlávĽ viac rozumu. 
 Komu pánbohĽ tomu všetci svätí. 
 Každý je kováčom svojho šťastia. 
 Hovoriť striebroĽ mlčať zlato. 
 Bližšia košeIa  ako kabát. 
 Zíde z očíĽ zíde  z mysle. 

 
2. V riadkoch sme mali preškrtnúť každú číslicu 8. Nech sa páči, správne riešenie: 

4569328015642846823681238221016974582368 

0124779625845846852318759632841883650023 

4982046370830654972136410289540346792182 

0385410679854128036128963102488032269458 

1077236971028520846932103694851203845781 

Ivan, Lucia Jánošová 
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Petang 
 Sparné letné odpoludnieĽ ospanlivým 
pIacom medzi stromami sa nesie kovový zvuk 
nárazov gule na guIuĽ prerušovaný výkrikmi: 
„Dobre! Výborne! SuperĽ“ a potleskom 
prizerajúcich sa. Tak to vyzeráĽ ke@ naši klienti 
v soc. zariadení na Podbrezovskej hrajú svoju 
obIúbenú hru. Asi každý z nás si petang niekedy 
v živote vyskúšal. Sú to tie kovové guleĽ 
spravidla 6-8 kusov v seteĽ ktoré sa snažíme 
dostať čo najbližšie k malej guIôčkeĽ teda 
prasiatku lebo správne ku košónu a zvíťaziť tak 
nad svojimi súpermi. 

 
 Najskúsenejším hráčom v našom zariadení 
je p. ŽatkoĽ ktorý dozerá na dodržiavanie 
pravidiel hry a na správny hod guIou. Správny 
hod môže prebiehať zo stoja alebo z drepu. 
Dôležité je mať po celý čas obe nohy na zemi 
a neprekročiť polkruh alebo kruhĽ ktorý 
vymedzuje štartový priestor. GuIa sa drží 
v dlaniĽ pričom hod prebieha chrbtom ruky 
nahorĽ guIa tým pri odhodení dostane spätnú 
rotáciu. Častou chybou začiatočníkov je práve 
vypúšťanie gúI ako pri kuželkách. 
 Hoci sa to nazdáĽ okrem preťahovania 
rôznych svalových skupín chrbtice a dolných 
končatínĽ možno hovoriť aj o určitom stupni 
posilOovania. Petang nás tiež učí schopnosti  

 
 
 
maximálneho sústredeniaĽ uvoIOuje nahroma-
dený stres a povzbudzuje súťažného ducha. 
Určitú výhodu predstavuje prípravu z iných 
športovĽ Iudia potom majú lepšie držanie tela 
a vedia lepšie zvládnuť koordináciu pohybov.   
Petang je tiež vhodný na adaptáciu nových 
klientov do kolektívu. Pri hre sa uvoIOujú 
a Iahšie sa zaradia medzi ostatných. Hlavný je 
pohyb na čerstvom vzduchu a dobrá nálada. 

 Týmto vás všetkých pozývame aby ste sa 
pridali k nám a zahrali si petang! Uvidíte, že 
vás táto hra chytí za srdce. Petangové gule sú 
k dispozícii aj na vrátnici, či už v penzióne alebo 
na Podbrezovskej, čiže nie je nutné hrať len 
s terapeutmi, ale môžete využiť aj teplé letné 
večery a zahádzať si na „prasiatko“ s priateľmi, 
či príbuznými.  

Inge Gerzová 

 Od 1. IV do 30. VI. sa  krásneho  životného  jubilea   
 dožívajú  naši  klienti:            
 Cibulová  Marta     91 rokov 
 Frenglová  Irena     80 rokov 
 Pálešová  Gertrúda   80 rokov 
 Tetúrová  Zdeňka    93 rokov 

 Zeman    Fridolín     91 rokov 
 
Naším  oslávencom prajeme veľa zdravia, osobnej         
        pohody a radosti do  ďalších  dní  života.                                                                            

                                                         zamestnanci  DSS a ZpS  Rača 
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 Osemsmerovka 
- DraháĽ pobozkajme sa! 
- Ty si sa zbláznilĽ tu na ulici? Niekto nás uvidí. 
- Ale kdežeĽ neuvidíĽ ve@ ulica (tajnička - 7 písmen)! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
AMETYST, DETON, DUTINA, CHRÁNIČ, INDIGO, JASOV, KAPACITA, KLINČEK, KOŽUCH, 
KUSISKO, LAKMUS, LOKNA, MENSA, NÁTER, ODSKOK, OSADAĽ PAHAVA, PÁSOMNICAĽ 
PREDKRM, SEBAISTOTA, SLÁVA, SVIATKY, UGUZO, VÝMAZ, ZÁKAZ, ZÁMKA. 

Henrich Holba 
 

     

           Prečo by som sa mal čudovaĵ nad tým, keĚ o mne zle hovoria zlí ľudiař Cicero 

 

Čo sa ešte u nás udialo? 

 V posledných mesiacoch bolo tých aktivít v rámci nášho zariadenia neúrekom. VeruĽ klienti si mali 
z čoho vyberať! V časopise ste sa mohli už podrobnejšie dočítaťĽ ako prebiehal náš výlet 
s dobrovoIníkmi z Hewlett Packard na hrad Červený kameň, alebo ako sme putovali k Bráne 
milosrdenstva do známeho pútnického miesta Mariánka a aj o odovzdávaní nového bicykla - rikše. 
 Rovnako ako po minulé rokyĽ aj tento rok sme sa zapojili do celosvetovej akcie Týždeň mozguĽ ktorá 
slúži najmä ako prevencia pred Demenciou Alzheimerového typu. Vo štvrtok 17.ň. sme sa stretli 
v hojnom počte v spoločenskej miestnosti. Aby sme si naše mozgy prekysličiliĽ najprv sme sa fyzicky 
rozcvičili. Do predcvičovania sa zapojili všetci klienti a tak sme sa vzájomne obohatili a naučili sa nové 
cviky. Potom sme začali trénovať pamäť a pozornosť pomocou cvičeníĽ ktoré si pripravili terapeutky 
Vierka, Lenka, Elenka a Lucia. Na záver sme si všetci zaspievali s naším spevokolom Radovanka. Bolo 
to veImi príjemné dopoludnieĽ ktoré viedlo k pravidelnému tréningu pamäti na Podbrezovskej. 

V O S A J J CH U Ž O K 

E Z E L P R O S A D A 

O U B T Á K M E N S A 

P G A N S V I A T K Y 

R U I I O Y A S M O A 

E Č S D M L T Á S K V 

D U T I N A Z E U Ý A 

K E O Á I I E A M N H 

R A T I C A P A K A Á 

M E A O A P Z O A Á P 

R K E Č N I L K L Á Z 
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 V utorok 1Ň.4. prijal medzi nás pozvanie p. Jarošovej historik Patrik Dubovský. Pri príležitosti 
výročia Barbarskej noci nám prišiel niečo porozprávať o Akcii K - kedy boli komunistickým režimom 
zatvárané mnohé rehole na Slovensku. Potom nám premietol krátky dokument a zodpovedal na otázky 
klientov.  
 V mesiaci apríl k nám do zariadenia ešte dvakrát prišli 
umelci z Vajnorského okrášľovacieho spolku. Najprv 
medzi nás zavítali s Kyticou piesní a poézie. Krásne básne 
nás pohladili po duši a piesne - staré známe evergreeny, 
nás omladili aspoO o 25 rokov!  O necelé Ň týždne prišli 
herci medzi nás opäť. Tentokrát s divadelným 
predstavením Medveď od známeho ruského dramatika 
Čechova. Toto predstavenie sa nieslo v duchu 
vynikajúcich hereckých výkonov a neutíchajúceho 
smiechu. Srdečne @akujeme a tešíme sa na @alšiu 
spoluprácu! 
 K máju neodmysliteIne patrí sviatok Deň matiek. Rovnako ako v minulosti si pre nás 11. mája deti 
zo ZŠ Tbiliská nacvičili kultúrny hudobno-tanečný program a pre naše mamičky si vopred pripravili 
krásne darčekyĽ ktoré im na konci svojho vystúpenia porozdávali.  
 DobrovoIníci z Hewlett Packard pri šli Ňň.5. znova medzi nás. Tentokrát nám pomáhali so sadením 
Debničkovej záhrady. V@aka ich finančnej podpore ale aj v@aka činnosti dobrovoIníkovĽ sme mohli 
spoločnými silami skrášliť areál nášho zariadenia. 
 Na konci mesiaca máj prišla do našej spoločenskej sály policajná preventistka. Porozprávala nám 
o bezpečnosti seniorov a o 5 najrizikovejších oblastiach ohrozenia seniora. 
 Jedna z najposlednejších akciíĽ ktoré sa konali v našom zariadení bola Celoslovenská akcia Naše 
mesto. Prišlo skoro ň0 dobrovoIníkovĽ ktorí pod vedením koordinátorov - zamestnancov a klientov DSS 
a ZpS RačaĽ zveIa@ovali areál nášho zariadenia - trhali burinuĽ čistili prostredieĽ zbierali odpadky. Po 
náročnej práci bola zaslúžená odmena - grilovaný párok a nealkoholické pivo. Táto aktivita si 
vyžadovala nie len veIa síl v deO konaniaĽ ale najmä pri organizácii a plánovaní. ?akujeme všetkým 
zodpovedným a zúčastnenýmĽ veImi si to vážime! 

Lucia Jánošová 
 

  Kto iných vedľa seba robí menšími, sám sa nikdy nestane veľkým.   Seume 
Citáty v uverejnené v Našich novinách zozbierala a dodala Inge Gerzová. 

 

Čo nás čaká a neminie? 

 Letné prázdniny sú síce obdobím dovoleniek ale aj tak pre vás už chystáme nejaké akcie. 
Ponúkame vám tieĽ o ktorých už s určitosťou vieme: 

 Ňň.06. Ň016 Petangový turnaj v Harmónii; 
 júl Ň016 výlet s našimi dobrovoIníkmi z Hewlett Packard; 
 august Ň016 Olympiáda seniorov. 

DúfameĽ že sa ich zúčastníte v hojnom počte a zažijeme spolu znova krásny čas!  
 

 
Naše noviny vydáva DSS a ZpS Rača. Redakčná rada: Mgr. Lucia JánošováĽ PhDr. OIga JarošováĽ 

Mgr. Eva BednárováĽ Inge GerzováĽ Henrich HolbaĽ Eva KovačovskáĽ Teodor Žatko. 
Grafická úprava textu: Mgr. Lucia Jánošová 

Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky podIa potreby takĽ aby sa nezmenil ich význam. 


