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“Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.”
(Hans Christian Andersen)

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti
prijímateľov sociálnych služieb v Dome Informačné stretnutie
tretieho veku za rok 2017
s klientmi
Dňa 18.04.2018 sa v jedálni zariadenia uskutočnilo vyhodnotenie
prieskumu spokojnosti obyvateľov
Domu tretieho veku. V roku 2017
sa v Dome tretieho veku vykonal
anonymný prieskum, kde klienti v
dotazníku vyjadrovali svoju spokojnosť s poskytovanými službami,
zdravotnou, sociálnou starostlivosťou a celkovou spokojnosťou s prostredím zariadenia. Prieskum sa v
zariadení realizuje každoročne, aby
poskytovateľ sociálnych služieb objektívne posúdil efektivitu a kvalitu
poskytovaných sociálnych služieb
klientom. Klienti boli oboznámení
s výsledkami prieskumu, ktoré boli
spracované do grafov s percentu-

álnym vyjadrením. Výsledky boli
porovnané s výsledkami z predošlých rokov. Na základe výsledkov
prieskumu je možné skonštatovať,
že prijímatelia sociálnych služieb v
Dome tretieho veku hodnotia súčasný stav a kvalitu poskytovaných
sociálnych služieb na veľmi vysokej
úrovni. Na konci prezentácie mali
obyvatelia možnosť diskusie, kde sa
mohli obrátiť so svojimi požiadavkami, pripomienkami a návrhmi na
pani riaditeľku alebo vedúcich zamestnancov sociálneho, zdravotného a technického úseku.

Lucia Špaleková
sociálny pracovník

Od 01.01.2018 je v účinnosti nové
znenie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tejto skutočnosti
sa vedenie zariadenia Domu tretieho veku rozhodlo zorganizovať dňa
20.03.2018 informačné stretnutie pre
klientov zariadenia. Zrozumiteľným
spôsobom boli klientom vysvetlené
tie časti zákona, ktoré sa týkali priamo seniorov. Na základe novely
zákona boli upravené nové zmluvy o
poskytnutí sociálnych služieb. Každý
bod zmluvy a zapracované zmeny
boli klientom vysvetlené a prediskutované. Prínosom podujatia bolo vytvorenie priestoru na prípadné otázky,
ktoré rozprúdili veľmi živú a zaujímavú diskusiu. Teší nás, že sa klienti
aktívne zaujímajú o dianie v zariadení
a využívajú priestor aj na vyjadrenie
svojho názoru.
Alena Šprtová
špeciálny pedagóg
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STRANA 2

POVEDZ MI, ČO ČÍTAŠ...
Literatúra je paralelný svet, ktorý nám dovoľuje žiť cudzie životy. Smiať sa, plakať, dojímať sa, tŕpnuť hrôzou, bezhlavo sa zamilovať. A pritom sa dá všeličo dozvedieť nielen o sebe, ale aj o svojich blízkych a krajine, v ktorej žiješ.
Už od detstva som si želala na Vianoce iba knihy. Aj na návšteve ma priťahujú obaly kníh v knižnici. Pocit spolupatričnosti vzbudia knihy, ktoré sa vynímajú u nás doma, zvedavosť zasa tie, ktoré som ešte nečítala a vyzerajú
zaujímavo a lákavo. Knižnica nie je však len zostava nábytku, držiaca zväzky pohromade; je tiež oknom do duše
svojho majiteľa. Pokiaľ ide o knižnicu niekoho, s kým chcete nadviazať bližší vzťah, pozorne si všimnite, aký žáner
medzi jeho knihami prevažuje. Súčasná česká, slovenská a svetová beletria? Bravo! Natrafili ste na zvedavého,
moderného človeka, ktorý má prehľad, zaujíma sa o dianie okolo nás, pravdepodobne je spoločenský a zábavný.
Horory a detektívky? Automaticky to neznamená, že ide o človeka s narušenou psychikou a zvrátenými sklonmi.
Naopak – prieskumy ukazujú, že desivé príbehy bývajú najčastejšou relaxáciou zamestnaných ľudí, ktorí nemajú
silu na umelecky hodnotnejšiu literatúru. Takže nezatracujme ich! Vojenstvo a história? Tu pozor, lebo milovníci vojenstva majú k podivnosti blízko! Často bývajú prehnane pedantní a rozhodne s nimi nie sú žiadne žarty.
Encyklopédie, slovníky, vedecké poznatky? Narazili ste na hĺbavého intelektuála. Poézia? Ach, stojí pred vami
rojko, citlivá duša – možno až príliš. Cestopisy, turistický sprievodca nejakou krajinou? Super! Činorodý, aktívny
milovník cestovania. Ale buďte v strehu! Knihy sú skutočne viac, ako iba predmety na skrátenie dlhej chvíle. Čítanie dobrých kníh prehlbuje naše poznanie sveta a učí nás rozumieť kráse, ľudskosti cez osudy hrdinov kníh. Je
dôležité čítať aj diela cudzích autorov s inou kultúrou, lebo tak nás zbavuje predsudkov! Stávame sa citlivejší a
chápavejší!

O knihách
Už ste prečítali všetky knihy, ktoré ste mali na Vianoce pod stromčekom? Slovenský knižný trh rastie, bujnie. Vlani sa otvárali nové kníhkupectvá a vyšlo veľa dobrých, zaujímavých kníh. Ktoré Vás potešili
najviac? Radosť z kníh je jedna z tých, ktoré nie sú krátkodobé. Knihy si
kupujeme alebo dostávame, ale ich úžitková hodnota nie je v papieri
a tlačiarenskej černi. Nekupujeme si hmotný nosič, ale to, čo zostane.
A to je zážitok! Niekedy silnejší, inokedy smutný alebo veselý, múdry
alebo provokatívny.
Rok 2018 je rajom pre historikov. Veď tých osmičiek v našej minulosti
je neúrekom a žiadna z historických udalostí by sa bez kníh a literatúry
neobišla. Spomeňme aspoň štúrovský rok 1848 či rok 1968. V Nemecku
sa ročne predajú knihy za 9miliárd €. Prieskumy hovoria, že ženy čítajú
dvojnásobne viac ako muži.

Obyvateľka Anna Polyáková

STRANA 3

A slovíčko
V tomto jarnom období mi často prichodí na um zvláštne slovo a ja sa nad ním hlboko zamýšľam. To neobyčajné slovo je metamorfóza. Po prvý raz v literatúre a možno vo všeobecnosti vôbec, ho použil staroveký rímsky básnik Cicero.
V jeho diele sa ľudia menia na bohov. Teda: metamorfóza je zmena, vývin. Posledné číslo Seniora ste držali v rukách
pred Vianocami: kvety zvädnuté, lístie zo stromov opadané, úroda zozbieraná. Etapa nečinnosti, až zániku. Ale stačia
prvé jarné lúče slnka a spod snehu vykuknú nežné snežienky, stráne sa zazelenajú a detváky v krojoch utopia Morenu
v tečúcich jarných potokoch... Hľa, metamorfóza zdanlivej smrti na pulzujúci život! Vari najkrajší príbeh takejto metamorfózy je osud obilného zrniečka. Roľník ho zaseje hlboko do zeme a nechá ho jeho osudu, zrnko odumrie, zhnije...
Na prvý ľudský pohľad – koniec. Naraz, akoby z ničoho nič, sa objaví na tvrdej, studenej zemi nesmelé bledučko zelené stebielko, za ním druhé, tretie a o mesiac, o dva vlnia sa lány pšenice: chlieb náš každodenný! Zázrak? Áno, aj nie!
Je to predovšetkým metamorfóza života opakujúca sa s každoročnou pravidelnosťou.
Iste ste počuli okrídlenú vetu, že človek je súčasťou prírody. Aj my ľudia, koruna tvorstva, obdarení rozumom
a bohatstvom citov, kráčame každý jeden z nás svoju životnú púť cez štyri ročné obdobia.
Naše deti stoja na štarte svojho života ako nežné púčiky, žijú svoju jar plnú očakávania v šťastnú budúcnosť pred
nimi. Všetci dospelí prežijú svoje leto plné rôznych lások a priateľstiev, ale aj mnohých aktivít a činností, plody ktorých
zhromažďujú a ukladajú, keď sa pomaly a akosi nebadane priblíži „jeseň“. Spomeniete si, kedy ste objavili prvý šedivý
vlas, kedy vypadol prvý zub a kedy ste už nedobehli autobus? To je už naozaj jeseň – metamorfóza, ktorá zmení náš
život podstatným spôsobom... Ale je krásna, pestrofarebná, aké by mali byť aj naše spomienky na drahých ľudí a na
dobro, ktoré sme nezištne vykonali. Slovenský básnik Ján Smrek napísal meditatívnu báseň Balada o krásnej matke:
v nej krásna matka, žijúca už zimu plnohodnotného života, odovzdáva svoju krásu a nehu, plodu svojho života –
dcére. A tak v nej sa zopakuje metamorfóza krás. Život začína písať novú báseň Baladu o krásnej dcére. Ale to je už
iný príbeh. Prajem Vám, aby ste sa v týchto dňoch aj Vy trocha zamysleli nad nemenným rytmom života a aby sme sa
všetci pričinili, aby sme túto etapu, ktorú teraz žijeme, žili čo najdôstojnejšie. Pokoj a dobro, priatelia!
		
Obyvateľka Elena Angerová

Zachránený a záchranca - povolanie k novému životu
Po zime všetko ožíva. Korene rastlín sa prebúdzajú už pod snehovou prikrývkou, potôčky žblnkocú a na slnečných
stráňach sa objavujú fliačiky trávy. Vtáčiky sa vracajú a ich spevom ožíva les. Začína nový život. Pán Boh k novému
životu prebúdzal a prebúdza aj človeka. V priebehu dejín sa to stalo veľakrát. Chcem sa zmieniť o dvoch významných
udalostiach, kedy sa prejavila Hospodinova milosť – a ľudia boli pozvaní k novému životu. Za čias Jákoba, v období
hladu, prišli Izraeliti do Egypta. Jozef, Jákobov syn, tam bol správcom krajiny. Faraón ho mal rád a preto dovolil jeho
bratom bývať v úrodnej časti zeme. Rokmi sa počet Izraelitov veľmi zvýšil a noví panovníci z obavy, aby neovládli pôvodné obyvateľstvo, ich zotročili. Nezostalo len pritom. Vydali nariadenie, že každý prvorodený syn musel byť hneď
po narodení usmrtený. Matky hľadali spôsoby, ako zachrániť svoje deti. Jedna z nich vymazala košík smolou a syna
ukryla v rákosí v nádeji, že bude zachránený. Záchrana prišla. Faraónova sestra si dieťa osvojila. Bol to Mojžiš – Bohom
zachránený. On mal vyviesť Židov z Egypta. Povolaný k životu mal zachraňovať! Keď k nemu na púšti prehovoril Hospodin, poslúchol. S bratom Áronom, žiadali panovníka, aby Izraelitov prepustil, no neúspešne.
Spomeňme si na desať egyptských rán. Deväťkrát prišlo veľké súženie a vladárom to nepohlo. Jeho srdce bolo zatvrdilé. Ako desiatu ranu poslal Pán anjela zhubcu a zahynulo všetko prvorodené z Egypta. Izraeliti boli od toho uchránení. Na pokyn Hospodina, barančekovou krvou potreli veraje dverí na znamenie, že tam žijú Jákobovi potomkovia.
Mali sa tiež pripraviť na rýchly odchod zo zeme. Na cestu si mali vziať všetok majetok a nekvasené chleby. Po noci
hrôzy ich faraón prepustil a po 430 rokoch sa mohli vrátiť do zeme, z ktorej vyšli. Na pamiatku vyslobodenia zo zajatia,
slávia Izraelci do dnes „Paschu“, teda Veľkú noc. Všetci boli zachránení, teda povolaní k novému životu. Rokmi zabúdali, aké veľké veci s nimi učinil Hospodin. Ich náboženský život sa stával formálnym, Božie prikázania si nectili a pokánie
a pokora sa vytratili z ich života. Pán Boh je milostivý. Na záchranu ľudstva poslal na svet svojho Syna. Tridsať rokov
pracoval, kým začal konať dielo spásy. Liečil, robil divy, vyzýval k pokániu. Veľkňazom sa to nepáčilo, lebo poukazoval
aj na ich hriešny život. Hľadali spôsob, ako ho umlčať. Blížila sa židovská Veľká noc. Vtedy veriaci, viac, ako inokedy, prinášali obete za odpustenie hriechov. Obetované boli najmä zvieratá, aj barančeky, na zmierenie s Hospodinom. Pán
Ježiš sa tiež chystal priniesť obeť zmierenia. Nie však obetovaním zvieraťa. Sám seba vydal na smrť, aby nás zachránil
od večnej smrti. Pokorne, ticho, ako ten baránok, vylial svoju krv na dreve kríža. Záchrana Izraela prišla dva razy: krvou
baránka a Baránka! Účinkovanie Pána Ježiša na Zemi sa smrťou neskončilo. Tak 0ako predpovedal, na tretí deň vstal z
mŕtvych. To je kresťanská Veľká noc – zasľúbenie, že aj my prejdeme zo smrti do života.

Obyvateľka Anna Randusová
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Príroda sa prebudila a my tiež
Príroda sa zobudila zo zimného
spánku, vyšlo prvé jarné slniečko,
ktoré priam láka vyjsť si do prírody. Ak sme počas zimy neboli
príliš aktívni, začnime s pohybom
na čerstvom vzduchu. Ideálny je
každodenný pohyb. Stačí obyčajná
chôdza. Bývame v krásnom prostredí, okolo samá zeleň. Naše kroky
často smerujú k lesíku, ktorý máme
takpovediac pod nosom. Nie je
veľký, ale po spleti cestičiek sa dá
prechádzať aj pol dňa. Stredom
vedie asfaltový chodník lemovaný lavičkami, na ktorých si môžeme odpočinúť, prípadne vylúštiť
nejakú krížovku alebo sudoku. Aj
takýto pasívny pobyt na čerstvom
vzduchu má veľký význam pre
naše naštartovanie. Chodník nás
dovedie ku kaplnke, stojacej v tieni
starých gaštanových stromov. Tieto sú najkrajšie práve na jar, keď sú
celé rozkvitnuté. Aká je vlastne his-

tória tejto kaplnky? Miesto, na ktorom kaplnka stojí, nie je náhodné.
V roku 1809 sa tu stali dve tragické udalosti. Jednou bola okupácia
napoleonskými vojskami a druhou
veľká povodeň, pri ktorej voda na
tomto mieste vyplavila drevený
kríž, ktorý bol na pamiatku postavený pred horárňou Starý háj. Keď
po čase drevený kríž spráchnivel,
bol na jeho mieste, v roku 1869,
vybudovaný kamenný kríž, ktorého podoba je zobrazená na starých historických pohľadniciach.
Pri ňom sa nachádzala jednoduchá drevená zvonica. Murovanú
kaplnku so zvonicou v novogotickom štýle postavil v roku 1809 Edmund Zandt. Na kríži je napísaný
nemecký text: „Zur Errinerung an
1809 von den Burgern Pressburgs
1869 (Na pamiatku na rok 1809 od
občanov Bratislavy, 1869). Miesto,
kde kaplnka stojí, je oázou ticha,

pokoja a odpočinku. Toto kúzelné
miesto využívajú na posedenie na
prechádzkach klienti nášho zariadenia, rodičia s deťmi, obyvatelia
neďalekého sídliska a všetci, ktorí majú radi prírodu... Môžu sa tu
pomodliť, rozjímať, zaspomínať na
svojich blízkych... Denne sú tu čerstvé kvety a stále zapálené sviečky.
Dávame aj Vám tip na príjemnú
prechádzku.
Obyvateľka Janka Énekesová
Všetko najlepšie pani Krčmová
Kto lásku rozsieva, lásku bude žať.
Tieto slová sa napĺňajú aj v živote
našej jubilantky, Aničky Krčmovej,
ktorá sa 11.4.2018 dožila požehnaného veku 103 rokov.
V našom zariadení býva od roku
1991. S láskou vychovala svojich
troch synov, ktorí jej svoju vďaku
vyjadrujú častými návštevami. Príkladom pre všetky naše deti je syn
Oto, ktorý so svojou mamuškou
trávi všetok svoj voľný čas. Našej
pani Aničke už ubudlo veľa síl, no

Senior
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láska ostala. Za každé dobré slovo,
či pohladenie ďakuje slovami: „ Ľúbim ťa“. Aj my Ťa ľúbime a do ďalších rokov želáme zdravie, šťastie
a všetko dobré, čo v živote môžeš
mať.
S láskou Tvoja priateľka
obyvateľka Anna Randusová.
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Fašiangová zábava v
dome tretieho veku
Dom tretieho veku bol 7. februára farebný a veselý. Konala sa
tradičná Fašiangová zábava. Bola tým pravým osviežením a
strojcom dobrej nálady, o ktorú sa postarala hudobná skupina SATURN. Nechýbalo občerstvenie v podobe fašiangových
šišiek, či obložených chlebíčkov. Nezabúdalo sa ani na pitný
režim.
Súčasťou zábavy bola aj bohatá tombola. Všetci zúčastnení,
domáci aj hostia, ukázali, že keď je dobrá zábava, nezáleží na
veku. Pri tanci si rozhýbali svoje kĺby a dokázali, že sa ešte nezabudli hrať a smiať. Fašiangová zábava sa vydarila aj vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na jej organizácii, za čo im veľmi
pekne ďakujeme.
Lucia Špaleková, sociálna pracovníčka

Oslávili sme medzinárodný deň žien
15. marca sme v jedálni nášho zariadenia oslávili Medzinárodný deň
žien. Deti z neďalekej základnej školy si v predstihu, spolu so svojimi
šikovnými učiteľkami, pripravili pre naše dámy malý darček a predviedli pekný kultúrny program. Pri kávičke a sladkom koláčiku sa potom rozprúdila debata a pri odchode každá dáma dostala kvietok,
ktorý potešil a optimisticky naladil.
Lucia Špaleková, sociálna pracovníčka
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PÁR SLOV O MORÁLKE
Morálku a morálne správanie si nemôžeme nechávať až na záver života. Mala by byť súčasťou nášho každodenného konania a aktivít.
V uplynulých rokoch niekoľko vedcov, najmä filozofov, uskutočnilo rozhovory a prieskumy s čelnými predstaviteľmi sveta: prezidentmi, predsedami vlád a veľkých spoločností a ďalšími významnými osobnosťami.
Všetci veľmi dobre vieme, že vo svete sa rozširujú ozbrojené konflikty, naďalej máme veľké ekologické problémy
(sucho, záplavy), veľmi nízku úroveň má riešenie otázok hladu v rôznych častiach sveta, a pod.
Spomínaní vedci prišli k zaujímavým záverom: pri riešení ekonomických, finančných, ekologických a iných procesov sa nízka pozornosť venuje morálke, ako súboru pravidiel a hodnôt, ktoré nás vystríhajú pred zlými skutkami. Pri prijímaní rozhodnutí absentujú morálne prvky, ako sú ľudskosť, dôstojnosť, spravodlivosť, ohľaduplnosť,
pomoc slabším skupinám ľudí, rovnosť a ďalšie. Najvyšším cieľom by nemal byť chaos, anarchia, ale povinnosť
pracovať a konať v prospech ľudí.
Z uvedeného vyplýva, že ľudia sa musia brániť voči tým, ktorí toto nechápu a len ukazujú na zložitosť problémov
vo svete, sú všemohúci, nie sú príkladom, nepriznávajú si chyby a omyly.
Nezanedbateľná je aj spojitosť morálky a morálneho správania s médiami, rôznymi spolkami, stranami, cirkvou
a ďalšími neštátnymi subjektmi v hľadaní ciest, cieľov a v žiadaní náprav stavu i v nutnej kritike nedostatkov.
Viaceré spomínané problémy sa vyskytujú aj u nás v Slovenskej republike. Naznačíme vzťah politiky a morálky,
ale aj otázku seniorov.
Politici, keď sa uchádzajú o funkcie, často nasľubujú občanom a svoje sľuby neplnia. Zabúdajú, že ich volili ľudia,
ktorým je potrebné skladať účty. Vyskytujú sa i prípady, že funkciou chcú získať výhody pre seba. Odmietajú
kritiku, nevážia si ju, nehľadajú cesty ako pomôcť jednotlivcom a skupinám ľudí. Správanie viacerých starostov
v obciach potvrdzuje, že nie sú príkladom, skôr naopak, chovajú sa nemorálne, nepomáhajú občanom, ktorí
pomoc potrebujú, často sú „opojení mocou“ a svojím postavením.
Seniori sú jednou z najslabších skupín občanov. Majú vlastné problémy, ktoré sa riešia pomaly a nedostatočne.
U starých ľudí je dôležitý kontakt s nimi! Musia cítiť, že tu je niekto, kto chce pomáhať, aby ľahšie znášali „jeseň
života“. Viacerí z nich už bez pomoci nemôžu existovať. Je pravdou, že niekedy je problém porozumieť ich vrtochom, vzťahom a málo robíme pre vytváranie atmosféry chápania a porozumenia.
Je pravdou, že morálka „mocných“ nie je, až na výnimky, vyžadovaná právom a zákonmi. Ale to neznamená,
že si z hľadiska morálneho správania môže každý robiť, čo chce. Vieme, že ľudí, ktorí si za svoj život zvykli byť
nemorálni, ľahko nezmeníme. Cestou však je žiadať, aby sa riešili akékoľvek problémy aj z hľadiska morálnych
aspektov a nielen ekonomických, finančných a podobne. Je vecou nás všetkých, spojenými silami tak konať.
Obyvateľ Milan Sabol
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Vieme všetko o Pankúchovej ulici?
V spolupráci s Miestnou knižnicou Petržalka vám dávame do pozornosti tri nové
knihy. Veríme, že sa vám budú páčiť a jednu aj prakticky využijete.
Jozef Pecinovský – „NOTEBOOK PRE SENIOROV“ Vyd. COMPUTERPRESS 2017
Malý, úsporný, prenosný počítač je určite vhodný aj pre Vás. Zrozumiteľný výklad
je prispôsobený potrebám seniorov, nevynecháva dôležité kroky, postupy, vyhýba sa zdĺhavým a náhlym skokom a primerane dávkuje.

Jean E. Pendziwol – „DCÉRY STRÁŽCU MAJÁKA“ Vyd. FORTUNA LIBRI 2017
Elizabeth na sklonku života prišla o zrak. Už si nemôže prečítať milované knihy
a prázdnotu jej v duši zapĺňa hudba. Keď sa na stroskotanej lodi jej brata, nájdu
stratené denníky ich otca, poprosí o pomoc mladú delikventku Morgan. Príbeh,
ktorý zapísal strážca majáka na ostrove Porphyry ich pohltí. Zistia, že sú s ostrovom prepojené, ovplyvnené záhadnou sestrou Emily a drsnou prírodou Horného
jazera. Stránky denníka Elizabeth odhalia viac tajomstiev a otrasú jej vnímaním
samej seba.
Viera Švenková – „HRA O PERLY“ Vyd. Spolok slovenských spisovateľov 2016
Zbierka poviedok sa týka jesene života a vyprchávajúcich síl. Hlavné postavy musia zvládať zhoršujúci zdravotný stav, vlastný, či partnera. Perlami, o ktoré sa hrá,
sú často svetlé chvíľky života, kedy sa tento vracia naplno i nostalgicky a tým prináša radosť z obyčajného bytia i smútok z perspektívy nebytia.

Naši jubilanti

Dožili ste mnohé roky, nech sú šťastné Vaše ďalšie kroky!
Burian 65, Darina Fusková 70, Mária Galbavá 70, Mária Horáková 95, Mária Chreňová 85, Rudolf Kalmár 85, Hana
Kňazová 85, Alena Kollárová 65, Anton Labuda 80, Júlia Manczálová 70, Blažej Mihál 85, Jaroslav Nagy 80, Zdenka
Padáčová 85, Viera Puskailerová 90, Daniela Semaničová 65, Mária Strakošová 95, Apolónia Szolgayová 80, Viera
Šimková 70, Mária Štubňová 85, Mária Vagáčová 75.

Vítame medzi nami nových obyvateľov

Nech Vás všetko u nás baví, DTV to pre Vás spraví!

Kollárová Alena, Kollárová Zuzana, Noseková Margita, Poljaková Magdaléna, Ručkayová Božena, Šablicová Terézia, Vinczeová Ľudmila.

Spomíname s úctou na našich susedov a priateľov,
ktorí opustili naše rady

Vďaka, že ste boli s nami, žijete v nás spomienkami!

František Énekes, Fusková Jozefína, Anna Garayová, Mária Janušková, Ján Jesenský, Viera Kramárová, Jolana Matulová, Irena Reinová, Katarína Talabová, Alžbeta Záhorská, Šimon Plavčák, Zita Gebhartová, Helena Ornthová.
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť ich príbuzným a známym.

SENIOR
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Cesta do ríše hier
Pokračujeme na nej riešením ďalších logických hier. Zabezpečujú nám aktívne trávenie voľného času a obohacujú naše poznatky. Sú to cviky rozsiahlej mozgovej gymnastiky. V schopnostiach pustiť sa do spletitého pro
lému a potom po starostlivom odstránení ťažkostí prísť na jeho riešenie je niečo mimoriadne uspokojujúce.
1. HLÁSKOVÁ KRÍŽOVKA
Čínske príslovie: 		
Klebety....(tajnička)
VODOROVNE: A. Zmena. – B. Zvýšený tón A –
konzervujem dymom. – C. Egyptský boh Slnka – detský domov (skr.) – alpský škriatok. – D.
Odkvap, po španielsky – Special Unitary (skr.).
– E. Netrpel. – F. Osobné zámeno – dobrá vôľa
vyhovieť. – G. Jav, po česky – nič – H. Ária, po
nemecky – National Action Network (skr.). – I.
Naplavenina – starší (skr.). – J. Vydavatelia. – K.
Kus (skr.) – prací prášok. – L. Súlad (kniž.) – hliník
(zn.) – EČV Sobraniec. – M. Mužské meno – pulz.
N. – Minútočka. ZVISLE: 1. Psychická choroba –
hovor pravdu. – 2. Mária (dom.) – EVČ Levoče
– neochotne – osamelí, opustení. – 3. Znížený
tón E – úschovňa rušňov – obviňujú – ruská rieka. – 4. Tajnička. – 5. Eduarda (dom.) – ostriež,
po česky – pôda, po anglicky – EČV Trnavy. – 6.
Severské mužské meno – kniha s mapami – solmizačná slabika – seknutie. – 7. Baňatá nádobka s úzkym hrdlom – stepné zviera. Pomôcky: D.
Alero. – 5. Soil.

2. OSEMSMEROVKA
AFINÉRIA, ARTIKULA, ASYSTOLIA, BLCHA, BOCIAN, ETELA, FAKS, CHATA, IMEĽ, JAMA, JARÁ,
JESEŇ, JOULE, KONCERN, KUPÓN, LANE, NEMÁ,
ORECH, OSLA, PRASA, RMUT, SKINHEAD.

3. ZÁPALKY
Premiestnite jednu zápalku v rovnici tak, aby
novovzniknutá rovnica bola správna.
Zdroj Nový čas – Krížovky 2018, Špeciálna číslo.
Obyvateľka Eva Macková

