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Už sme sa dočkali
Milí naši čitatelia,
s pekným počasím prišli aj dobré správy. Rúška z tvárí si môžeme pomaly dávať
dole a vychutnávať si slnečné lúče, ktoré sa k nám postupne predierajú, aby nás
pohladili po tvári.
A vy sa tešíte z prvých návštev po viac ako troch mesiacoch. To je radosť vidieť
vaše usmiate tváre a niekedy aj slzy dojatia. Na toto sme sa my, zamestnanci DS
ARCHA, spolu s vami tešili. Aby ste opäť boli medzi svojimi blízkymi,
rozprávali sa o tom, čo ste vy i vaši blízki zažili.
Pevne veríme, že hygienické opatrenia sa budú len a len postupne uvoľňovať
a za nejaký čas sa opäť dostaneme do „starých koľají“ s neobmedzenými
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návštevami, objatiami a bozkami od vašich rodín, ktoré vám musia vynahradiť
ten čas, kým ste sa nevideli.
Nateraz si treba vychutnávať príjemný pocit z blízkosti vašich detí, známych
a kamarátov, ktorí vás postupne chodia navštevovať.

KRÁSNY USLZENÝ DEŇ
V dažďových kvapkách ospalým krokom kráča deň.
Zahmlený vzduch zalieva pľúca ustatých strážcov.

Ako povodeň od nočnej smeny, hmla mokro sadá na kameň.
V slzách sa rodí len každodenný a predsa krásny deň.

Páčiš sa mi...
Páčiš sa mi život čistý, pristúp bližšie, objím ma.
Vo mne listy mäkko pohlaď ak chceš udri,
najprv päsť a potom bozky.

Nerodí sa nikto múdry, všetci prichádzame bosky.
Otváram Ti svoju náruč,
aj ma muč len ma veľa nauč ...

Autor: p. Zorka Paštrnáková
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Aj napriek karanténe v našom zariadení mali niektoré klientky chuť tvoriť
a pomáhali pracovníkom zariadenia s jarnou a veľkonočnou výzdobou. A aj keď
návštevy nechodili, my sme si skrášlili zariadenie od obrázkov p. Terezky,
p. Hedvigy, p. Pavlínky a p. Sofie.
A čo hovoria o kreslení naše klientky p. Sofia a p. Pavlínka?
Pani Sofia: V detstve nemala veľa možností. Nakoľko prežila blokádu mesta
Leningrad, kde sa narodila a svoje detstvo prežila v pivničných priestoroch,
dodnes to má v živej pamäti. Až v našom zariadení našla zmysel pre
vyfarbovanie vďaka sociálnej pracovníčke Majke, ktorá ju k tomu inšpirovala.
Ako nám povedala pani Sofia: „Našla som tak zmysel pre krásu a harmóniu.“
Pani Pavlínka: Rada vyfarbuje už od detstva. Dodnes má niektoré obrázky
odložené. Rada vyfarbuje kvety vo váze, čím sa jej zlepšuje jemná motorika,
ktorú si trénuje. Vyfarbovaním posiluje prsty a zápästie. Kreslenie jej pomáha
v predstavivosti, pri vyfarbovaní uvažuje nad vhodne zvolenou farbou.
Vyfarbovaním jej rýchlejšie prejde deň a teší ju, keď jej obrázky robia radosť
ostatným a páči sa to aj jej manželovi a rodine.
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Rubrika: Spoznávame našich klientov
Ako sa ľudia menia. Alebo ani nie?
Pani Sofinka, inak jej ani nepovieme. Vždy upravenú ju nájdete ako si spokojne
sedí pri čokoláde z automatu alebo sa prechádza po záhrade, či vyfarbuje
omaľovánky v rámci denných aktivít.
Skoro každý sa za ňou obzrie, najmä kvôli jej bohatým, vždy učesaným vlasom
alebo krásnym obrovským modrým očiam. Krása z mladosti sa nestratí, tak je to
aj pri p. Sofii.
V mesiaci jún 2020 sa p. Sofia dožila krásnych 81 rokov. A v tomto článku sa
dozviete, kto bola táto vždy upravená dáma.
Keď sme sa pýtali dcéry p. Sofie ako by ju opísala, tak nám povedala: „Pre mňa
je mamina aj tá krásna, usmievavá, vzdelaná, múdra, sčítaná a pracovitá žena,
ktorá sa na nás „usmieva“ z priložených fotografií, ale aj tá milá osôbka, ktorá
dnes všetkých opakovane zdraví, za všetko všetkým opakovane ďakuje a aj
opakovane sa pýta a hovorí to isté. Ale to je choroba, za ktorú nemôže.“
Pani Sofia sa narodila vo veľkom, niekoľko miliónovom meste Leningrad
(dnešný Sankt Peterburg ) v ZSSR (dnešné Rusko). Celý svoj život v Rusku
prežila celkom blízko najväčšej, najznámejšej a asi aj najkrajšej ulici mesta –
Nevského Prospektu, ktorá bola dlhá cca 13 km.
Pani Sofia sa ako 18 - ročná vydala do ČSSR (Československej socialistickej
republiky). Do starobného dôchodku nastúpila z pracovnej pozície prekladateľka technickej literatúry. Pracovala v Ústave experimentálnej biológie
a ekológie Slovenskej akadémie vied.
Ale vo svojom živote pracovala aj ako manekýnka cca 11 rokov. Bolo to
obdobie, kedy sa tomuto povolaniu profesionálne venovalo veľmi málo osôb
možno 15 – 20 žien v celej Československej socialistickej republike. Boli
profesijne združené pod umeleckou agentúrou SLOVKONCERT ako „slobodný
umelec“, keďže v 70.-tych rokoch museli byť všetci ľudia povinne zamestnaní.
Jej fotografie boli vystavené v mnohých obchodoch ako reklamné pútače,
usmievala sa na nás z televízie a rôznych časopisov, no najmä pôsobila na
predvádzacích mólach.
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Na ukážku Vám prikladáme krásne profesionálne fotky manekýnky Sofie zo
70. - tych a 80. – tych rokov. Ani nevidno rozdiel, ale odvtedy už prešlo 40
rokov.
Aj teraz, keď ju stretávame na chodbách nášho zariadenia, sa na nás usmieva aj
s jej peknými veľkými modrými očami.
Ďakujeme za spoluprácu na tomto článku dcére p. Sofie, ktorá nám poskytla
fotky a informácie z mladosti jej maminy.
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Zdroj obrázkov: osobné fotografie p. Sofie
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Ako sme „prišli“ o malinový džem
Bolo to už dosť dávno. To sme boli mladí a naše deti ešte malé a bývali sme
v Bratislave v Krasňanoch. Manžel pochádzal z dedinky pod Tatrami zo
Slovenskej vsi.
Krásny kraj a veľmi radi sme tam všetci chodili. Deti sa vždy veľmi tešili na
dedka a babku. Chodili sme tam hlavne v lete, keď deti mali prázdniny.
Keď sme tam boli, vždy sme chodili do lesa. Deti sa vybehali a dospeláci
zbierali maliny a čučoriedky. Jedného pekného dňa som si so švagrinou
vymyslela „plán“. Chlapov s deťmi pošleme do lesa a my budeme mať chvíľu
pokoj a budeme si užívať sladké ničnerobenie.
Lialo ako z konvy, ale naši muži
vzali deti a že teda vyplnia naše
želanie a aj v takom počasí pôjdu na
maliny. Ja a švagriná sme si užívali
sladké ničnerobenie a netušili, aké
prekvapenie nás čaká. Aj keď
počasie bolo škaredé „výprava“
z lesa priniesla plno malín. No nám
ženám sa stále nič nechcelo, a tak
sme si povedali, že maliny odložíme, aby muži nevedeli a džem budeme variť na
druhý deň.
Ale aké bolo naše prekvapenie. Všetky naše odložené maliny sa do druhého dňa
pokazili a z nášho malinového džemu nebolo nič.
Odvtedy si pamätám, že niektoré veci nie je dobré odložiť „na zajtra“.

Autor: pani Anička

Zdroj obrázka: https://akoapreco.com/ako-urobit-malinovy-dzem/
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Môj prijímací pohovor do práce
Ako mladá dvadsaťdva ročná slečna, som išla na prijímací pohovor do
firmy Jihočeské cihelny v Českých Budějoviciach na miesto sekretárky.
O uvedený typ práce som mala veľký záujem.
V dohodnutom termíne som sa stretla s dvoma pánmi, starší z nich bol
riaditeľ firmy a mladší jej právnik. Pohovor prebehol pre mňa úspešne a dohodli
sme sa aj na termíne nástupu do práce. Ja celá natešená že ma prijali zdvihla
som sa k odchodu zo stoličky. V tom čase galantní muži sa postavili taktiež
s úmyslom ma odprevadiť ku dverám. Ja som sa im chcela ešte raz poďakovať a
prudko som sa otočila smerom k nim. Moje topánky na vysokých opätkoch
a vyleštené parkety boli v tej chvíli zlou kombináciou. Pošmykla som sa a rovno
pred ich očami som spadla na zem. Páni zmeraveli, nevedeli ako sa majú tváriť
a reagovať. Ostali stáť ako prikovaní. Ja mladá, svižná som však hneď
vyskočila, rýchlo sa postavila na nohy a začala sa smiať. Nemala som žiadne
komplexy. Moji budúci zamestnávatelia, keď sa presvedčili, že sa mi hlavne nič
nestalo, sa začali smiať so mnou. Ani po takejto nepríjemnej situácii sa môj
nástup do práce nezrušil. Naopak, stala som sa sekretárkou pána riaditeľa. Bol to
starostlivý milý pán, vždy sa ku mne veľmi pekne správal a odo dňa pohovoru,
ma stále volal len „ Vieruško“.
Tento môj zvláštny príbeh sa mi vryl do pamäti. V živote sa človeku
stávajú rôzne nepredvídané situácie. Je lepšie sa nad nimi povzniesť a reagovať
smiechom, ako plačom. Mne sa to potvrdilo, že zasmiať sa aj nad vlastným
„trapasom“ prináša občas aj ovocie.
Autor: Viera Bočová

Zdroj obrázka: https://www.rupertsanderson.com/us/malory-black-suede.html

9

Moju prácu ocenil sám vajda
Ako lekár za socializmu som dostal veľa vyznamenaní. K väčšine
z nich som mal indiferentný postoj. Slúžili mi len na vylepšenie
kádrového profilu, ktorý som mal veľmi zlý. Medzi tých málo
vyznamenaní, ktoré som si ako tak vážil, bolo aj uznanie
a poďakovanie rómskeho vajdu.
Kto je vajda? Vajda mal medzi Rómami úžasnú moc. Jeho pôsobenie
medzi Rómami sa dá porovnať s poslaním náčelníka Indiánov. Mal
u svojho etnika obdivuhodný rešpekt. Dával do poriadku narušené
vzťahy. Medzi Rómami upokojoval bitky a poskytoval potrebnú
pomoc ako to ukázal aj v tomto prípade. Nosil vysoké čižmy (červené)
a mal manželku obsypanú zlatom. Vysoké čižmy a manželka
obsypaná zlatom zrejme patrili k postaveniu vajdu, pretože som to
videl aj u iných vajdov. Uviedol som to všetko preto, aby ste nemali
pocit, že vajda je hocikto. Je to pán vajda.
Tento príbeh musím napísať od začiatku. Ja aj manželka – tiež lekárka
sme hneď po promócii nastúpili do práce v nemocnici v Trnave. Ja na
gynekológiu a manželka na krčné oddelenie. Bola to výborná škola.
Rýchlo sme získali potrebné teoretické vzdelanie, ale najmä praktické
skúsenosti. Práca nás bavila. Z vďaky za to, že sme tak teoreticky
i prakticky napredovali veľmi skoro nás zaradili do nočných služieb.
Manželka bola vynikajúca operatérka. Chodil som sa na ňu pozerať
najmä ak deťom vyberala mandle. Neuveríte, ale tie deti počas
operácie od bolesti ani nemukli. Perfektné bezbolestné operácie a jej
operačnú zručnosť som jej skoro závidel. Ja som tiež absolvoval
operáciu mandlí. Pípal som od bolesti celú operáciu. A nielen to.
Zrejme mi časť mandlí nechali, lebo mi narástla nová, ešte väčšia, ako
bola pred operáciou. Takto to bežalo na pracoviskách až do momentu,
ktorý významne ovplyvnil ďalšiu kariéru mojej manželky.
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Raz v rámci bežného operačného
programu primár krčného oddelenia
operoval chlapca pre poruchy dýchania.
Manželka mu asistovala. Dieťa počas
operácie zomrelo. To moju manželku tak
šokovalo a rozrušilo, že odmietla ďalej
chodiť na operačnú sálu a slúžiť nočné
služby. Vznikol problém, ktorý vedenie
neriešilo a riešenie zostalo na nás oboch.
Manželke som sľúbil, že budem nočné slúžiť za ňu aj na krčnom
oddelení. Zariadil som to tak, že moje a manželkine služby vypisovali
v jeden deň. Slúžil som nočnú na dvoch oddeleniach a zadarmo.
Komunisti argumentovali tým, že služby neplatili preto, lebo ich
máme zaplatené v základnom plate. V službe som ošetril každého
a keď bolo treba som aj operoval. To teda bola odvaha. Dnes, keď na
to spomínam, naskakuje mi husia koža. Takto to bežalo až do
inkriminovanej nočnej služby. A tu začína príbeh, ktorému som musel
spraviť úvod.
Raz v nočnej ma zavolala zdravotná sestra z krčného oddelenia, aby
som prišiel. Viezli Róma, ktorý sa zranil pri bitke. Poprosil som ju,
aby zistila, kde sa bili. Keď mi povedala lokalitu bitky, vedel som, že
je zle. Lokalita bola známa tým, že Rómovia sa bijú hlava- nehlava aj
dva dni, ale čo je horšie, že pri bitkách používajú britvy. Očakával
som veľké devastačné poranenie. Raneného priviedol sám vajda
s manželkou. On prišiel vo vysokých čižmách a ona v čistom
krikľavom oblečení, ovešaná zlatom. Zbytok doprovodu robil na
dvore nemocnice hurhaj a neporiadok. Poslal som von vajdu. Za
chvíľu bol na dvore pokoj a mohli sme začať ošetrovať raneného.
Po odstránení oblečenia raneného som skoro spadol z nôh. Bolo to
horšie ako som očakával. Poranenie popíšem len stručne
a ohľaduplne, aby ste pri čítaní popisu poranenia nespadli z nôh.
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Poranenie sa týkalo hlavne nosa. Od koreňa ž po špičku bol nos
v strednej čiare rozseknutý na dve polovice. Poranenie zasiahlo všetky
štruktúry. Smerom k ústnej dutine zostalo neporušené len podnebie.
Čakala nás náročná rekonštrukcia. Devastácia tkaniva bola tak
rozsiahla, že sme bezpečne nevedeli čo k čomu patrí. Operovať sme
mohli len v miestnom znecitlivení. Celková anestéza vzhľadom na
poranenie nebola možná, pretože vtedy sa uspávali pacienti len cez
masku. Postupoval som tak, že som najprv vytampónoval nos. To
znamená, že do nosa sme vložili obväzovú gázu. Tým sme nielen
zastavili krvácanie, ale ako tak sformovali základ nosa. Potom som
plastickými štichmi prišil obe polovice nosa. Bol koniec a ja som si
vydýchol. Výsledok rekonštrukcie sa mi celkom pozdával. Odovzdal
som raneného vajdovi s tým, aby za dva dni vytiahol tampóny a aby sa
aspoň mesiac s nikým nebil.
Na celú záležitosť som zabudol. Asi po 2-3 mesiacoch sa na
pracovisku objavil vajda s manželkou. Najprv som si myslel, že
u vyšetrovaného Róma prišlo k nejakej komplikácii a či náhodou
nemá nos nakrivo. Očakával som, že sa idú sťažovať. Ale príjemne ma
prekvapil. Prišli sa mi poďakovať. Okrem poďakovania ocenili aj
moje odborné kvality. Asi nečakali, že odvediem takú kvalitnú prácu.
Chvíľu sme sa spolu rozprávali a zistil som, že je to inteligentný
chlap. Môj dojem z návštevy bol taký, že môj nos sa ranenému
Rómovi páčil viac ako jeho pôvodný.
Manželka si urobila atestáciu z odboru detskej foniatrie a audiológie.
Ani ona ani ja sme nemuseli slúžiť nočné služby na krčnom oddelení.
Úspešne učila deti správne vyslovovať, dokonca aj sykavky. Pre mňa
je záhadou, že naučila správne a čisto vyslovovať sykavky, keď sama
dosť výrazne šušlala.
Autor: Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
Zdroj obrázka: https://www.freepik.com/premium-vector/hand-holding-medical-hospital-icon-symbol-vector_3798515.htm
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Sťažnosť, ktorá rozosmiala celú primársku suitu
Popíšem sťažnosť jednej mojej pacientky, ktorá je úsmevná a naozaj
sa stala.
Ako zamestnanca „doškolováka“ (Inštitút pre ďalšie vzdelávanie
lekárov a farmaceutov) som po celom Slovensku prakticky chodil
skúšať tzv. atestačné operácie. Úspešná operácia bola podmienkou na
získanie II. stupňovej atestácie z odboru gynekológie a pôrodníctva.
Raz som skúšal takú operáciu v jednej nemocnici na východnom
Slovensku. Pri tejto príležitosti ma tamojší primár gynekologicko –
pôrodníckeho oddelenia požiadal, či by som sa nepostaral o pacientku,
ktorá trpí na neudržanie moču a ktorá v minulosti absolvovala
opakovanú neúspešnú konzervatívnu a chirurgickú liečbu. Treba
poznamenať, že v tomto období som bol na Slovensku jeden z mála
lekárov, ak nie jediný, ktorý sa sústavne, aj vedecky zaoberal týmto
ochorením. Poznali ma preto po celom Slovensku. Vyšetril som
pacientku a nemal som chuť ju operovať. Bola obézna, nízka, vek nad
70 rokov a bola už na toto ochorenie opakovane operovaná. Bolo to
vysoké riziko, že aj moja operácia bude neúspešná. Nakoniec, ako
Rusi hovoria „ugovorili menja“.
Dohovorili sme termín operácie, ktorá sa mala uskutočniť v nemocnici
na Kramároch. Do dohodnutého termínu operácie sa udiali veľké veci.
Bol vypísaný konkurz na miesto prednostu gynekologickopôrodníckeho oddelenia v nemocnici v Ružinove. O vypísanom
konkurze som nevedel. Upozornili ma na to kamaráti a chceli, aby
som si podal prihlášku. Ja som to odmietal. Považoval som to za
zbytočné. Mal som zlý kvádrový profil (dodnes neviem prečo)
a predpokladal som, že ten konkurz nevyhrám. Poslúchol som
kamarátov, podal som si prihlášku a na moje prekvapenie som
konkurz vyhral a nastúpil som na primariát gynekologicko –
pôrodníckeho oddelenia v nemocnici Ružinov. O tejto zmene sa
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dozvedel aj primár, ktorý sa o pacientku staral a poslal ju na operáciu
za mnou do Ružinova. Pacientku som odoperoval. Bola to náročná
operácia, ale vydarila sa. Po operácii som služobne odcestoval.
Po troch dňoch som sa vrátil a hneď som robil vizitu. V rámci vizity
som prišiel aj k pacientke, ktorú som operoval pred služobnou cestou.
Pýtalo som sa jej ako sa cíti, či ju niečo nebolí, či má vetry a hlavne,
či udrží moč. Odpovedala: „Ta še mám dobre, veľké bolesci nemám
a chvála Bohu aj moč utrímam. Ale mám jednu sťažnosc.“
Pýtal som sa tiež po východniarsky: „A s čim nie sce spokojná?“
Odpovedala:“ Na ja som mala isc na Kramáre, dze ma mal operovac
odborník na močový mechúr, asistent doktor Filický a nie tu
v Ružinove, kde ma operoval kadejaký primár.“
Nastalo ticho, ktoré trvalo len chvíľku. Potom ako na povel sa všetci
účastníci otočili ku stene a zakryli si ústa.
To preto, aby nikto nevidel ich smiech.
Rýchlo som skončil vizitu a vyšiel na
chodbu. Moji spolupracovníci čakali, ako
na tú situáciu zareagujem. Aj mne bolo
do smiechu, ale s vážnou tvárou som odpovedal: „Učte sa veľa a keď
budete už veľa vedieť, tak nemeňte pracovisko, aby ste nedopadli ako
ja.“
Všetci na to zabudli, len ja na tú príhodu aj po toľkých rokoch
s úsmevom spomínam.
A čo moja ufrflaná sťažovateľka? S diagnózou recidivujúceho
neudržania moču napriek operáciám, táto pacientka patrí medzi moje
najúspešnejšie operované ženy tejto kategórie. Ešte po jeden a pol
roku po operácii moč udržala. Ďalej som ju už potom nesledoval.
Autor: Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc.
https://www.maimonidesmed.org/find-a-doctor/find-a-doctor
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TKANIVO ŠŤASTIA

A rána sú tiché, príď v stromoch počúvaj štebot vtačí,
ticho sa husto súka z komína,
pretrhni mu niť.

A uvidíš, že k šťastiu málo stačí,
teraz sú rána chladné, ale príď.

Na hlavu padá poprach ublatený, pretrhol sa, už chýba.
Nenapravíš ten uzol,
vlastne stačí,

to ja viem.

Narúša šťastie jemné tkanivo,
príď počúvať jak z rána spieva zem a presvedčíš sa
že mi nič nevyšlo navnivoč.

BEZ SPOMIENOK
Mať pokojné ústa bez plytkých jarčekov a šumivej krvi.

Mať hlavu bez spomienok, bez vetra, bola by som ako

jarná breza lístia zbavená, ako zmrzačený vtačí hlas.

Autor: p. Zorka Paštrnáková
Zdroj obrázka: https://www.history.com/news/why-is-a-ships-speed-measured-in-knots
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ZBIEROČKA BÁSNÍ

Zložím sonet aj rispet, pomaly môžem myslieť na zbieročku.
Och, mať tak knižku vlastných básní aj keď možno neveľkú.

Iste mám pre Teba miesto v knižnici – štyri básne bude málo
treba pridať ďalších päť.

O čom? O snoch, o láske, o pierku prosím o dierku na topánke
A už žijem len pre písanie...

DIVÉ HUSY

Už vietor ostrou metlou modrý ľad z neba vymetá.
Ponad les leto vzlietlo šlo hľadať múdrosť do sveta.

Keď na jar znova zletí krik divých husí do jelšín,
až potom napíšem Ti, o zimu budeš múdrejší.

Autor: p. Zorka Paštrnáková
Zdroj obrázka: https://sk.pinterest.com/pin/396105729698467546/
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Malý škorec
Kamarátka Katka mala malý vinohrad. Zdedila ho po mame. Nachádzal sa
medzi traťou z Prievozu na Raču. Chodila som ho s Katkou ošetrovať, popri
dome Katkinho strýka pred Račou. Vinohrad bol do štvorca s jednou budovou –
prezliekarňou.
Raz, keď sme už mali oberať prvé hrozno,
našli sme v obliekarni malého plachého škorca.
Asi bol vysedený na streche obliekarne a vletel
vetrákom. Mal zlomenú nohu. Išli sme oberať
hrozno a na prezliekarni sme nechali otvorené
dvere. Dúfali sme, že vtáčik vyletí. Ale
nevyletel. Keď sme skončili sedel na stole
a ďobal do hrozna, ktoré tam bolo.
Chceli sme ho vyhnať von, ale nedal sa.
Lietal slabo a všade inde, len nie von. Nakoniec sa podarilo vletieť mi do rúk.
V obliekarni bola jedna krabica na ktorú som urobila dierky a dala som do nej
škorca. Vzala som ho do nášho domu so záhradkou.
V mojej izbičke skákal po podlahe, lebo som mu dala zápalku na zlomenú
nôžku. Do konca leta sa mu noha zahojila a lietal už dobre. Záhradka bola jeho,
aj hrozno, čerešne a marhule. Tým som ho v izbe kŕmila. Raz si priviedol párik.
Na jeseň odleteli do teplých krajín.
Na jar naša čerešňa, marhuľa aj orech ožili vtačím spevom.
Autor: Zorka Paštrnáková
Zdroj obrázka: https://urobsisam.zoznam.sk/poradna/chovatelstvo/ako-prikrmovat-vtaky-aby-prezimovali-bezujmy/attachment/3249-5c3ddae299228

Murko
Po krásnom a šťastnom detstve, dospievaní, mladosti a manželstve, nastali
starosti. Po narodení dcérky Dášenky som bola nesmierne šťastná, pretože to
bolo moje jediné želanie – mať dievčatko. V celej rodine vola radosť. Brat mal
krásnu dcérku, 2 – ročnú Jarinku a teraz ja. Milovali sme ju všetci. Počnúce
starými rodičmi, bratovou rodinou a teraz bola našim nesmiernym šťastím,
naším anjelikom. Bohužiaľ radosť a láska z Dášenky netrvala dlho. Náš poklad
ťažko ochorel, ozvali sa následky umelo udržiavaného tehotenstva a Dášenka
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nám odišla do nebíčka. Utrpenie, ktoré sme celá rodina prežívali si nikto nevie
predstaviť.
Smrť k nám chodila ako na bežiacom páse. Zomrela 5-ročná Dášenka, babička,
dedko, môj brat – jediný, s ktorým sme sa veľmi ľúbili. Mal iba 60 rokov. Mne
sa rozpadlo manželstvo, nemala som milovanú dcérušku, stratila som drahých
a starostlivých rodičov a na záver milovaného brata. Išla som do práce. Roky
utekali, opäť som sa vydala.
Druhé manželstvo sa mi vydarilo, žiaľ, to bolo bezdetné. Neboli sme už
najmladší, roky utekali, a tak sme sa snažili poznať svet, pekne a spokojne spolu
v šťastnom manželstve. Darilo sa nám. Mali sme chatu so záhradou, venovali
sme sa prírode, vtáčikom, zvieratkám. Mali sme psíka, mačičku a snažili sme sa
pomáhať všetkým zvieratkám, ktoré to potrebovali. V život sme prekonali rôzne
prekážky, starosti, choroby. Veľké nešťastie ma stretlo u manžela. Veľmi ťažko
ochorel, hrozne trpel (ja sním) v Onkologickom ústave. Keď zomrel, zostala
som sama, opustená v byte v Rači (bývali sme tam od roku 1970).
Aj ja som mala zdravotné problémy. Nebolo ľahké udržiavať domácnosť, starať
sa o nákupy a žiť sama. Našťastie som mala blízko bratovu dcérku, s ktorou sme
si rozumeli. Bola veľmi ochotná mi pomáhať, a tak spolu s jej manželom mi
začali vybavovať umiestnenie v Domove pre seniorov ARCHA. Bola som
spokojná hlavne preto, že domov bol v Bratislave. Bolo to blízko, vedela som,
že neter so synovcom (Jarka a Vašek) urobia všetko preto, aby mi odchod do
zariadenia uľahčili.
Pri prechádzke v prekrásnej záhrade zariadenia,
čo netrvalo dlho, nechcela som veriť vlastným
očiam – stretla som malého kocúrika. Bola som
šťastná, ale i nešťastná. Už som sa nechcela
o žiadne zvieratká starať, pretože som sa trápila,
keď sa s nimi niečo stalo. Často som plakávala
a nespala som. Kocúrik si ma však obľúbil a ja
som neodolala. Pomenovala som ho Murko a na
moju veľkú radosť som zistila, že je to
vykastrovaný kocúrik. Znamenie bolo – odstrihnutá špička uška. Veľmi si ma
obľúbil, boli sme celé dni v záhrade, vyrobila som mu hračky. Môj život sa
veľmi zmenil, každý deň má zmysel, pretože sa teším na naše stretnutie. Vždy
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mám pre neho prekvapenie. Mám dobrý pocit keď viem, že nie je hladný.
Prejavuje mi lásku, behá za mnou, hráme sa spolu.
Radosť sa strieda so starosťami a tých som si užila tiež už dosť. Sme ľudia
rôznych pováh a nálad. Nájde sa dosť ľudí, ktorí nemajú radi zvieratká. Je to
smutné, ale je to tak!
Život ide ďalej, prekonávame starosti s koronavírusom, dodržiavame príkazy
a nariadenia a už vopred sa tešíme na zrušenie všetkých obmedzení, pretože
žijem pre Murka. Je to môj život, je to moje všetko!
Autor: Lýdia Ježová
Zdroj obrázka:https://www.rd.com/advice/pets/common-cat-myths/

Koho sme stretli v lese
Jedného dňa v júni sme sa s rodinou vybrali do lesa na prechádzku. Vtáčiky
spievali, z hory sa ozývala kukučka. Čo mi pripomenulo moje detstvo, keď sme
počítali s kamarátkami koľkokrát kukučka zakuká, za toľko rokov sa vydáme.
Prišli sme do hory. Kráčali sme
lesným chodníčkom, lístie nám
šumelo akoby si šeptalo: „Vitajte
u nás“. Dostali sme sa na čistinku.
Slniečko žiarilo, zohrievalo lúčmi
celú čistinku. Zrazu čosi zaprašťalo
v kroví. Najprv sme sa zľakli, ale
z krovia vybehla srnka. Neodbehla
však ďaleko, obďaleč nás pozorovala. Bolo nám to čudné, prečo neodbehla
hlbšie do lesa. Zrazu sa pohla tráva, v ktorej sa najprv objavil ňufáčik, ušká
a potom pred nami stálo na chcejúcich nožičkách malé sŕniatko. Až potom sme
pochopili, prečo mama srnka neodbehla zostala stáť neďaleko nás. Jej
materinská láska bola silnejšia k sŕniatku ako strach z človeka.
Rýchlo sme sa pobrali preč, aby sme ich nerušili. Pokračovali sme v prechádzke
ďalej. Keďže sa začalo stmievať, vybrali sme sa nazad domov, ale s dobrým
pocitom, že sme neublížili sŕniatku.
Autor: Mgr. Darina Blašková
Zdroj obrázka: https://www.wallpaperflare.com/forest-clearing-trees-artwork-everlasting-summer-wallpapertcxgs/download/2560x1440
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Úloha pre bystré oči: Nájdite 3 rozdiely medzi obrázkami.

Zdroj obrázka: http://nerunka.blog.cz/1102/2

Úloha pre bystrú myseľ: Doplňte chýbajúce písmená v slovách, ktoré označujú
zvieratá.
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