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Úvodník 
 

Posledné číslo „Časopisu Pre Radosť“ bude venované 

koncoročným ,  a teda hlavne zimným aktivitám 
a realizovaným projektom v  našom stredisku.  

Na úvod dáme priestor Ivanovi O., aby sa s  nami 

podelil o myšlienky, ktoré mu počas chladných zimných 

dní zamestnávajú myseľ.  

Autor ich umelecky nazval: „Pohľady a  nadhľady 

Ivana Opáleníka“ .   

 

„Dobrý deň, vážení čitatelia tohto časopisu. Už sa to blíži . 
Ale čo mám na mysli. ..?  

Neviem ako to je s  tým Ježiškom alebo Santa Clausom. 

Proste môžete si  vybrať, ja som si zvolil  Ježiška. Moja 

skúsenosť, čím starší človek, tým menej náročné má 

požiadavky. Keď som mal 10 rokov, tak som sa tešil  hlavne 

na darčeky a  časom to prešlo vývojom a  tak rád som, keď 

niekoho obdarujem a  ten dotyčný človek poďakuje 

pohľadom alebo slovne. Pri deťoch je to hlavne ten šťastný 
výraz v  tvári, a  vtedy človeka zahreje na duši, keď vidí, že 

urobil radosť a  hneď je ten život lepší a  krajší.“ 

Ivan ďalej pokračuje inou úvahou:  „Neviem, milí  

čitatelia, či  ste videli  f ilm Pelíšky. Tam v  tom príbehu, si 

mladý chalan prial vzduchovku, ale dostal topánky. Čo už, 

nie každý dostane, čo chce a  hlavne, keď ide o  rozmaznané 

deti.  A tí  chudobní a  je ich dosť asi 80 -90 % obyvateľstva,  
a čím je človek chudobnejší, tým požíva a  užíva a hlavne si 

dopraje viac alkoholu...“   

Ivan nám dal skutočne zaujímavé podnety na 

rozmýšľanie, našou snahou bude zamyslieť sa a  jeho 

myšlienky aspoň takýmto spôsobom rozvíjať ďalej .   
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O čom sa v tomto čísle dočítate? 

 
- V rubrike „Udialo sa“ si  pospomíname  na vystúpenie 

v DSS na Skladnej ulici, na školenie v  Oščadnici, na 

stretnutie priateľov a  príbuzných v  podobe Vianočnej 

kapustnice a na oslavy narodenín a  menín v  „Radosti“   

- V ďalšej časti  sa budeme venovať plesu, ktorého sme 

sa zúčastnili  v  novembri 

- Veľkú pozornosť budeme venovať vianočným trhom 

našich výrobkov a  takisto prezentačno –  predajnej 

výstavy na Úrade KSK  

- V li terárnej rubrike si prečítate milé vianočné prianie  

- O pôvode Vianoc sa dočítate v  „Zrnkách múdrosti“  

- Chutný recept na vianočný koláč uvádzame v  rubrike 

„Varím, varíš, varíme“  

- Oddych si doprajeme rubrikou „Ku kávičke“ 

a hádankami, ktoré sú jej obsahom  

 

 

 

 

 Príjemné  

 čítanie!  
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Udialo sa...   
 

Vystúpenie v  DSS   

 
 Udialo sa to síce dávnejš ie, ale v spomienkach je to 

čerstvé, akoby to bolo včera. Tréma, napätie z  vystúpenia, 

spotené ruky –  to všetko sprevádzalo daný deň.  

V ten deň sme sa rozhodli, ţe svojimi darmi 

a talentami potešíme obyvateľov Domova sociálnych 

sluţieb na Skladnej ulici.  Celá akcia sa konala pri 

príleţitosti  Dňa ţien, preto publikum tvorili  prevaţne 

dámy. 
 Náš program pozostával z  bloku piesní, ktoré 

hudobne viedli  členovia skupiny „Pre Radosť“ (Mgr. art.  

Vladislav Klein –  fagot, Vladislav Klein ml. –  flauta, Mgr. 

Raimund Čurilla –  gitara a spev) (Obr.1).  

Obecenstvu sa piesne páčili  a  spoločne si s  nami aj 

zaspievali.  Báseň predniesla Mgr. Zdenka Behunová. 

Tancami sa prezentovali  klienti RS „Radosť“, menovite 

Miška a Ivan –  voľné tanečné asociácie na hudbu (Obr.2), 
Táňa a Rasťo –  tanec cha-cha, Ľubka M. a Laco a  Táňa a 

Peter –  tanec polka (Obr. 3).  

Krátkou humorne ladenou scénkou publikum 

rozosmiali všetci vyššie menovaní (Obr.4).  

  Úvodom sme mali stres a  trému, postupne to z  nás 

opadalo a nakoniec sme boli radi, ţe sme prekonali samých 

seba a vystúpenia sa zúčastnili . Uţ teraz sa tešíme na 
podobný záţitok.   
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Obr. 1  

 

 

  
Obr. 2 
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Obr. 3  

 

 

 

 
Obr. 4  
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              Školíme sa  

 

   
 

 

 Volám sa Zuzana M.,  klietkou rehabilitačného 

strediska som sa stala v októbr i 2010. Veľmi milo ma tu 

všetci privítali  a  hneď od začiatku som sa tu cíti la dobre. 

Pracovníci mi ponúkli moţnosť zúčastniť sa štvordňového 

školenia zameraného na zvyšovanie informovanosti 

o téme: Manaţment organizácie.  
Školenie prebiehalo v  hotely Marlene, ktorý je 

situovaný v prekrásnej prírodnej scenérií  obce Oščadnica.   

 Celé školenie malo intenzívny charakter. Hneď po 

ubytovaní sme sa všetci stretli  v  konferenčnej miestnosti.  

Po úvodných uvítacích pozdravoch organizačného tímu, 

sme sa na základe pokynov pani MUDr. Marcelky Barovej 

rozdelili   do skupín (skupiny boli podľa toho, ako sme 

prišli  zo zdruţení) a  dala nám úlohy. Kaţdá skupinka 
dostala, špecifické úlohy. Naše zdruţenie malo 

nasledujúce úlohy:  

1. Spočítať všetky uteráky a  osušky na našej izbe  

2. Nájsť pani Marcelku Barovú 

3. Zistiť, prečo má Občianske zdruţenie „Delfín“ v  názve 

slovo delfín  

4. Nakresliť erb Zdruţenia „Radosť“  
 Prvé dve úlohy pre nás neboli ţiadnym problémom. 

Trošku viac sme sa potrápili so štvrtým zadaním. Ako 

môţete vidieť na obrázku pod textom nakoniec sme aj túto 

úlohu zvládli  

s prehľadom.                                                    
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Pri brainstormingu sme sa zhodli, ţe najlepšie naše  

zdruţenie vystihuje srdce, ktoré máme  aj  v logu 

organizácie. Tie usmievavé tváre to sú členovia, ktorí sú 

našim základom.  

Milí čitatelia nesnaţte sa hľadať v  jednotlivých 

tváričkách konkrétne osoby, nakoľko našim cieľom nebolo,  
to takto znázorňovať. Snaţili  sme sa vystihnúť atmosféru 

v „Radosti“ a teda, ţe sme radi, keď sme spolu a  aj keď je 

niekedy niektorým smutno s  kamarátmi sa aj bôle zvládajú 

ľahšie.   
 

                                                        

Vzdelávanie prebiehalo na  

jednej strane teoreticky –  

lektor našej skupiny Mgr.  

Juraj Marendiak nám 
prednášal o  manaţmente 

organizácie. Inšpiroval nás 

podnetnými radami 

a informáciami o tom, ako 

pracovať v  organizácii  

t ímovo a  efektívne.  

 
 

 
 

 

Na druhej strane sme 

vzdelávanie okrem  

teoretického bloku  

realizovali aj  v praktickej  

rovine. Táto rovina bola 

zaloţená na rolových 
aktivitách, kde sme si 

prakticky vyskúšali to, čo 

nám bolo v  rámci teórie 

povedané.   
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V neposlednom rade nesmieme zabudnúť ani na tímové 

aktivity. Jednou z takých bola aj tá, v  ktorej sme mali 

spoločnými silami vytvoriť organizačnú štruktúru 

zdruţenia.    
 Najviac sa mi páčila téma o  podporovanom bývaní 

a Táničke o  chránených dielňach.  

 Počas voľných chvíľ, ktorých bolo menej sme sa 

snaţili  zregenerovať svoje fyzické sily –  relaxom na izbe, 

rozhovormi, ale aj aktívnym pohybom napr. plávaním 

v bazéne a oddychom vo vírivej vani. Veľmi sa mi to 

páčilo a  skutočne som si dostatočne oddýchla.  
 Posledný večer sme mali večierok. Jednotlivé 

zdruţenie si  vymysleli  zaujímavý program.  Spoločne sme 

spievali ,  rozprávali  si  vtipy, básne a  všetko sme ukončili  

úţasnou diskotékou.  

 Sociálna pracovníčka Zdenka, ktorá tam bola s  nami, 

nám vo všetkom pomáhala, bola ústretová a  veľmi milá.  

 Školenie nás všetkých obohatilo a  bolo pre nás 

prínosom.  
        Zuzka M., Zdenka  
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 Predvianočná kapustnica  

 

 Dňa 20. 12. 2010  sa v Rehabilitačnom stredisku 

„Radosť“ stretli  pracovníci, klienti,  rodinní príslušníci 

a spolupracovníci. Potešili  sme sa kaţdému, kto prijal naše 

pozvanie.  

Prípravy na tento výnimočný deň začali  uţ skoro 
ráno. Spoločne sme šli  nakúpiť potrebné ingrediencie do 

kapustnice a potom sme začali  variť (Obr. 5) Hlavnou 

šéfkuchárkou bola naša Tánička.  

Oficiálny program sme začali presne o  14:00 hod.  

Pre hostí  sme si pripravili krátky program, ktorý 

pozostával zo spevu vianočných piesní, dvoch tancov, 

vianočného vinša a  prednesenej básne (Obr. 6). Vyslúţili  

sme si od hostí  príjemný a  dlhý potlesk.  
Krátkym príhovorom nás pozdravil Mgr. art.  

Vladislav Klein, ale aj pani Ing. Iveta Kijevs ká –  starostka 

MČ KVP.   

Potom nasledovalo servírovanie všade voňajúcej 

kapustnice. Hostia si  ju pochvaľovali a  niektorí si  aj  

pridali , čo kuchárku a  asistentov samozrejme potešilo.  

Nesmieme zabudnúť a  poďakovať aj pánovi Leovi  
Giezemu, ktorý nám chvíle počas jedla spríjemňoval 

hraním vianočných melódií na klavíri.   

Špeciálne by sme chceli  poďakovať za prijaté 

pozvanie hosťom, bez ktorých by sme naše sluţby 

poskytovať nemohli.  Sú to dámy, ktoré zastupujú inštitúcie 

s nami spolupracujúce:     

- JUDr. Mária Grochová –   riaditeľka spoločnosti  IQ 

SERVIS, a.s. – dlhoročný sponzor a  podporovateľ  
- PhDr. Milana Kovaničová –  naša dlhodobá 

supervízorka  

- Ing. Iveta Kijevská –  starostka MČ KVP (Obr.7)  

- Mgr. Alica Schutzová –  zástupkyňa sociálneho 

odboru MČ KVP   

 Je nám ľúto, ţe z  osobných, či pracovných povinností  

sa nemohli zúčastniť zástupcovia Košického 

samosprávneho kraja a  Mestského magistrátu Košice.  
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 V závere stretnutia nám hostia zapísali do kroniky 

milé a  povzbudivé slová (Obr. 8).  

    

   
                 Obr. 5 

                                                          

                       
                                                   Obr. 6 
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                                                     Obr. 7                            

                                                                                

  
      Obr. 8 
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Oslavy v „Radosti“  

 

 Rodina je inštitúcia, v  ktorej členovia zdieľajú svoje 

starosti a radosti.  Toto tvrdenie platí  aj  pre nás.  

Keď je niekto smutný alebo chorý, tak s  ním súcitíme 

a je nám to ľúto. No na druhej strane, keď sa niekto teší,  

tešíme sa s  ním. Oslavy narodenín a  menín patria 
nepochybne k tomu.   

Veľmi radi prijímame gratulácie od kamarátov, ale 

takisto sa tešíme s  oslavujúcimi.  

V nedávanej minulosti  sme oslávili  okrúhle 40. -té 

narodeniny našej Betky (Obr. 9) Samozrejme oslavy boli 

vo veľkom štýle tak, ako sa patr í .  

 

 
Obr. 9 
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Potom nasledovali meninové 

oslavy. V jeden deň sa 

stretli  oslavy menín Hildy 

a Radúza, keďţe ich mali 

tesne po sebe (Obr.10, 11).
                                                                                                                               

 

 

                                   Obr. 10 
                                                                                           

                       

 

                                                                                                                                 

Nesmieme zabudnúť ani na 

narodeninovú oslavu Janka 

(Obr. 12), počas ktorej sme si 

svorne zaspievali  nejednu 
známu ľudovú pesničku  

(Obr. 13).  

 

  

 

 
             

                Obr. 11 

 

 
 

 

 

 

 

                                           

 
 

 

 Obr. 12 

 Obr. 12 
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Obr. 13 

 

Všetkým oslávencom, ale aj tým, ktorí oslavovali 

počas celého roka 2010 srdečne blahoţeláme. Ţeláme 

predovšetkým pevné zdravie a  pohodu v srdci.  

 

 

„Darčekovanie“  

 

 „Darčekovanie“ –  akcia, ktorú sme nazvali  tak, 

pretoţe jej obsahom bolo to, čo aj názov naznačuje. Všetci 

sme druţne sedeli  v  kruhu, v našej kaviarni, čo vytváralo 

príjemnú atmosféru jednoty a  spolupatričnosti  medzi nami.  

Darčeky, ktorými sme sa navzájom obdarúvali boli  

milé pozornosti ,  ktoré sme priniesli  z domu.  
Napätie sa stupňovalo do  poslednej chvíle, pretoţe 

nikto nevedel, aký darček dostane. Aby to nebolo také 

jednoduché, v  pravidlách sme mali moţnosť, ţe ak sa 

niekomu inému páčil darček, ktorý som si vylosoval 

predchádzajúci mohol oň poţiadať.  
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V prvom kole si kaţdý vylosoval č íslo, ktoré 

určovalo, v  akom poradí si  budeme darčeky „ťahať“. 

V ďalšom kole uţ nasledovalo samotné „darčekovanie“. 

Keďţe sme si chceli  dopriať dostatočnú nádielku, 

a niektorí z nás priniesli  aj  viac darčekov, tak nasledovalo 

aj tretie kolo, kedy sme si op äť „ťahali“ darčeky. Bol to 

milý deň, ktorý nám vyčaril úsmev na tvári a  hrejivý pocit 
pri  srdci (Obr. 14, 15).  

 

 
Obr. 14 

 
Obr. 15 
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Rehabilitačno –  resocializačné aktivity   

 

Novembrový ples  
 

Tak ako minulý rok, ani tento sme neodmietli 

pozvanie na ples,  ktorý organizovala nezisková 

organizácia „Usmej sa na mňa“ .  Bliţšie 

o plese vám niečo povie jeho účastník Peter S.  

„Dňa 6.11.2010  sme boli zo Združenia 
„Radosť“ na 4. Výnimočnom plese Občianskeho 

združenia „Usmej sa na mňa“ (Obr. 16 –  18).  

Ples sa konal  na Jedlíkovej ulici číslo 7, je to jedáleň pre 

študentov, ktorí žijú na internáte.  

Na začiatku nám spieval malý talentovaný chlapec 3 

pesničky. Potom vystupovali brušné tanečnice orientálne 

tance s orientálnou hudbou. Po nich dva páry tancovali 

tango. Po tom sa nám prihovorila moderátorka a  sme mali 
prípitok a  povolila ples a  sa začal.  

Zo začiatku sme mali malé menu a  šli  sme tancovať. Po 

tanci bola prestávka a  podávalo sa jedlo. Potom sme šli 

opäť tancovať, po chvíli sme si oddýchli pri zákusku 

a káve. Súčasťou programu bola aj tombola, niektorí z  nás 

vyhrali pekné veci. Z  výhry sme mali veľkú radosť. Potom 

sme sa už len zabávali a  keď na nás prišla únava šli  sme 
spokojní a  veselí  domov.“  

  
Obr. 16 
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Obr. 17 

 

 

 

 
Obr. 18 
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Vianočné trhy  

 

Ako býva zvykom, aj túto zimu sme sa s  klientmi 

tešili  a  pripravovali na vianočné trhy. Zúčastnili  sme sa 

dvoch.  

 

Charitatívny stánok U.S. Steel  

 

  

Dňa 15.12.2010  vianočný stánok č. 8 na Hlavnej ulici 

v Košiciach obývali klienti  a  pracovníci Zdruţenia 

príbuzných a  priateľov „Radosť“ (Obr. 19 – 21).  

Vďaka spoločnosti  U.S. Steel Košice, ktorá nám tento 

stánok prepoţičala, sme tam strávili  nádherné chvíle. 

Okrem toho, ţe sme si vychutnávali  vianočnú atmosféru 
priamo v centre na Hlavnej ulici, predovšetkým sme si 

vyskúšali  úlohu predajcu. Oslovovali sme okoloidúcich 

ľudí slovami: „Nech sa páči, pristavte sa pri našom stánku. 

Za dobrovoľný príspevok si môţete vybrať pekný vianočný 

darček pre seba alebo svojich blízkych.“  

Okoloidúcim sme ponúkali letáky s  informáciou 

o našom zdruţení a  to aj tím, ktorí sa pri stánku 
nepristavili , len okolo prechádzali .   

Betka s Hildou boli aktívne aţ nad rámec – niekoľko 

letákov nechali  aj  v  reštaurácii, v  ktorej boli  na obed 

a poprosili pána čašníka, aby ich ponúkol svojim hosťom.  

 Monika tento deň zhodnotila nasledujúcimi slovami: 

„Na vianočných trhoch sa mi páčilo, že celá ulica bola 

nádherne vysvietená. Bolo tam plno ľudí v  dobrej nálade 

a v očakávaní  Vianoc.“ Lacko bol v roly predavača vo 
večerných hodinách v  čase od 17:00 do 18:00.  Ako sám 

píše: „za tú dobu nám to šlo dosť dobre. Predali sme dosť 

našich výrobkov aj záujemcov bolo veľa. Vianočnú 

atmosféru trhov spestrovalo hudobné vystúpenie študentov 

španielskeho gymnázia.“ Pre Radúza bolo najkrajšie to, 

ţe: „ľudia sa pristavovali a  obdivovali naše výrobky 

z keramiky, papiera, hodvábu a  že ich aj nakupovali.“  No 

na druhej strane ľudia, ktorí sa iba pristavili  a  nekúpili  si 
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nič aţ tak nepozdávali.  Táňu potešilo, keď ju prišli 

podporiť jej sestry s  neterami.    

Na záver uţ len ďakujeme  všetkým, ktorí sa podieľali  

na príprave a realizácii  tejto akcie: výtvarníkom, klientom, 

pracovníkom, rodičom, príbuzným, spoločnosti  U.S.Steel 

a v neposlednom rade aj tým, ktorí si  od nás nejaký 

výrobok kúpili,  a  tým podporili  našu organizáciu.   
 

 
Obr. 19 

 
Obr. 20 
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Prezentačno-predajná výstava Košického 

samosprávneho kraja  

 

  

Dňa 16. 12. 2010  sme pokračovali v „maratóne“ 

predajných trhov. Tento krát sme dostali  pozvanie 

prezentovať svoju činnosť na Úrade Košického 
samosprávneho kraja (KSK).  

Na výstave boli okrem nás aj mnohé ďalšie zariadenia 

v samosprávnej pôsobnosti  (KSK).  

Kupujúci si  mohli vyberať spomedzi obrazov 

maľovaných na hodváb, adventných vencov, svietnikov, 

hlinených výrobkov, sviečok aţ po obrazy rôznych 

veľkostí  (Obr. 21). Kaţdá práca, kaţdý výrobok mal nielen  

umeleckú, ale predovšetkým ľudskú hodnotu.   
Klienti,  ktorí jednotlivé práce tvorili   počas 

arteterapeutických aktivít  v  jednotlivých dielach nechali  

kúsok svojho „ja“.  

 S ostatnými predajcami sme si povymieňali úsmevy,  

pozdravy,  nápady, preţili  spolu príjemné chvíle.  

Na koniec sme si zaţelali  príjemne vianočné sviatky 

a zároveň úspešný a  na problémy slabý rok 2011. 
S nádejou a  radosťou, ţe sa stretneme aj budúci rok sme sa 

rozlúčili .  Samozrejme sme nezabudli ani na poďakovanie 

pracovníkom odboru sociálnych vecí, ktorí nám umoţnili  

účasť na tejto prezentácii.   

 

 
Obr. 21 
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 Predaj výrobkov   

 

Na tomto mieste by sme radi poďakovali za 

spoluúčasť na predvianočnom predaji  Mgr. Adriane 

Kriţalkovičovej, ktorá nám ochotne pomohla s  predajom 

na svojom pracovisku.   Bol to od nej úţasný a  pre nás 

nápomocný krok. Touto cestou jej vyslovujeme jedno 
obrovské Ď A  K U J E M E !!!  
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Literárna tvorba  

 
 

Literárna tvorba v  našom ponímaní neznamená len 

tvorbu z pera klien tov. Môţeme sem zaradiť aj ich 

li terárny vkus, teda básne a  príbehy, ktoré sa im páčia 

alebo ich zaujali  natoľko, ţe sa rozhodli nám o  nich 

povedať a  dokonca ich prezentovať aj na verejnosti .  

Betka sa s  nami podelila o milú báseň, ktorú sa naučila 
a bez akýchkoľvek obáv odrecitovala pred našimi hosťami 

počas Vianočnej kapustnice. Nech sa páči, zoznámte sa 

s Betkiným literárnym vkusom.  
 

 
Prajeme vám na tieto vianočné sviatky:  

hojnosť Boţích milostí ,  

voňavú kapustnicu,  

rybu bez kostí ,  

k tomu veľa zdravia  

a málo starostí .  

 

 

Týmto sa pripájame k  Betke a prajeme vám, milí čitatelia 

poţehnané sviatky a  úspešný Nový rok 2011.  
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Zrnká múdrosti  

 

V rubrike „Zrnká múdrosti“ ostaneme verní aktuálnej 

téme –  Vianoce. Povieme si niečo o  ich pôvode a  nebudú 

chýbať ani zaujímavé informácie.  

 

Pôvod Vianoc  

Vianočné sviatky boli známe uţ v predkresťanskej 

dobe. Misionári čerpali  zo zvykov národov, aby 
nenásilným spôsobom presvedčili  nekresťanov na 

konvertovanie na novú vieru.  

Zimné sviatky boli v dávnej minulosti  
najobľúbenejšími pre mnohé kultúry, 

pretoţe v zime bolo menej práce, dni boli  

kratšie a noci dlhšie.  

V antickom Ríme to bol čas oddychu, 

hodov a porušovania oficiálnych 

pravidiel.  Rimania sa v tejto dobe 

obdarúvali rôznymi drobnosťami, vrátane 

malých bábok pre deti  a sviečok pre 

dospelých. Počas osláv sa neuzatvárali  

ţiadne obchody a aj otroci sa mohli 
zúčastniť na hostinách. Starorímsky 

sviatok, ktorý sa začínal 17. decembra, 

postupne zanikol.  

V Taliansku sa pred rozšírením kresťanstva začínal 25. 

decembra sviatok nazývaný Dies Natalis Solis Invicti,  

narodenie neporazeného syna.  

Niektorí raní kresťanskí spisovatelia spájali  

znovuzrodenie slnka s narodením Jeţiša Krista.  Obyvatelia 

severnej Európy počas Yule oslavovali boha hromu a 

blesku Thora. Kaţdý blesk symbolizoval prasa alebo teľa, 

ktoré sa narodí na nový rok. Sviatok mohol trvať aj 

dvanásť dní. Pohanskí Germáni dodrţiavali  podobné 

tradície. Počas dvanástich "divokých nocí" jedli ,  pili  a 
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oslavovali.  Tieto zvyky mali na vývoj kresťanských 

Vianoc veľký vplyv. Obyva telia škandinávskych krajín 

stále nazývajú Vianoce menom Jul. Angličtina pouţíva 

slovo Yule ako synonymum pre výraz Vianoce.   

Rôzne názvy Vianoc  

Pre 24. december máme na Slovensku niekoľko názvov. 

Oficiálne sa tento deň a večer volajú Štedrý pre bohato 

prestretý stôl a mnoţstvo jedál. Na 

východnom a čiastočne aj na 

strednom Slovensku sa vyskytuje 

názov “vilija” alebo “vigilija”, 

odvodený od latinského “vigília”, 
čo znamená predvečer sviatku.  Pre 

Ţidov sa totiţ deň začína 

predchádzajúcim večerom. Preto sa 

s lávnostné vianočné omše slúţia o 

polnoci z 24. na 25. decembra. 

Hlavná vianočná omša je však 25. 

decembra predpoludním. V 

prevaţne evanjelických dedinách 
stredného Slovenska nájdeme staré pomenovanie 

Dohviezdny večer. Pouţívajú sa aj spojenia Pôstny alebo 

Postiaci a Svätý večer.   

V Novohrade a v časti  Hontu a Zemplína sa zachovalo 

staré slovo Kračún. Pouţíva ho aj ukrajinčina (Kračun), 

bulharčina (Kračon), maďarčina (karácsony) aj rumunčina 

(grăčiun). Jeho etymológia sa vysvetľuje dvojako. 

Pochádza buď zo s lovesa krátiť, čo súvisí s krátkosťou dní 

v čase zimného slnovratu, alebo z latinského creatio - 

narodenie. V juhozápadnej polovici Slovenska sa ustálil 
názov Vianoce zo staronemeckého Wienachten. V 

severovýchodnej časti  Slovenska sa na označenie Vianoc 

pouţíva slovo Hody. V severnej časti Trenčianskej stolice 

a na Kysuciach sa im hovorilo jednoducho Sviatky.  
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Varím, varíš, varíme  

 

Betkina piškótová torta  

 

Na vianočné posedenie, ktoré sme v  RS realizovali  20. 

decembra nám Betka vlastnoručne pripravila pišk ótovú 

tortu (Obr. 22), na ktorej si  pochutili  aj  naši hostia.   
 

Suroviny: 

Piškóty  

2 ks vanilínového cukru  

4 kyslé smotany 

4 čokoládové pudingy  

1liter mlieka 

 

Postup:  

Na suchý plech poukladáme piškóty. Rozmiešame kyslú 

smotanu a vanilínový cukor. Zmes polejeme na piškóty 

a na to naukladáme ďalšiu vrstvu piškót a  postup 

opakujeme. Na záver si  navaríme 4 čokoládové pudingy 

(alebo aj iný podľa chute). Hotovú tortu dáme do 

chladničky a  počkáme, kým nestuhne.  

  

 
Obr. 22
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                                                                    Ku kávičke  

 

 
V tomto čísle v  rámci rubriky „Ku kávičke“ prinášame 

niekoľko zaujímavých rébusov v  podobe hádaniek. 

Zamyslite sa, a ak si nebudete vedieť s  hádankami poradiť, 

správne odpovede nájdete na konci strany. Príjemnú 

zábavu! 

 

 

1. Môţe byť osoba ţijúca v Londýne pochovaná v 
Škótsku? 

2. Niektoré mesiace majú 30 dní, niektoré 31 dní. Koľko 

mesiacov má 28 dní? 

3. Koľko detí má muţ, ktorý má desať synov a kaţdý 

syn má ešte sestru?  

4. Keď máte iba jednu zápalku a vojdete do tmavej 

miestnosti , kde je olejová lampa, noviny a drevo - čo 
zapálite ako prvé?  

5. Farmár má 17 oviec. Všetky okrem deviatich zomrú. 

Koľko ich má teraz?  

6. Zuzkin bungalov je ladený do ruţova. Jej lampy, 

steny, koberce, stropy a všetko ostatné je ruţové. Akú 

farbu majú jej schody? 
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7. Keď páv pána Emila znesie vajíčko na pozemku pána 

Karola, kto je právoplatným majiteľom vajíčka?  

8. Muţ opustil hotel a vyrazil na parkovisko. Bez 

akéhokoľvek pomocného svetla, mesačného a 

pouličného svetla videl svoje čierne   auto na sto 

metrov. Ako je to moţné?  

9. Ak zomrie nočný stráţnik počas dňa, dostane 
dôchodok?  

10. Koľko zvierat z kaţdého druhu vzal Mojţiš na 

palubu? 

11.  Francúzsky Boeing 747 havaruje na hraniciach 

medzi Francúzskom a Belgickom. Na palube je 150 

Francúzov a 200 Belgičanov. Kde budú poz ostalí 

pochovaní –  vo Francúzsku alebo v Belgicku?  

12.  Ktorá hora bola najvyššia na svete predtým, ako bol 
objavený Mount Everest?  

 

 

 

Správne odpovede  
1. Nemôţe, pretoţe ešte ţije  

2. Všetky mesiace  
3. Jedenásť  

4. Zápalku  

5. Deväť 

6. Bungalov schody nemá  

7. Páv vajíčka neznáša, znáša ich pávica  

8. Bol deň  

9. Nedostane, mŕtvi dôchodok nedostávajú  

10. Ţiadne, zvieratá bral na palubu Noe  
11. Nikde –  sú to pozostalí , takţe stále ţijú  

12. Mount Everest  
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Tento výtlačok vyšiel vďaka finančnej podpore  

    

                    
 

Za spoluprácu a  ďalšiu finančnú podporu ďakujeme  

 

 
 

 

Neoceniteľná vďaka patrí aj  

 Príbuzným 

 Sympatizantom 

 Dobrovoľníkom zo stredných a vysokých škôl:  

OA Watsonova 

Gymnázium J. A. Komenského  

UPJŠ Katedra sociálnej práce  
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Zdruţenie príbuzných a  priateľov Radosť, Rastislavova 12, 

040 01 

Rehabilitačné stredisko Radosť, Bauerova 1, 040 23 sídl. 

KVP Košice  

 

Tel. fax: 055/678 27 38 

0905 588 014 
Mail: radost@mailbox.sk 

č. účtu: 2070788453/0200  

IČO: 31262848  

 

Príspevky nevraciame a  vyhradzujeme si právo ich úpravy. 

Časopis neprechádza jazykovou úpravou. Nepredajné.  

 

 

 

mailto:radost@mailbox.sk

