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Milí čitatelia,
veríme, že krásne slnečné chvíle čakajú aj vás, obyvateľov nášho zariadenia.
Spoločné chvíle si vychutnáme v krásnej záhrade plnej kvetov alebo si posedíme
na terase s našimi blízkymi.
Dúfame, že príjemnú spoločnosť vám budú robiť ARCHA noviny.
V mene kolektívu zamestnancov DS ARCHA vám prajeme krásne leto plné
pohody.
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LASTOVIČKY
Každú tvoju vetu mám už v malíčku,
každú spolu vypočutú pesničku.

Darmo mávam rukou nad odchodom tvojim,
veď v kútiku duše sa čohosi bojím.

Maľované ráno a spálená noc milý.
Milý príď mi rýchlo na pomoc.

Lastovičky sú už dávno preč.

Darmo som si rozdúchala oheň kresadlom.
Nevkročil si do verají nocou ani dňom.

Autor: p. Zorka Paštrnáková
Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fpustunchik.ua%2Fuploads%2Fcreation%2F34b0
aae04dbc53d0fa33958c84c89c0f.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgushins.ru%2Fsk%2Fbrands%2Frisovanie-lastochki-vpodgotovitelnoi-gruppe-poetapnokak.html&tbnid=upOZVrkt2IhDYM&vet=12ahUKEwjzwoS6torxAhVKdBoKHRafDNsQMygoegUIARCiAg..i&docid=UtOtlz
zcA8_BVM&w=700&h=429&q=lastovi%C4%8Dky%20kreba&ved=2ahUKEwjzwoS6torxAhVKdBoKHRafDNsQMygoegUI
ARCiAg
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Biskupstvo má všetko
Ak chceš poraziť nepriateľa musíš ho najprv dokonale poznať. Táto
pravda sa osvedčila aj v tomto príbehu.
Prihlásil som sa na ašpirantúru, ktorá trvala 5 rokov. Za tých päť rokov
bolo potrebné urobiť seriózny výskum, publikovať, urobiť skúšku z ruštiny
(vedy sa angličtina ešte oficiálne nevyžadovala), urobiť odbornú skúšku
a obhájiť kandidátsku dizertačnú prácu. Medzi neodmysliteľné podmienky na
získanie hodnosti kandidáta lekárskych vied (CSc.) bola aj ideologická práca. Tá
bola podmienkou aj na získanie druhostupňovej atestácie.
Pri druhostupňovej atestácii nebol až taký problém vypracovať takú prácu.
Témou takej práce bol niektorý zo zjazdov Komunistickej strany
Československa. Na 10 až 12 stranách sa urobí výpis zo zjazdových
dokumentov a práca bola hotová. Ani vedúci katedry a ani asistenti také práce
nečítali. Každý to bral ako politickú nevyhnutnosť. Pri kandidatúre to bolo
o niečo horšie.
Vtedy som pracoval ako asistent na gynekologicko-pôrodníckej klinike
Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov. Okrem toho som robil
proti svojej vôli aj šéfa interrupčnej komisie. Do tejto funkcie ma nanominovali
preto, lebo predchádzajúci šéf interrupčnej komisie bol prinajmenšom nejapný.
Ženy sa sťažovali na jeho často nechutné správanie, ktoré ich doslova urážalo.
Pýtal sa napríklad na to akým spôsobom otehotneli, v akej polohe a podobne..
Podľa môjho názoru bol tak trochu aj psychicky narušený. Fungovali sme teda
až dve komisie: ja a predchádzajúci šéf komisie. On nemohol byť len tak
odvolaný, lebo bol veľký stranník. Po nejakej dobe som zistil, že záujem o moju
komisiu bol evidentný. Asi preto, lebo som sa nezaujímal o také veci ako môj
predchodca. A teraz od hlavnej témy trochu odbočím.
Prerušenie tehotenstva ako zákrok sa mi doslova hnusí. Ale počas
šéfovania v komisii som videl veľa biedy. Väčšina žien, ktoré žiadali
o prerušenie tehotenstva boli v takej ekonomickej situácii, že mali vážne obavy
či dieťa vychovajú. Nepáčia sa mi zásahy do interrupčného zákona, ktorých
pôvodom je obyčajne cirkev. Je potrebné zlepšiť postavenie ženy a rodiny tak
spoločensky ako aj ekonomicky a potom interrupcie klesnú na minimum. Podľa
môjho názoru aj keď budú ženy finančne zabezpečené časť z nich aj tak siahne
po interrupcii. Nedopusťme, aby sa interrupcie úplne zrušili. Keď žena nechce
tehotenstvo, urobí všetko preto, aby ho nemala.
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Spomínam si na obdobie, keď neexistoval žiaden zákon o prerušení tehotenstva.
Vedeli sme, že sa robia nezákonné potraty. My sme ich na oddelení len
dokončovali. Nikdy sme ich nemohli dokázať. Robili ich lekári, pôrodné
asistentky a aj samotné ženy. Používali sa rôzne nástroje ako ihlice, korene
rastlín a pod.. Neskončilo sa to vždy dobre. Pamätám sa na tri ženy, ktoré sme
pre zlyhávanie obličiek poslali do Prahy na dialýzu. Dve z nich zomreli a jedna
prežila s ťažkým poškodeným obličiek.
Mali sme aj kriminalistu, ktorý sa zaoberal len kriminálnymi potratmi.
Raz sme mali neodškriepiteľný dôkaz, že išlo o kriminálny potrat. Pri zákroku
sme zistili, že plod bol evidentne poškodený
pravdepodobne ihlicou. Nahlásili sme to na polícii.
Prišiel kriminalista celý nadšený, že po dlhšej dobe
bude mať prácu. Spísali sme zápisnicu a vyslovili
sme mu ochotu spolupracovať s ním. Chodil za
nami každý deň lebo vypracovával trestné
oznámenie. Už nám išiel aj na nervy. Po nejakom
čase k nám prišiel aj s fľašou vína. Bol celý
nadšený, že už odovzdal trestné oznámenie. Po
rokoch jeho činnosti to bol prvý odhalený prípad
kriminálneho potratu. V návale práce (bolo nás
málo) sme na celý prípad zabudli.
Po určitom čase vyšetrovateľ zas prišiel na naše oddelenie. Aj s fľašou.
Na tú sme sa nenahnevali. Bol smutný. Povedal, že celá jeho práca vyšla
nazmar, lebo prišla amnestia a trestné stíhanie bolo zastavené. Spravodlivosť
teda učinená nebola. To teda naštvalo aj nás.
Trochu som sa nechal uniesť v spomienkach. Bola to aj reakcia na to, čo sa
v Slovenskej rade deje v súvislosti s interrupciami. Keď počúvam tie nezmysly,
až sa mi vo vrecku otvára nôž. Ale vráťme sa k nášmu príbehu.
Pretože som bol gynekológ-pôrodník a šéf komisie pre prerušenie
tehotenstva z katedry marxizmu-leninizmu som dostal tému “Stanovisko
katolíckej cirkvi k prerušeniu tehotnosti“. Téma to bola zdanlivo ľahká, len sa
bolo treba dostať k pápežským encyklikám a k materialistickým postojom
k životu. Vedel som, že sa ani raz nestalo, že by pre zlú ideologickú prácu,
a takých bolo dosť, niekto neurobil kandidatúru. Napriek tomu som nechcel túto
tému odfláknuť. Hľadal som nejaké literárne podklady, ale v bežných
knižniciach som nenašiel nič, čo by som mohol použiť. Kamaráti z katedry
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marxizmu-leninizmu mi poradili, aby som sa obrátil na Knižnicu marxizmu-leninizmu,
ktorá sídlia na bývalej Leningradskej ulici. Počúvol som ich a vybral som sa do
spomínanej knižnice.
V knižnici sedela robustná súdružka, ktorej som vysvetlil, aký mám problém
a čo od nej chcem. Najprv sa ma pýtala či mám potvrdenie od ústredného výboru
strany. Keď som jej povedal, že nemám a že ani neviem kde sa ústredný výbor
nachádza, bol oheň na streche. Začala sa dvíhať zo stoličky a nadávala mi, že čo si to
predstavujem, aké mám spojenie s cirkvou a so západom, či chcem ideologicky
rozbíjať socializmus atď.. Bola to teda riadna súdružka. Rýchlo som sa pobral preč.
Bál som sa, že ma pošle do gulagu alebo do uránových baní.
Potvrdenie z ústredného výboru neprichádzalo do úvahy. Mal som zlý kádrový
profil (doteraz neviem prečo) a iste aj tam som bol zapísaný ak nepriateľ vlasti. Bol
som z toho smutný a nevedel som ako ďalej.
Na šťastie nás navštívili naši dobrí priatelia - manželia z Trnavy. Boli to veľmi
dobrí ľudia. Ona bola domáca a on pracoval ako robotník na pošte. Občas robil
výpomocné práce aj na biskupstve. Počas návštevy zbadali, že som nejaký nesvoj.
Vyžaloval som sa a povedal ako som dopadol v knižnici ústredného výboru strany.
Tento kamarát (volal sa Lacko) mi sľúbil, že sa to pokúsi na biskupstve vybaviť, ale že
mi to nezaručuje, lebo má kontakt len na nižšie „kádre“. Napísal som mu, čo potrebuje
a čakal som čo sa bude diať. Za niekoľko dní mi zavolal, že už to má. Nemenoval o čo
ide. Bál sa že som odpočúvaný.
Požadované materiály mi na druhý deň doniesol domov. Medzi dokumentami
bola nielen aktuálna pápežská encyklika, ale aj, čo ma veľmi prekvapilo,
materialistické postoje k životu. Priateľovi som sa veľmi poďakoval.
Napísal som na túto tému ucelenú ideologickú prácu aj s vlastnými postojmi
a názormi na život, ktoré prezentovali idealisti a materialisti. Prácu som odovzdal.
Dostal som pochvalu. Vraj len občas vidia takú dobrú prácu. Toľko bolo chvály, že
som bol rád, že mi neponúkli miesto asistenta na katedre marxizmu-leninizmu.
Aj vďaka pomoci biskupstva v Trnave som obhájil kandidátsku dizertačnú prácu
a mohol som užívať titul CSc.. Prekvapilo ma, aké písomnosti vlastní cirkev. Darmo,
platilo a stále platí, že ak chceš poraziť nepriateľa, musíš ho najprv poznať.

Autor: doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
Zdroj – obrázok: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.quark.sk%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2019%2F11%2F9-10-week-human-embryo2048x1152.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.quark.sk%2Fembrya-plnesvalov%2F&tbnid=ImxS4lCZHHE9ZM&vet=12ahUKEwii-uvyt4rxAhVHwIUKHea6DskQMygBegUIARCAQ..i&docid=5ek9HpQUFV1YvM&w=2048&h=1152&q=embryo&ved=2ahUKEwiiuvyt4rxAhVHwIUKHea6DskQMygBegUIARC-AQ
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Báseň, ktorá poteší - odporúča p. prof. Jozef Malatinec.

Marína
„Zdá sa mi, že vidím. —
Kde? —
V oku mojej duše.“ —
Shakespeare
Ja sladké túžby, túžby po kráse
spievam peknotou nadšený,
a v tomto duše mojej ohlase
svet môj je celý zavrený;
z výsosti Tatier ona mi svieti,
ona mi z ohňov nebeských letí,
ona mi svety pohýna;
ona mi kýva zo sto životov:
No centrom, živlom, nebom, jednotou
krás mojich moja Marína!
A čo je mladosť! - Dvadsaťpäť rokov?
Ružových tvári hlaď jará?
Či údov sila? Či strmosť krokov?
Toto sa všetko zostará!
Mladosť je túžba živá po kráse,
je hlas nebeský v zemskom ohlase,
je nepokoj duší svetý,
je tá mohutnosť, čo slávu hľadá,
je kvetín lásky rajská záhrada,
ja anjel v prachu zaviaty!
Zdroj: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/17/Sladkovic_Marina/2
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DARUJ ÚSMEV

Daruj niekomu úsmev nestojí nič.
Mnoho prináša, obohacuje toho kto dáva.
Trvá iba chvíľu, spomienka naň je niekedy večná.
Nikto nie je tak bohatý, aby sa bez neho zaobišiel.
Nikto nie je natoľko chudobný, aby ho nemohol darovať.
Úsmev vytvára v dome šťastie, v starostiach je opora.
Je citlivým znamením priateľstva.
V únave prináša odpočinok, v znechutení prináša inšpiráciu.
V smútku je pre každú príležitosť.

Je prirodzeným liekom, ktorý nemôžeme ani kúpiť ani ukradnúť.
Má svoju cenu. Vo chvíli kedy sa dáva ak niekoho stretneš a on
nebude mať úsmev pre teba hoci ho čakáš.

Buď veľkodušný a oblaž úsmevom jeho.
Nikto nepotrebuje úsmev viac, ako ten kto ho nemá pre druhých.
Zasievajte lásku tam, kde jej niet a každý bude ju vám milý.

Autor: p. Zorka Paštrnáková
Zdroj – obrázok: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fkidsdiscover.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F06%2FKid_Smilinge1401721146279.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fkidsdiscover.com%2Fteacherresources%2Fgrin-bear-science-behindsmile%2F&tbnid=okEM3oCUjTSiPM&vet=12ahUKEwiBxYnf5IrxAhUSLxoKHR6KB8oQMygCegUIARCrAQ..i&docid=43
XPQzoGX8dI9M&w=425&h=290&q=smile%20kids&ved=2ahUKEwiBxYnf5IrxAhUSLxoKHR6KB8oQMygCegUIARCrAQ
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Rubrika: Spoznávame našich klientov
Ako sa ľudia menia. Alebo ani nie?
Významný slovenský hudobný skladateľ a klavirista, Miroslav Bázlik, sa dožil
v našom zariadení ARCHA tento rok 90 rokov.
Po celý profesionálny život sa zaoberal hudbou a matematikou. Je autorom
opery Peter a Lucia, oratórií, orchestrálnych i
komorných diel, ako aj elektroakustických
skladieb a vokálnej tvorby.
Miroslav Bázlik sa narodil 12. apríla 1931
v Partizánskej Ľupči ako syn evanjelického
farára. Na konzervatóriu v Bratislave študoval od
roku 1946 hru na klavíri u Anny Kafendovej a do
tajomstiev kompozície ho zasvätil Alexander
Moyzes. Po skončení konzervatória študoval na
Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej
univerzity v Prahe odbor matematická analýza a
súčasne bral súkromné hodiny kompozície a hry na klavíri.
V rokoch 1956 až 1961 sa venoval štúdiu kompozície u Jána Cikkera na
Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V tomto období, až do
roku 1962, pôsobil zároveň aj ako vysokoškolský pedagóg matematiky na
Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave. O rok neskôr bol
v slobodnom povolaní. K pedagogickej činnosti sa vrátil v rokoch 1990-1993 učil na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a
na Katedre skladby a hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.
Vo svojej tvorbe nadviazal Miroslav Bázlik na Johanna Sebastiana Bacha,
Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina a Johannes Brahmsa.
V rokoch 1962 až 1966 pracoval na opere Peter a Lucia. Ako predloha mu
poslúžilo libreto filmového scenáristu a režiséra Miroslava Horňáka vytvorené
podľa novely Romaina Rollanda. Skladateľa upútal silný dramatický protiklad
dvoch svetov - intímneho vzťahu Petra a Lucie a vojnou traumatizovanej
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spoločnosti. Táto opera bola inscenovaná na doskách Slovenského národného
divadla (SND).
Miroslav Bázlik sa podieľal aj na príprave vydania spevníka Slovenskej
evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Jeho konečnú podobu vytvoril spolu
s Karolom Wurmom (Evanjelická partitúra).
Za svoje diela získal Miroslav Bázlik niekoľko domácich i zahraničných
ocenení. Medzi nimi napríklad cenu kráľovnej Marie-José (1974), cenu Jána
Levoslava Bellu (1977), ocenenie na Prix de musique folklorique de Radio
Bratislava (v rokoch 1977 a 1983) a v roku 2005 bola hudobnému skladateľovi
udelená Veľká cena SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský).
Pán Bázlik už síce na klavíri nehrá, ale hudbu
(a nielen svoju) si stále rád vypočuje. Doobeda
ho môžete stretnúť na denných aktivitách, kde
veľmi rád cvičí, zapája sa do logických
obrázkových hádaniek a miluje sladkosti.
Doma je síce doma, ale starostlivosť
v zariadení si chváli, za čo mu ďakujeme.
Žiaľ, jeho najbližšia rodina (manželka, syn)
u nie sú medzi nami, ale pri uvoľnených
opatreniach sa po niekoľkých rokoch stretol so
svojom staršou sestrou a dvoma synovcami.
Aj týmto článkom mu chceme vzdať úctu,
nielen k jeho veku (90 rokov), ale aj
k celoživotnej umeleckej práci, ktorá vždy bude súčasťou slovenskej hudobnej
kultúry.
A v závere citujeme slová pána Bázlika „Hudba v človeku zomiera posledná.“
Zdroj: https://hc.sk, https://beliana.sav.sk, http://www.bhsfestival.sk, https://www.teraz.sk/spravy/autor-opery-peter-a-luciamiroslav-baz/541034-clanok.html, časopis Hudobný život
Zdroj – obrázky:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fold.hc.sk%2Fdata%2Ffoto%2FMiro_Bazlik_archiv_768px_upr.
jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fold.hc.sk%2Fhudba%2Fosobnost-detail%2F35-mirobazlik&tbnid=ziAedQCUQOSRJM&vet=10CBMQxiAoAmoXChMI6PjOh8WK8QIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=8lfpYek
mPj3NLM&w=612&h=768&itg=1&q=miroslav%20b%C3%A1zlik&ved=0CBMQxiAoAmoXChMI6PjOh8WK8QIVAAAAA
B0AAAAAEAY
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LETO
Leto je čľapot vody,
Čas do pohody.
Leto je vôňa zrna,
žeravá duna.

Leto je odrast mláďat,
čas, snopy viazať.
Leto je pestrá lúka,
čo ponúka za dve merice,
kvetov do kytice.

Leto je čas oddychu,
tichého povzdychu:
Až o rok príde zas.

Autor: Mgr. Darina Blašková
Zdroj – obrázok: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fsun-vectoricon-cute-yellow-happy-face-emoji-summer-emoticon-illustration-isoalted-white-background144420946.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fsun-vector-icon-cute-yellow-happy-face-emojisummer-emoticon-illustration-isoalted-white-backgroundimage144420946&tbnid=HaQFSJIuVQzezM&vet=12ahUKEwjx7dKLzorxAhVK3RoKHbGoB-8QMygEegUIARCAQ..i&docid=quKIyDEGzjY1M&w=1600&h=1689&q=sun%20symbol&hl=sk&ved=2ahUKEwjx7dKLzorxAhVK3RoKHbGoB8QMygEegUIARC-AQ#imgrc=HaQFSJIuVQzezM&imgdii=ScBkElUhfkYHtM
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Duchovné okienko
Milí obyvatelia a pracovníci Domova seniorov ARCHA,
mesiac jún je pre kresťanov katolíkov mesiacom Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho. Modlíme sa preto litánie, ktoré nám v istej miere odhaľujú, aké
Kristovo srdce je. Litánie sú vlastne rozjímaním nad Kristovým srdcom s tým
účelom, že aj naše srdce by sa malo formovať po vzore Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho.
Z rôznych umeleckých diel, a to
predovšetkým malieb, možno vidieť hlavné
atribúty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Sú nimi najmä plameň horiaceho ohňa
vychádzajúci zo srdca, ktoré je znakom
Božej lásky. Nasleduje kríž a tŕňová
koruna, ktorá obopína srdce. To je znak
obety a utrpenia. Láska Ježiša Krista je
spojená s obetou a utrpením.
Kresťania vnímajú skutočnú lásku podľa
vzoru Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Pravá láska je teda spojená aj s obetami a
utrpením. „Veď Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život.“ (Jn 3,16)
Kristus teda dáva svoj život za spásu ľudí a dáva ho dobrovoľne z lásky k
človeku.
V litániách máme rôzne zvolania. Jedným z nich je: „Srdce Ježišovo,
Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky.“ Ježišovo srdce je teda
tvorené a formované Duchom Svätým, a preto je dokonalé. Aj naše srdcia by sa
mali formovať Duchom Svätým.
V každodennej modlitbe sa otvárame pôsobeniu Ducha Svätého na naše srdce a
z každej úprimnej modlitby, pri ktorej stretávame Boha, by sme mali odchádzať
o trochu iní, aj o trochu lepší.
Ďalšími zvolaniami sú: „Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho“, „Srdce
Ježišovo, dom Boží a brána do neba.“ Kristus sám seba nazýva aj chrámom, v
ktorom prebýva Boh. Nielen Ježišovo srdce je určené na to, aby v ňom prebýval
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Boh, ale aj každé ľudské srdce dosahuje podľa kresťanskej spirituality svoje
naplnenie a celistvosť len vtedy, ak v ňom prebýva Duch Svätý. Podobne, ako je
to aj s naším fyzickým srdcom, ktoré je napojené na pľúca a musí sa
okysličovať.
Bez kyslíka prestáva srdce biť a umiera. Pľúca s kyslíkom sú tak veľmi dôležité,
že krv prechádzajúca z pravej do ľavej časti srdca neprechádza priamo, ale práve
cez pľúca, kde sa okysličuje.
V súčasnej dobe pandémie si viac ako inokedy uvedomuje potrebu dýchania a
kyslíka. Dýchať potrebujeme pravidelne, len tak môže srdce biť. Čo je dych pre
srdce, to je modlitba pre človeka. Pri modlitbe sa človek stáva domom Božím a
zároveň plne sebou samým.
Srdce je nielenže symbolom lásky, ale aj vytrvalosti, sily a vernosti. Vieme, že
je najvyťaženejším svalom ľudského organizmu. Bije aj keď spíme, aj keď
bdieme. Bije nepretržite od svojho vzniku až do poslednej chvíle života. Pravá
láska teda nepomíňa. Ľudské tlčúce srdce je obrazom Božej vernej a spoľahlivej
lásky. V Ježišovom srdci nachádzame pokoj, istotu a zmierenie. Je prameňom
všetkej útechy.
Srdce Ježišovo je zranené ľudskými hriechmi a „potupami preplnené“.
Napriek tomu neprestáva milovať. Aj pre nás to môže byť inšpiráciou, aby sme
napriek všetkým ťažkostiam života a ranám osudu neprestali mať v srdci lásku.
„Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami“ je zvolaním litánií, ktoré
naše túžby upriamuje na večnosť a na nebo. V chorobe a v pokročilom veku si
viac ako inokedy uvedomujeme pominuteľnosť a krehkosť nášho fyzického
života. Pýtame sa, či ešte niečo bude alebo nie?
Pre kresťana je večný život po skončení pozemského života pevnou súčasťou
jeho viery. Preto aj v pokročilom veku má kresťan dôvod na radosť a teší sa na
večnosť. Každú chvíľu života sa snaží využiť ako prípravu a ako čas tzv. siatby,
obrábania zeme, čas lopoty, bojov a potu, ale vždy s nádejou na večnú odmenu v
nebi.
P. ThLic. Ján Zoričák C.Ss.R (farnosť Kramáre)
Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/search?q=jesus&rlz=1C1CHBF_skSK856SK856&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=2mUva6FeX
ewIvM%252Cg-BhXL55wnifvM%252C_&vet=1&usg=AI4_kSBtnJB13sGvCW_mYDtIi44n19hPA&sa=X&ved=2ahUKEwj576XE57nxAhUI7aQKHRChCHEQ9QF6BAgaEAE&biw=19
20&bih=937#imgrc=2mUva6FeXewIvM
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Vyskúšajte nové technológie – virtuálne okuliare Kaleido
Pozitívnou stránkou koronavírusu je to, že veľa z Vás, našich klientov, si zvyklo
používať moderné technológie – mobilné telefóny, počítače, tablety a už ste si
na tieto moderné prístroje zvykli. A ďakujeme za ne rôznym technickým
inžinierom a firmám, lebo v čase pandémie by
veľa z nás svojich blízkych nevidelo ani takto
virtuálne - cez videohovory alebo mobilné
telefóny.
A keďže vďaka pani riaditeľke DS ARCHA,
ktorá je moderným technológiám naklonená sa
v našom zariadení stali novinkou virtuálne
okuliare Kaleido. V nich je možné ocitnúť sa
na rôznych miestach – Praha, Amsterdam,
Benátky, les, more, koncert. Tiež vďaka
šikovným inžinierom a kameramanom si viete
tieto zážitky užiť takzvanou 3D formou. To
znamená, že obraz je pre vás dostupný
360 stupňov – môžete sa obzerať doprava, doľava, hore aj za seba a stále sa
budete nachádzať v prostredí alebo na výlete ako keby ste tam naozaj boli.
Niekoľko z našich klientov si už tento zážitok vyskúšali a páčil sa im. Ak máte
záujem vyskúšať alebo opätovne zažiť túto virtuálnu realitu, oslovte naše
sociálne pracovníčky – terapeutky, ktoré Vám virtuálne okuliare požičajú
a pomôžu s ich manipuláciou.
Okuliare sú zapožičané pre naše zariadenie
do 21.07.2021.
Odporúčame vyskúšať tento príjemný zážitok
a vychutnať si niekedy nepoznané, inokedy
známe miesta a pozrieť sa aj týmto
pohodlným spôsobom do sveta. A pritom
môžete sedieť v kresle u seba na izbe,
nemusíte nikam fyzicky cestovať a všetka tá
nádhera je pre vás zadarmo.
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Leto 1970
Vidím to, akoby to bolo dnes. Je leto, školské prázdniny v plnom prúde,
čas na zábavu a oddych. Vybrali sme sa s mojim bratom na lamačské kúpalisko.
Zbalili sme si jedlo, pitie, deku, uteráky.
Keďže som bola ako prívesok bratovi pridelená na stráženie, patrične mi
to dával najavo. Tak sa stalo aj teraz.
Konečne sme dorazili na kúpalisko, zakúpili si lístky, rozložili si deku,
uteráky. A hurá do vody! Brat v časti pre plavcov, a ja samozrejme s jeho
výsosťou navigovaná do bazéna pre neplavcov. Omrzelo ma chodiť po dne
a hrať sa na plavca. Vyšla som na deku a zajedla si.
Ako tak jem, pribehol brat aj s jeho kamarátmi na našu deku. Keďže som
ho predtým stále otravovala, aby ma naučil plávať, tak ma všetci chytili za ruky,
za nohy a vliekli ma k bazénu pre plavcov. Rozhojdali ma. Zbytočne som
kričala, že neviem plávať. Zrejme ich to nezaujímalo, lebo ma hodili do bazéna.
Neviem či duchaprítomnosť alebo pud sebazáchovy v tom okamihu začal
na mňa účinkovať. Tesne než sa za mnou zatvorila hladina vody, stihla som sa
nadýchnuť. Pod vodou som bola len pár okamihov a tu mi prebehla myšlienka:
“Nemôžem ešte zomrieť, som taká mladá!“

Začal sa môj boj o život. Voda ma vymrštila nad hladinu, začala som sa
oháňať rukami a kopať nohami. Pri týchto manévroch som sa aj patrične napila
vody z bazéna. Chlapci sa na mne zabávali a kričali, aby som plávala. Na môj
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krik priplával ku mne jeden pán a pomohol mi dostať sa ku kraju bazéna
a vynadal chlapcom.
Neviem či zlosť alebo strach o môj život vo mne rozhodlo, aby som už
takúto situáciu nezažila. Definitívne som sa rozhodla, že sa naučím plávať.
Prihlásila som sa na kurz plávania o ktorom ma informovala spolužiačka. Po pol
roku trénovania som vedela plávať plavecký štýl prsia a po dvoch rokoch už
všetky plavecké štýly. Dokonca som dobre zvládala opačné kotrmelce a skok do
vody šípkou.
Aké z toho plynie ponaučenie? Neotravovať staršieho brata alebo správne
rozhodnutie. Nevzdávať sa! Ja som si vybrala to druhé. Avšak doteraz nemám
dobré spomienky na leto 1970.
Autor: Mgr. Darina Blašková
Zdroj – obrázok: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbratislavskevylety.sk%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F05%2Faquaparksenec.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbratislavskevylety.sk%2Fkupaliska-a-akvaparky-v-okoli-bratislavy-kde-sabratislavcania-okupu%2F&tbnid=kw4kIUdWtvhHgM&vet=12ahUKEwji5NvYz4rxAhWTwoUKHUsA6oQMygFegUIARDAAQ..i&docid=zTl0NTmU9Fd1zM&w=600&h=324&q=k%C3%BApalisko&ved=2ahUKEwji5NvYz4
rxAhWTwoUKHU-sA6oQMygFegUIARDAAQ

Deň matiek a deň otcov – ako vznikli tieto sviatky?
Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu.
Na ženu ako darkyňu života mysleli už v antike. V starovekom Grécku
oslavovali deň matiek už 250 rokov pred narodením Krista. Boli to slávnosti
na počesť bohyne Rhey - matky všetkých bohov. Trvali zvyčajne tri dni - od 15.
do 18 marca. Nemali však charakter verejných osláv fenoménu materstva, boli
skôr súkromným sviatkom pokračovateliek rodu.
V 16. storočí sa v Anglicku slávil sviatok matiek pod názvom Materská nedeľa
(alebo Nedeľa matiek) a pripadal na pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Mnoho
chudobných ľudí vtedy slúžilo v bohatých domácnostiach ďaleko od domova a
nemohlo tráviť čas so svojimi matkami. Preto služobníci dostávali na tento deň
voľno, aby sa mohli vrátiť domov alebo navštíviť kostol vo svojom rodnom
meste, kde žili ich matky a ďalší príbuzní.
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Prvé správy o „predchodkyni“ Sviatku matiek siahajú do Anglicka v 16. storočí.
Vtedy sa tomuto dňu hovorilo Materská nedeľa alebo Nedeľa matiek (Mothering
Sunday) a oslavoval sa na počesť všetkých anglických matiek v období
nazývanom Lent (t.j. štyridsaťdenné pôstne obdobie od Veľkej noci).
V USA prvá navrhla Deň matiek v roku 1872 Julia Ward Howeová a venovala
tento deň mieru. Na sklonku 19. storočia sa Anna Reevers Jarvisová z
Philadelphie, matka 11 detí začala angažovať za práva matiek. Keď zomrela,
pokračovala v jej začatom úsilí jej dcéra, ktorá požiadala pastora metodistickej
cirkvi v meste Grafton v Západnej Virgínii, aby vykonal zvláštnu bohoslužbu na
počesť pani Jarvisovej a všetkých matiek sveta.
V roku 1907 Anna Reevers Jarvisová zahájila kampaň za ustanovenie Dňa
matiek ako národný sviatok.
V roku 1911 bol Deň matiek prehlásený oficiálne za národný sviatok – deň
verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Prezident Woodrow Wilson podpísal
dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný
sviatok.

Druhú májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Všetko
zariadili deti, ktoré navyše svoje maminky ochotne obsluhovali. Dospelí
posielali matkám pozdravy a blahoželania. Občania USA sa ozdobovali kvetom
– bielym, ten kto matku už nemal a červenou tí ostatní.
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Nápad oslavy Dňa matiek do Československa prišiel okolo roku 1918, keď
krajinu navštevovalo veľa ľudí z USA, medzi nimi i sociálne pracovníčky. Ideu
šírila Československá ochrana matiek a detí, Červený kríž, Sokol, Orol,
katolícke spolky i niektoré ženské komisie pri politických stranách.
Najviac sa o oslavu Dňa matiek v bývalom Československu zaslúžila Alica
Masaryková, matka Tomáša Garyka Masaryka.

V 50-tych rokoch, v komunistickom Československu a ostatných proruských
krajinách sú oslavy Dňa matiek nahradené oslavami Medzinárodného dňa žien.
Len v niektorých rodinách sa tradícia májovej nedele udržiavala navzdory
oficiálnym nariadeniam vládnucej ideológie. Slobodne sme sa k oslavovaniu
Dňa matiek vrátili až od roku 1990.
Oslava Dňa matiek vo svete
Väčšinou sa v tento deň prejavuje úcta matke kvetom alebo sa jej dávajú
pohľadnice s predtlačou, na ktoré dopisujú deti rôzne osobné želania.
Neposielajú si ich, ale dávajú priamo do rúk, aby tak znásobili osobitosť
a dôležitosť obdarovávanej osoby.
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V Anglicku napríklad, nechajú deti s otcom mamičku spať omnoho dlhšie
a sami pripravia raňajky. Veľa rodín pripravuje na Deň matiek špeciálny obed
alebo zoberú mamu do jej najobľúbenejšej reštaurácie.
Oslavy dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr výnimkou ako pravidlom.
V Latinskej Amerike sa oslavuje o niekoľko dní neskôr, napríklad
v Argentíne až v septembri.
V Španielsku a v Portugalsku oslavujú Deň matiek až v decembri.

Deň otcov v dnešnej dobe vnímame len ako nejakú protiváhu Dňa matiek.
Spoločnosť má pocit, že vznikol len pre fakt, aby neboli otcovia ukrivdení alebo
aby sme si pripomínali aj druhého rodiča. Pôvod osláv, respektíve pripomienku
otcov ako takých, však pramení z trochu iných udalostí a okolností.
Prvá snaha vytvoriť oficiálny deň, ktorý by si pripomínal otcov a ich úlohu v
rodine a živote rodín, pochádzala od 30. amerického prezidenta Calvina
Coolidgea (1872-1933). V roku 1924 prišiel s návrhom vytvoriť Deň otcov,
avšak krajina mala iné
problémy, aby sa
vôbec takýmto
nápadom reálne
zaoberala. Historicky
poznáme obdobie
okolo roku 1924 ako
náročné z dôvodov
úpadku ekonomiky
pre veľkú
hospodársku krízu,
ale tiež pre obdobie
po I. svetovej vojne.
Lenže práve v nej je ukrytý dôvod, prečo vôbec Deň otcov mal vzniknúť.
Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v
roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov,
ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti
manželky musel vychovávať šesť detí sám. Sonora vnímala svojho otca ako
hrdinu a navrhla, aby svoj oslavný deň mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna
oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita
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sviatku narastala a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých
otcov. V roku 1966 prezident Lyndon B. Johnson (nastúpil na post prezidenta po
smrti Johna F. Kennedyho) podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom určil
tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.
Deň otcov sa v súčasnosti pripomína, no nespájajú sa s nimi žiadne veľké
podujatia. Je skôr o skromnosti alebo len o zmienkach, s ktorými sa deti
stretávajú v školách. Pripomienka tohto dňa znamená príležitosť vyraziť von a
stráviť spoločný čas.
Deň otcov vo svete
V Taliansku sa slávi v marci. V Rusku, Bielorusku a Kazachstane sa neslávi
Deň otcov, ale pripomínajú sa v rámci osláv Obrancov domoviny, dňa 23.
februára. Oslavujú a spomínajú na ozbrojené sily brániace vlasť.
Zdroj: https://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/20322-den-matiek-historia/
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_matiek
Zdroj: https://mreferaty.aktuality.sk/historia-dna-matiek/referat-27000
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_otcov
Zdroj: https://zn.sk/kedy-je-den-otcov-historia/
Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftchiboblog.cz%2Fcontent%2Fuploads%2F2017%2F05%2F1470
1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftchiboblog.sk%2Fden-matiek-vminulosti%2F&tbnid=AN34D60o1oCCeM&vet=12ahUKEwiB2T0y4XxAhUSohoKHfz1BnUQMygHegUIARC8AQ..i&docid=hQxovFG3zopzjM&w=1927&h=1261&q=de%C5%88%20m
atiek%20hist%C3%B3ria&ved=2ahUKEwiB2-T0y4XxAhUSohoKHfz1BnUQMygHegUIARC8AQ
Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ftchiboblog.cz%2Fcontent%2Fuploads%2F2017%2F05%2F147
01.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftchiboblog.sk%2Fden-matiek-vminulosti%2F&tbnid=AN34D60o1oCCeM&vet=12ahUKEwiB2T0y4XxAhUSohoKHfz1BnUQMygHegUIARC8AQ..i&docid=hQxovFG3zopzjM&w=1927&h=1261&q=de%C5%88%20mat
iek%20hist%C3%B3ria&ved=2ahUKEwiB2T0y4XxAhUSohoKHfz1BnUQMygHegUIARC8AQ#imgrc=AN34D60o1oCCeM&imgdii=x2-RrdrbRH_JZM
Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbor.thedailymeal.com%2FF2UUR0KRIRpVLLGFD5o9z5J
ywmQ%3D%2F870x565%2Ffilters%3Afocal(967x487%3A968x488)%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.thedailymeal.com%2Fsite
s%2Fdefault%2Ffiles%2Fstory%2F2018%2FiStock958603990.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.thedailymeal.com%2Fholidays%2Ffathers-day-funfacts&tbnid=pzBdwAwiVdCiAM&vet=10CAEQMyhkahcKEwigx7_Xzo_xAhUAAAAAHQAAAAAQAg..i&docid=kQXH9Zvvn
pZSiM&w=870&h=565&q=fathers%20day&ved=0CAEQMyhkahcKEwigx7_Xzo_xAhUAAAAAHQAAAAAQAg#imgrc=j1f1
HGNpHh8GPM&imgdii=DUnKpF9t4Vl42M
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Domovu seniorov ARCHA bolo udelené ocenenie
Cena primátora Bratislavy 2021
Primátor Bratislavy Matúš Vallo po ročnej pauze ocenil
významné osobnosti mesta, ktoré svojimi činmi a ideami
prispeli k lepšej Bratislave.
Dňa 23. júna im na nádvorí Primaciálneho paláca na
znak svojej vďaky slávnostne udelil Cenu primátora
Bratislavy 2021.
Nositeľom Ceny primátora hlavného mesta sa môže stať
každá obyvateľka a každý obyvateľ Bratislavy, ktorí vo
svojom odbore prispeli výnimočným spôsobom k dobru a blahu Bratislavy.
Kandidátov na cenu vyberá priamo primátor tak, aby nominácie na cenu
reprezentovali výnimočné počiny, ktoré formujú Bratislavu a ktoré zároveň
často neprávom ujdú pozornosti médií či širokej verejnosti.
Kolektívna cena COVID hrdinovia za veľké osobné nasadenie a obetavosť pri
starostlivosti o seniorky a seniorov počas pandémie COVID-19 bude udelená
ôsmim ženám. Každá z nich reprezentuje jedno zariadenie pre seniorov a celý
jeden kolektív tohto zariadenia, ktorý sa počas náročného uplynulého roku
i tohto roku v sťažených podmienkach staral o rodičov, starých rodičov,
blízkych aj vzdialených príbuzných.
Jednou z najväčších hrozieb uplynulého pandemického roka bolo, keď sa vírus
dostal medzi najviac ohrozenú skupinu obyvateľstva – k seniorom. Zamestnanci
a zamestnankyne zariadení pre seniorov podali neuveriteľné výkony.
Neočakávaná situácia kolektívy v jednotlivých zariadeniach ešte viac stmelila a
odhalila v plnej miere, akí vzácni a obetaví ľudia v nich pracujú. Kvôli
epidemiologickým opatreniam museli zo dňa na deň úplne zmeniť zavedený
chod pracovísk tak, aby bol čo najefektnejší, najproduktívnejší a zároveň
najbezpečnejší. Napriek tomu, že každý deň čelili smrti spôsobenej COVIDom,
zamestnanci zariadení pre seniorov našli v sebe dostatok sily aj na to, aby
denno-denne povzbudili životodarným slovom častokrát osamelých seniorov.
Za zariadenie DS ARCHA prevzala ocenenie p. Ingrid Silvánová, zdravotná
sestra.
Zdroj: https://bratislava.sk/sk/sprava/primator-bratislavy-ocenil-vyznamne-osobnostimesta?fbclid=IwAR2UxXsNez7Nw4PesqJl9chL6d5TU7c7Tt8LY8dlj5OWDxKdt6Gp6rJpETA
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Ocenenia pre p. Hildu Múdru
Výročná cena Samuela Zocha je od roku 2003 každoročne udeľovaná
fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o
spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho
reprezentáciu doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena
udelená aj zahraničným občanom.
Udelenie výročných cien za rok 2020
▪ Hilda Múdra
▪ lng.Viliam Nagy
▪ Ladislav Holásek
▪ Ján Švehlík
▪ Eva Rysová
▪ MgA. Ľubomír Piktor
▪ Jana Matulová
▪ lvan Štrpka
▪ Jozef Leikert
▪ Milan Lasica
▪ Magdaléna Vášáryová
▪ JUDr. lng. Jiří Vlach CSc.
▪ lng. Dorota Pospíšilová, PhD
▪ Jozef Vengloš
Dňa 09.06.2021
prišiel predseda
Bratislavského
samosprávneho
kraja, p. Juraj
Droba, osobne
odovzdať
Výročnú cenu
Samuela Zocha
p. Hilde Múdrej,
ktorá je
klientkou nášho
zariadenia.
Pani Múdrej k
cene zo srdca a s
úctou gratulujeme.
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Pani prezidentka, Zuzana Čaputová, udelila štátne vyznamenania, kde ocenila 24
osobností. Je medzi nimi aj p. Hilda Múdra. Opäť zo srdca gratulujeme
a ďakujeme za jej zásluhy.
Prehľad vyznamenaných:
▪ Hilda Múdra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy
v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej
republiky v zahraničí
▪ Sándor Beke
▪ Jaroslav Budz
▪ Pavol Čekan
▪ Pavol Demitra
▪ Vladimír Godár
▪ Agnieszka Holland
▪ Agnesa Horváthová
▪ Zdeno Chára
▪ Rudolf Chmel
▪ Vasiľ Jabur
▪ Helena Jurasovová
▪ Kristína Križanová
▪ Ivan Leitman
▪ Vladimír Michal
▪ Chaviva Reiková
▪ Pavel Rychetský
▪ Anna Šestáková
▪ Magdaléna
Špotáková
▪ Ivan Štrpka
▪ Milan Šútovec
▪ Károly Tóth
▪ Dezider Ursiny
▪ Ján Zavarský
Zdroj:
https://www.facebook.com/zcaputova/
Zdroj: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/592817-prezidentka-udelila-statne-vyznamenania-ocenila-24-ludi/
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Návšteva pani prezidentky Zuzany Čaputovej v DS ARCHA
Dňa 22.06.2021 sme mali v našom zariadení
vzácnu návštevu, pani prezidentku Zuzanu
Čaputovú.
Pani prezidentke ďakujeme za jej čas strávený
s nami, za jej návštevu, milé slová a príjemné
posedenie s diskusiou s našimi seniormi.
Pani Čaputová o svojej návšteve napísala
nasledovné:
„Dnes som navštívila Domov seniorov Archa v Bratislave. Zariadenie prešlo
počas druhej vlny pandémie aj mesačnou karanténou, ktorá bola nesmiernou
skúškou obetavosti personálu. V súčasnosti je už väčšina starkých zaočkovaných
a v súlade s uvoľňovaním opatrení sa môžu konečne tešiť z návštev svojich
blízkych. Vedeniu i celému personálu v Arche, ale aj vo všetkých zariadeniach
sociálnych služieb na Slovensku, patrí obrovská vďaka a uznanie.
Na stretnutí s klientkami a klientmi som sa rozprávala s bývalým prednostom
pôrodnice, ktorý pomohol na svet tisíckam detí, so stavebným inžinierom, so
železničiarom, ktorý precestoval mnoho krajín, s fyzičkou, ktorá celý život
prednášala, s učiteľkou i zameriavačkou optiky vo vojenskej technike, či bývalou
turistickou sprievodkyňou, ktorá sa v októbri dožije 100 rokov.
Napriek vysokému veku a zdravotným problémom si držia duševnú a
intelektuálnu sviežosť, lúštia krížovky, majú rehabilitáciu i ručné práce, čítajú a
niektorí dokonca prispievajú do časopisu, ktorý si DS Archa vydáva.
Všetci sa mi zverili, že dlhá izolácia od rodiny a priateľov sa negatívne
podpísala pod ich fyzickú i psychickú kondíciu a veľmi dúfajú, že sa to už
nebude opakovať. Ďakujem, že som mohla stráviť čas s tak vzácnymi ľuďmi.“
Zdroj: https://www.facebook.com/zcaputova/
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Ďakujem!
Napriek prísnym opatreniam vedenia ARCHY na čele s pani
riaditeľkou, koronavírus neobišiel ani naše zariadenie. Na koronavírus
ochorelo niekoľko našich klientov. Priznám sa, že som sa obával
infekcie koronavirusom. Pred nástupom do ARCHY som totiž
prekonal ťažký obojstranný zápal pľúc. Preto som považoval
ochorenie koronavírusom pre mňa ako veľmi nebezpečné. Z toho
dôvodu som až úzkostlivo dodržiaval preventívne opatrenie vedenia
ARCHY. Dokonca som sa vyhýbal aj klientom ARCHY. Došlo to tak
ďaleko, že som sa vyhýbal aj tým, s ktorými som predtým pri stretnutí
na chodbe prehodil aspoň niekoľko slov. Pripadal som si ako odľud.
Napriek tomu som schytal koronavírusovú infekciu. Mal som
ťažkú formu nákazy.
Nebol som dobrý pacient. Odmietal som kyslík a občas som s našou
sestričkou Alenkou aj zápasil. Keď som sa cítil o trochu lepšie,
ospravedlnil som sa jej a poprosil som ju, aby mi odpustila všetky
príkoria, ktoré som jej spôsobil. Celý personál, ktorý ma opatroval
a ošetroval bol mimoriadne ústretový. Všimol som si, že aj náš
praktický lekár bol pri mne aj niekoľkokrát cez deň.
Nakoniec som prekonal ťažkú formu koronavírusu, aj keď
s určitými následkami ako problémy s dýchaním, kašľom, chôdzou
a pod.. Dúfam, že časom to všetko prejde alebo sa aspoň zlepší na
prijateľnú úroveň.
Nakoniec všetkým pracovníkom ARCHY, ktorí akýmkoľvek
spôsobom participovali na mojom uzdravení sa chcem srdečne
poďakovať a popriať veľa zdravia a sily pri zdolávaní zdravotných
neduhov.

Váš „koronarista“ doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
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Doplňovačka
Náš klient, p. JUDr. Ivan Budinský, s chuťou a svojím vlastným
humorom doplnil príslovia, ktoré vypĺňal v rámci denných aktivít.
Keďže sú vtipné a trefné, chceme sa s vami o nich podeliť.
Čo môžeš urobiť dnes, urob hneď, lebo zabudneš.
Kto druhému jamu kope je hrobár.
Darovanému koňovi poďakuj.
Trafená hus zagága, na tanieri čuší.
Zlá burina tiež vyhynie.
Kto sa smeje naposledy, sa nevládze smiať.
Kto neskoro chodí, nedostane jesť.
Tak dlho sa chodí s krčahom po vodu, kým ti krčah nepukne.
Ráno je múdrejšie večera, aj múdrejšie ako včera.
Dva krát meraj a raz rež, kým sa neporežeš.
Zíde z očí, láska sa končí.
Tichá voda brehy hľadá, niet čo podmyť.
Pod lampou je veľa hmyzu.

Zdroj – obrázok:
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.teachwire.net%2Fuploads%2Fnews%2FiStock614448054.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.teachwire.net%2Fnews%2Fformal-letter-writing-ks2-examplesworksheets-and-resources-for-primaryenglish&tbnid=XcmR74YRJ2hsXM&vet=12ahUKEwizoIecuYzxAhVKKxoKHXIrCg8QMygdegUIARDsAQ..i&docid=xUtK8
PTtWIgi3M&w=1000&h=663&q=letter&ved=2ahUKEwizoIecuYzxAhVKKxoKHXIrCg8QMygdegUIARDsAQ
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Hádanky pre milovníkov zemepisu a geografie

Pospájajte slová tak, aby Vám vyšli správne pomenovania miest.
Banská

Fatra

Malá

Ľubovňa

Oravský

Balog

Nové

Moravce

Čierny

Meder

Stará

Bystrica

Zlaté

Zámky

Veľký

hrad

Viete správne priradiť k európskym štátom ich hlavné mestá?
Taliansko

Madrid

Veľká Británia

Tallin

Dánsko

Viedeň

Rakúsko

Rím

Estónsko

Londýn

Španielsko

Kodaň

ARCHA noviny vydáva DS ARCHA. Redakčná rada: kolektív zamestnancov a prijímateľov sociálnej
služby. Text graficky upravil: kolektív redakčnej rady. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť príspevky
podľa potreby tak, aby sa nezmenil ich význam.
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