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ARCHA NOVINY
štvrťročník pre klientov, príbuzných, priateľov a všetkých podporovateľov DS ARCHA

Jeseň
Mrazivé rána to je dáma s vôňou smutných včiel
Jeseň je dáma každému známa prichádza
Keď jeseň príde hneď všetko vyfarbí, nepýta sa maliarov na farby
Na palete má čisté nebo, búrky, dážď má aj mráz
Keď jeseň príde má stovky rôznych šiat
Nemusí si žiadne z nich vymýšľať
Už jeseň láska každého vtáka nájsť svoj smer na juh
A oni, dáme tej dobrej, známej piesne spievajú
Tak ju tu máme v zlatistom ráme prichádza
Zdroj: https://supermusic.cz/skupina.php?idpiesne=145868&sid=
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Nové zručnosti
Aj napriek nepriaznivej situácii sa DS ARCHA podarilo nadviazať spoluprácu s
členkami Slovenského združenia textilných výtvarníkov. Niektorí klienti
absolvovali prvé zo štyroch stretnutí, na ktorých sa učili vytvárať zaujímavé
ozdobné predmety použitím gombíkov a drôtikov. Prvé stretnutie sa konalo za
dobrého počasia v exteriéri.
Druhé stretnutie vzhľadom na opatrenia, ktoré nás vedia naučiť novým veciam a
moderná doba nás tiež tlačí dopredu, tak sme sa nechali potlačiť. Niektorí klienti
sa zúčastnili online workshopu („stretnutie“ prostredníctvom počítača). Toto
druhé stretnutie je pokračovaním našej spolupráce s týmto združením a keďže
vzhľadom na opatrenia sme sa s jeho členkami nevedeli stretnúť osobne, tak
sme využili moderné technológie. Počas tohto online workshopu sme sa naučili
ako vyrábať plstené klobúčiky.
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Moja písomka z ruštiny bola v ročníku najlepšia, lenže...
V ARCHE sa mení posudzovanie vecí a udalostí, ktoré sme prežili
v aktívnom živote. To, čo sme pred tým považovali ako dôležité, v ARCHE to
považujeme za malicherné a naopak, čo bolo predtým bezvýznamné, teraz
hodnotíme ako dôležité. Týka sa to aj tohto príbehu. Doteraz som o tom s nikým
nehovoril. Nevedia o tom ani moje deti, ani vnúčatá, ba ani moje pravnúčatá,
ktorých je osem. Ich vzdelanostná úroveň je od gymnázia, cez povinnú školskú
dochádzku až po tie, ktoré nič iné nezaujíma, len mama ako zdroj obživy.
Rozhodol som sa napísať tento príbeh preto, že si myslím, že môže byť
zaujímavý pre čitateľov a aj preto, že chcem vysvetliť aj to „lenže“ uvedené
v nadpise tohto príspevku.
S manželkou sme sa zosobášili dosť skoro, už na vysokej škole. V ročníku
to bola dosť zásadná udalosť, ale v 5. a 6. ročníku boli študentské manželstvá
bežné. Odhadujem, že koncom štúdia v ročníku bola ženatých alebo vydatých až
trištvrtina študentov. Tie medičky, ktoré sa počas štúdia vydať nechceli,
obyčajne ostali „na ocot“. V ročníku sme mali dokonca až štyri dvojičky. Deti
počas štúdia neboli vzácne, bolo ich dosť.
Boli sme vzorní poslucháči. Sedeli sme v prvej lavici, aby sme boli na
očiach prednášajúcim, ktorí často boli aj skúšajúcimi. Kalkulovali sme aj s tým,
že na skúške ocenia našu horlivosť a keď bude treba prižmúria oko. Účasť na
skúškach bola z núdze cnosť. Totiž nebolo sa z čoho učiť. Skrípt (materiálov na
učenie) bolo málo a učebnice boli nemecké. Len atlas z anatómie človeka bol
v ruštine. Nemčinu málokto ovládal. Ja som mal na gymnáziu ako povinný
predmet francúzštinu. Mali sme vynikajúceho profesora francúzštiny.
V maturitnom ročníku som bez pomoci predkladal francúzske noviny. Ale
v prípade štúdia medicíny bola francúzština k ničomu. Pri skúškach nám veľmi
pomáhali vedomosti získané z prednášok. Ako som uviedol, sedávali sme
s manželkou vedľa seba. Vzdialenosť medzi nami bola rôzna a závisela od toho,
či sme boli alebo neboli pohnevaní. Ak sme boli pohnevaní, vzdialenosť bola
väčšia, ak sme neboli pohnevaní, túlili sme sa k sebe. Ako často sme sedeli
vedľa seba tesne alebo ďalej od seba sa dá matematicky vyjadriť jednoducho bolo to pol na pol. V tom čase v našom manželstve prebiehal súboj o to, kto
bude hlavou rodiny. Samozrejme ten boj som prehral.

4

V čase písomky sme sa k sebe túlili, a to bez ohľadu na to, či sme boli
alebo neboli pohnevaní. Bola to moja iniciatíva a ja som to potreboval. Z ruštiny
som nebol až taký hlúpy, ale manželka bola evidentne lepšia. Spoľahol som sa
na jej pomoc. Ako? No predsa tak, že mi dovolila odpísať to, čo som nevedel
a skontrolovať správnosť toho, čo som napísal.
Začala písomka. Ruštinárka bola malá osoba. Nosila veľmi silné okuliare
a mala nepríjemný škrekľavý hlas. To, že sme sedeli v prvej lavici sa ukázalo
ako nevýhoda. Boli sme jej priamo na očiach. Diktovala
nám a my sme prekladali do ruštiny. Čo som vedel, som si
u manželky skontroloval a čo som nevedel som opísal.
Kontrolou som si len overil, či to, čo som napísal je
správne. Toho opísaného nebolo až tak veľa. Ruštinárka si
na moju manželku „Zasadla“. Bola presvedčená, že opisuje.
Počas písomky sa z úst ruštinárky niekoľkokrát ozvalo:
„Neopisujte!“ A to tak hlasno, že v posluchárni to počulo
celé auditórium.
Písomka skončila a mali sme ešte čas na kontrolu
napísaného. S manželkou sme si skontrolovali testy a zistili
sme, že u obidvoch sú testy rovnaké. Povedal som
manželke: „Počúvaj, nemôžeme to nechať len tak.
Ruštinárka ťa obviní z opisovania a môže ti neuznať prácu.
Urobím niekde chybu.“
Rozhodol som sa pre tvrdý znak, neviem prečo som
sa pre neho rozhodol. Bolo mnoho iných možností. Ale
nesprávne napísaný tvrdý alebo mäkký znak sa v ruštine
považoval za vážnu gramatickú chybu. Tvrdý znak som
napísal na také miesto, kde podľa mojich vedomostí
z ruštiny skôr pasoval mäkký znak. Toto rozhodnutie, aj
keď nevedomé, sa ukázalo ako správne. Pri vyhlasovaní
výsledkov moja písomka ako jediná v ročníku bola správna
a bezchybná. Manželkina písomka bola výborná. Mala len
jednu chybu. Nedala tvrdý znak tam, kde som ho dal ja.
A teraz k tomu „lenže“. Výsledok písomky z mojej
strany nebol celkom férový a zaslúžený. Dúfam, že tento
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príspevok nebudú čítať moje deti. Tie som vychoval k veľkej poctivosti.
Vzhľadom na dnešnú situáciu v spoločnosti neviem, či to bol správny spôsob
výchovy. Pre mňa je prekvapením moje svedomie, ktoré doteraz spalo
a prebudila sa až v ARCHE.

Autor: Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.

Ako som prišla k svojej profesii – učiteľky materskej školy
Už ako päťročná som chcela byť lekárkou. Figurantmi boli moji kamaráti
v škôlke. Operovala som ich, pichala im injekcie, podávala medicínku. O pár
rokov neskôr som chcela byť speváčkou. Doma som sa postavila pred veľké
zrkadlo v chodbe s mikrofónom – švihadlom a takto som bola pripravená
spievať. Spievala som s hudbou z gramofónu. Moja najobľúbenejšia pesnička
bola:„ Ako malý psík“.
Potom som lavírovala medzi dvoma profesiami. Televízna hlásateľka –
herečka. Čo myslíte, ktorá z nich zvíťazila? Jasné, že televízna hlásateľka. Zo
starého rámu obrazu som si urobila televízny prijímač a mohlo sa začať vysielať.
Vážnejšie už to bolo, keď som sa v dvanástich rokoch prihlásila do
Ľudovej školy umenia na odbor herectvo – bábkoherectvo. Vážnejšie to bolo
preto, lebo sme tam dostávali aj vysvedčenia. Moja naivná predstava o hereckej
kariére postupne spľasla, keď nastúpila realita, že zo mňa herečka nikdy nebude.
Trvalo to dva roky.
V štrnástich rokoch
som sa stala iskričkovou
vedúcou malým prváčikom.
Jedného dňa, keď sme mali
schôdzku, prišla tam aj ich
triedna učiteľka. Sadla si do
poslednej lavice a niečo si
písala. Neviem čo písala, ale
na konci schôdzky sa
postavila a odchádzajúc mi
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povedala: Darinka, ty si rodená učiteľka“. Zrazu sa rozozvučalo moje srdiečko:
„Áno, chcem byť učiteľkou!“ Stalo sa.
O rok na to, keď sa posielali prihlášky na stredné školy, v mojej bolo
napísané „Stredná pedagogická škola v Modre“. Po štyroch rokoch som úspešne
ukončila túto
školu.
Nastúpila som
do prvého
skutočného
zamestnania.
Ani by ste
neverili, ako sa
mi pri práci
s deťmi „šikli“
tie moje predchádzajúce predstavy o povolaniach. Schválne. Predstavu o lekárke
som využívala pri ošetrovaní rozbitých detských kolienok. Predstavu speváčky
som plne využívala pri speve s deťmi, lebo spev bol jedným edukačným
prostriedkom. Predstavu televíznej hlásateľky – moderátorky som plne
využívala pri besiedkach pre rodičov a predstavu kariéry herečky, zase pri
vedení herecko – bábkohereckého krúžku.
Neľutujem ani jedinú chvíľu pre svoje rozhodnutie, stať sa učiteľkou!
Autorka: Mgr. Darina Blašková
Zdroj obrázkov:
https://www.google.com/search?q=autumn&tbm=isch&tbs=rimg:CWeR_13bLBUUeYYYGfPhDZsex&hl=sk&sa=X&ved=0CBsQuIIBahcKEwiI8tCokZPsAhUA
AAAAHQAAAAAQAg&biw=1903&bih=888
https://www.travelground.com/blog/5-marvellous-autumn-spots-in-sa
https://rvingwithrex.com/2019/10/11/utahs-fishlake-scenic-byway-fall-foliage-amazes/
https://www.britannica.com/science/autumn-season
https://theconversation.com/the-long-term-biological-effects-of-covid-19-stress-on-kids-future-health-and-development-140533
https://www.preskoly.sk/p/296406-zalozka-ruska-azbuka/
https://www.pngegg.com/en/png-douvk
https://www.oxfordlearning.com/how-to-help-child-focus-in-school/
https://www.filmcommission.sk/418-sk/spissky-hrad/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bojnick%C3%BD_z%C3%A1mok#/media/S%C3%BAbor:Bojnice_Castle_2007.jpg
https://kemporavice.sk/portfolio-items/oravsky-hrad/
https://bratislavskykraj.sk/spoznajte-kraj/hrad-devin/
https://www.obecne-noviny.sk/clanky/trenciansky-hrad-prilakal-vlani-viac-ako-120000-navstevnikov
https://www.sprievodcaposlovensku.com/hrad-stara-lubovna/
https://www.slovago.sk/hrad-strecno
https://smolenice.com/navstevnik/turistika/smolenicky-zamok/
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Zomrela moja záchrankyňa
(venované Žanetke)
Bol som objednaný k zubárovi. Vo vchode pri vrátnikovi som čakal na
sanitku. Sedel som na mojom vozíku a za chrbtom som zbadal obrusom prikrytý
stolík a na ňom svietiace kahance s fotografiou. Okoloidúce sestry mi povedali,
že zomrela sestrička. Povedali mi aj jej meno, ale sa priznám, že sestry podľa
mena nepoznám. Myslel som si že nebohá bola už na dôchodku. Kvitoval som
to, že si spolupracovníci uctili pamiatku sestry, ktorá bola na dôchodku a už
nepracovala. Ale nedalo mi to.
Domotal som sa bližšie ku stolíku. Na fotografii som sestričku spoznal a
zostal som v šoku. Tá nebohá sestra bola záchrankyňa môjho života. Tri mesiace
som nejedol. Bol som len na výžive pomocou infúzií. Táto sestra sa snažila o
moju perorálnu výživu. Pamätám sa ako raz doniesla obed a kľakla si pri posteli.
V ruke mala čajovú lyžicu plnú polievky. Prosila ma, aby som aspoň okoštoval.
Okoštoval som a takto to išlo ďalej až som sa naučil jesť. Podobne to bolo s
chôdzou.
Najprv ma ako ležiaceho donútila sedieť na posteli. Po určitom čase priniesla ten
vysoký pomocník pri chôdzi a donútila ma vstať z postele. Odmietol som to.
Argumentoval som to tým, že to nevládzem. S jej pomocou som to nakoniec
zvládol.
Bola to jej zásluha, že som urobil aj prvé kroky. Pokroky v chôdzi a
jedení som robil už sám. Vždy keď ma stretla na chodbe, keď som sa učil
chodiť, sa na mňa milo usmiala. Akoby bola pyšná na to, že aj jej zásluhou
chodím. Bola ku mne vždy milá, ochotná, ohľaduplná, láskavá. Len v tvári mala
niečo napísané. Nevedel som čo to môže byť. Teraz už to viem.
Za mojou záchrankyňou mi bude vždy smutno. Priznám sa, že sa
nemodlím. Ale poruším túto zásadu. Budem sa modliť, aby som jej vymodlil
zaslúžené najlepšie miesto vedľa Pána. Budem na ňu spomínať, aj keď pri
každej spomienke mám slzy na krajíčku.
Autor: Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
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JESEŇ
PANI JESEŇ BOHATÁ,
ZDOBÍ NAŠE LESY
DOČERVENA DOZLATA.

Z TEJ ŽIARIVEJ KYTICE,
TRČIA VŽDY ZELENÉ
SMREKY, BOROVICE.

STÍCHNU POLIA, STRÁNE,
JESENNÉ OBLEČENIE
SI UŽ TERAZ NACHYSTÁME.

Autorka: Mgr. Darina Blašková
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Hradná krása Slovenska
Toto leto si rodičia ani deti cez prázdniny a letné dni cestovanie do zahraničia
veľmi neužili, ani nie z hľadiska finančného, ale skôr z hľadiska rozšíreného
vírusu COVID-19, kedy sa neodporúčalo cestovať do zahraničia. Veľa Slovákov
sa práve rozhodlo aj pre toto opatrenie preskúmať krásne slovenské miesta
a výnimočne necestovať do zahraničia.
My vám prinášame aspoň prehľad známych a možno aj neznámych slovenských
hradov a zámkov, o ktorých sa dozviete pár informácií a možno si aj
zaspomínate, či ste na niektorí z nich aj zavítali.
Majestátne klenoty, pôsobivo vsadené do nádhernej prírodnej scenérie,
ukrývajúce tajomstvá dávnej minulosti. Hrady, zámky, kaštiele a ich ruiny tvoria
už od nepamäti neoddeliteľnú súčasť slovenských dejín. Kedysi sídla slávnych
panovníkov odolávajúce útokom nepriateľov, či dejiská dôležitých historických
udalostí stále dýchajú slávou, eleganciou a romantikou.
Zdroj: https://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/kultura-a-pamiatky/hrady-a-zamky

Spišský hrad
Východný horizont Spiša vytvára rozložitá silueta Spišského hradu, ktorý je
jedným z najväčších zrúcaninových hradných komplexov v strednej Európe. V
roku 1993 Spišský hrad a kultúrne pamiatky blízkeho okolia zapísali do
Zoznamu pamiatok svetového
dedičstva UNESCO.
Výstavba stredovekého hradu sa
datuje do začiatku 12. storočia.
Najstaršia písomná zmienka o
hrade pochádza z roku 1120. Zo
začiatku mal
funkciu pohraničnej pevnosti,
potom sa na niekoľko storočí stal sídlom spišského župana, a tým aj hlavným
centrom svetskej moci na Spiši.
V druhej polovici 15. storočia sa o prestavbu hradu zaslúžil nový majiteľ Štefan
Zápoľský, ktorý si tu chcel vytvoriť reprezentačné šľachtické sídlo. Na hrade
vybudoval palác, rytiersku sieň a kaplnku sv. Alžbety. V hradných komnatách sa
narodil aj jeho syn Ján, ktorý sa neskôr stal kráľom Uhorska. Posledné stavebné
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práce na hornom hrade riadili Thurzovci a Csákyovci.
V roku 1780 hradný komplex zničil požiar a Spišský hrad sa postupne zmenil
na zrúcaninu.

Bojnický zámok
Klenotom Bojníc, mestečka pri Prievidzi, je „rozprávkový” Bojnický zámok,
ktorý patrí k najnavštevovanejším a najkrajším zámkom nielen na Slovensku,
ale aj v strednej Európe.
Zámok postavili v 11. storočí. V
minulosti ho vlastnili
najslávnejšie šľachtické rody,
pričom jeho poslednými
vlastníkmi boli Pálfiovci.
V súčasnosti nájdete na zámku
neskorogotický súbor obrazov tzv. Bojnický oltár od
florentského majstra N. di Cione
Ortagna z polovice 14. storočia.
Súčasťou prehliadky zámku je návšteva kvapľovej jaskyne pod zámkom, s
ktorou je prepojená 26 m hlboká hradná studňa.

Oravský hrad
Jednou z najväčších turistických atrakcií severného Slovenska je Oravský hrad,
vybudovaný ako „orlie hniezdo“ na skale nad riekou Orava v Oravskom
Podzámku. Bol župným
hradom a sídlom oravského
panstva, ku ktorému patrila
takmer celá Orava.
Podobne ako mnohé iné na
Slovensku začali
pravdepodobne budovať na
mieste starého dreveného
hrádku po tatárskom vpáde
v roku 1241. Hrad tvorí
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komplex budov sledujúcich tvar hradnej skaly. V roku 1556 sa hrad dostal do
rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu
prestavbu. V roku 1611 dostal Oravský hrad svoju dnešnú podobu.
Najväčšia katastrofa však hrad postihla v roku 1800, keď vyhorel a pre svojich
správcov sa stal nepotrebným. Dnes hradný areál tvorí pozoruhodný komplex
dolného, stredného a horného hradu s palácmi, opevnením a vežami.

Hrad Devín
Hrad Devín, ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad sútokom Dunaja a
Moravy, je neobyčajne pôsobivou krajinnou dominantou. Do hradného
areálu sa vstupuje cez
západnú Moravskú bránu. Kamennú
bránu chránenú dvojicou
polkruhových bášt postavili v 15.
storočí na staršom veľkomoravskom
vale. Niekoľko metrov za bránou sa
vpravo od chodníka nachádza vzácna
archeologická pamiatka z rímskeho
obdobia. K obdobiu, keď hrad
vlastnili Garayovci, sa viaže aj vznik
55 m hlbokej hradnej studne, ktorá sa nachádza na nádvorí. V nádhernej scenérii
s dvojfarebným sútokom Dunaja a Moravy vyniká elegantná štíhla veža s
cimburím. Podľa povesti sa nazýva Panenská veža.

Trenčiansky hrad
Dominantou mesta Trenčín a celého Považia je bezpochyby Trenčiansky
hrad postavený na strmom brale. Od 11. storočia bol kráľovským hradom, pod
ktorým sa začalo rozvíjať mesto.
Trenčín s hradom zohral dôležitú
úlohu predovšetkým v období
tureckých vpádov. Postupne bol
majetkom viacerých významných
šľachtických rodín. Najznámejším
majiteľom bol Matúš Čák
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Trenčiansky, ktorému patrilo viacero slovenských hradov a preto sa nazýval aj
„Pán Váhu a Tatier“. Po požiari v roku 1790 hrad pustol a chátral.
Dnešný areál je súčasťou expozície Trenčianskeho múzea.
Azda najznámejšia je 80 m hlboká Studňa lásky a s ňou spojený príbeh Omara a
Fatimy. Podľa povesti hradný pán Štefan Zápoľský zajal krásnu tureckú
princeznú Fatimu. Turecký princ Omar, ktorý Fatimu miloval, musel 4 roky
kopať do skaly, kým priniesol hradnému pánovi vodu a bol spolu s Fatimou
prepustený na slobodu.

Hrad Ľubovňa
Nad Starou Ľubovňou na vápencovom bralnatom vrchu sa vypína Hrad
Ľubovňa. V minulosti sa preslávil stretnutiami korunovaných hláv,
ukrývaním poľských
korunovačných klenotov a
väznením Mórica Beňovského,
šľachtica, cestovateľa a kráľa
Madagaskaru.
Hrad vznikol na rozhraní 13. a
14. storočia. Okrem ochrany
poľsko-uhorskej hranice
zabezpečoval
dôležitú obchodnú
cestu prechádzajúcu dolinou rieky Poprad do Poľska.
V roku 1412 sa v Hrade Ľubovňa uskutočnilo historické stretnutie uhorského
kráľa Žigmunda Luxemburského s poľským panovníkom Vladislavom II..
Po obrovskom požiari v roku 1553 získal Hrad Ľubovňa rozsiahlou prestavbou
modernejšiu podobu renesančnej pevnosti, avšak po čase začal upadať a meniť
sa na ruinu. V roku 1991 bola obnovená a znovu vysvätená hradná kaplnka, v
ktorej sa usporadúvajú bohoslužby.
Samostatnú muzeálnu expozíciu predstavuje skanzen v podhradí. Tvorí ho súbor
ľudových stavieb, ktorý pripomína malebnú podhradskú osadu.
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Hrad Strečno
Na ľavom brehu rieky Váh neďaleko Žiliny sa na vápencovom brale
vypína hrad Strečno. Hrad je prvýkrát spomínaný v roku 1384 v spojení
Comitatus castri Strechyn,
teda panstvo hradu Strečno.
Na základe nepriamych
písomných správ môžeme
usudzovať, že stál už v
prvej polovici 14. storočia.
Slúžil na ochranu výberu
mýta pri brode cez rieku
Váh.
Hrad bol počas stáročí rozširovaný a viackrát prestavaný do svojej najväčšej
rozlohy v 17. storočí, kedy dosiahol úroveň najlepšie opevneného hradu na
strednom Považí.
K hradu Strečno sa najviac viaže osobný príbeh Žofie Bosniakovej. Je to
predovšetkým príbeh lásky k manželovi, k Bohu a k chudobným. Jej neporušené
ostatky boli nájdené v hradnej krypte a prevezené do kostola v Tepličke nad
Váhom. V apríli 2009 sa stali obeťou vandalizmu a boli zničené. Kópia jej
múmie je umiestnená v kaplnke hradu.
Od septembra 2010 je hrad Strečno obohatený o novú expozíciu - Kováčsku
dielňu, ktorá sa bezprostredne viaže k jeho dejinám.

Smolenický zámok
Patrí k najvýznamnejším romanticky upraveným stavbám na Slovensku podľa
vzoru stredofrancúzskych zámkov.
Zámok postavili na mieste hradu zo 14.
storočia, ktorý slúžil na ochranu
pohraničných malokarpatských
priesmykov a Českej cesty. Od roku
1777 ho vlastnili Pálffyovci, ktorí ho v
druhej polovici 19. storočia romanticky
prestavali.
Smolenickému zámku dominuje
mohutná veža s vyhliadkovou terasou.
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Pomôžte kráľovi nájsť cestu do hradu!

Zdroj:
https://www.google.com/search?q=bludisko&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiY0euEy5Xs
AhXYQUEAHYcYCOsQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1920&bih=888
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Hľadanie dvojíc
Priraďte správne hlavné mesto k príslušnej krajine.

Zdroj: http://www.ruvzvk.sk/inspirativne_typy_TM_2016.pdf
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