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Priateľstvo jedného múdreho je lepšie, než priateľstvo
všetkých nerozumných.
Démokritos

Kôň vážne zranil
11-ročné dievčatko
V nedeľu 12. júla dopoludnia neďaleko mesta Skalica, v obci Mokrý Háj v areáli bývalého
poľnohospodárskeho družstva prišlo k úrazu.
Podľa informácií Nového Času mal kôň kopnúť
11-ročné dievčatko stojace za ním. Pre vážne
zranenie krku a sánky záchranári okamžite
previezli dievčatko do nemocnice v Bratislave.
„Polícia preveruje okolnosti zranenia
dievčatka,” povedala pre Čas.sk trnavská
krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

■ Erik Formánek

Za tragickými nehodami
bola najčastejšie prirýchla
jazda
Za prvý polrok 2015 zaevidovali policajti
v Trnavskom kraji 576 dopravných nehôd, čo je o 22 nehôd menej ako vlani.
Najviac nehôd evidujeme v najväčších
okresoch a to v okrese Trnava, Galanta,
Dunajská Streda. Negatívny nárast nehôd sme zaznamenali v okrese Senica,
kde zadokumentovali policajti o 19 nehôd viac a v Skalici o 8 nehôd viac.
Pri nehodách prišlo o život 7 osôb. Oproti
minulému došlo k poklesu usmrtených o 11
osôb. Tragické nehody boli z väčšej polovice
zapríčinené neprimeranou rýchlosťou jazdy,
najzávažnejšie následky pri týchto nehodách
eviduje polícia v obci. Pozor by si mali dať vodiči najmä na cestách II. triedy. Najkritickejším
mesiacom za prvý polrok bol február, kedy
prišli o život 4 osoby. Pri každej ôsmej nehode
namerali policajti vodičovi alkohol. Najväčší
podiel na nehodovosti mali vodiči motorových
vozidiel, chodci zavinili 18 nehôd a cyklisti 17.
Ich počet oproti roku 2014 klesol.

■ mjr. JUDr. Mária Linkešová, KR PZ v Trnave

ProZáhorí urobilo radosť lístkami na Cibula Fest
Do našej súťaže prebiehajúcej na Facebooku Prozáhorí.sk sa zapojilo viac ako 150 súťažiacich.
Výhercami
súťaže
sa
stali Marianna Pechová,
Bohuslava
Vašíčková a
Johanka Reháková. Lístky
si preberali
v priestoroch Hotela Sv. Ludmila**** z rúk vedenia OZ ProZáhorí.sk Milana Romana, Lukáša Tisoňa a Romana Hrnčiríka
■ Erik Formánek

Scream Senica majstrami Európy!

Senická tanečná skupina SCREAM si vybojovala
titul Majstrov Európy 2015.
Majstrovstvá Európy sa konali vo Švédskom meste
Örebro od 1. – 5. júla. Na majstrovstá sa skupina nominovala výbornými výsledkami na Slovenských pohároch
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a majstrovstvách. Juniorská veková kategória skupiny
Scream Senica si v kategórii disco formácie vybojovala
titul majstra! Okrem juniorskej vekovej kategórie sa
majstrovstiev zúčastnila aj detská, ktorá skončila na
4. mieste.
■ Erik Formánek
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Novinky z Bratislavskej župy

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž s použitím systému
elektronickej aukcie o najvhodnejší návrh na uzavretie

Kúpnej zmluvy za účelom predaja nehnuteľnosti:
1. Stavba – k. ú. BA – Dúbravka, LV č. 3794.
2. Pozemky a stavby v areáli bývalej SPŠ chemickej na
Račianskej ul. 78 a 80 v BA – k. ú. BA - Nové Mesto,
LV č. 4196.
3. Pozemky a stavby – k. ú. Pezinok, LV č. 7965.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať v bode 1. do 20. 08. 2015 do
12.00 hod., v bode 2. a 3. do 14. 08. 2015 do 12.00 hod. na
adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16,
820 05 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Úradu BSK.

Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu
nehnuteľnosti:
1. Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok – k. ú. BA
– Záhorská Bystrica, LV č. 4877.
Návrhy môžu záujemcovia zaslať do 14. 08. 2015 do 12.00
hod. na adresu: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni Úradu BSK.

Bližšie informácie a podmienky obchodných verejných súťaží sú
zverejnené na internetovej stránke www.bratislavskykraj.sk a na
úradnej tabuli BSK.
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Oceňte osobnosti
kraja!
Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia tým,
ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie kvality života jeho občanov
alebo ho úspešne reprezentujú. Aj
vy môžete na tieto ocenenia navrhnúť kandidátov, ktorých prínos pre
kraj a pre obyvateľov kraja považujete za mimoriadny, či už v školstve,
kultúre, športe, vede alebo inej
oblasti. Ocenenia môžu byť udelené
tak osobám, ako aj organizáciám.

Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na www.bratislavskykraj.
sk v sekcii Ocenenia BSK. Návrhy na
ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia
alebo iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji do 31. augusta 2015.
Súčasťou formulára musí byť aj súhlas
nominovaného s nomináciou a jeho
stručný životopis.
Návrhy na udelenie ocenení treba
posielať písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na:
nominacie@region-bsk.sk
Pošlite svoje návrhy a poďakujte sa tak
osobnostiam v našom kraji.
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Toto nás čaká v auguste:
Hudba, zábava, hry aj vojenské manévre

KALENDÁR LETNÝCH PODUJATÍ
iHRYsko v Dunaji

Piknik&Bike bez bariér Historické potulky Ma8. augusta – cyklojazda bez bariér so štartom v lackami

2., 16., 30. augusta – 18:00, KC Dunaj, večer
spoločenských hier, vstupné: 1€
Stupave a kultúrnym programom v cieli v areáli 12. augusta – Letné večerné prechádzky mesDivoká Voda, Bratislava – Čunovo
tom so sprievodcom, začiatok o 19:00 pri mlyne
Dychovky v Preši
na Dolnom konci
6. – 9. augusta – XV. Medzinárodný súťažný
festival malých dychových hudieb, Zámocký park
Rock‘n‘Roll Night
v Malackách
14. augusta – KC Dunaj, 21:00, vstupné: 3 €

Viva Musica!
Ľudové umelecké
remeslá – Senec

Bratislava inline
7. augusta, Siedma, štart: 21:00, stretnutie:
20:00, v oddychovej zóne za Auparkom, prestávka: KC Technopol
14. augusta, Ôsma, štart: 21:00, stretnutie:
20:00, za novým SND (Slovenské národné divadlo, parkovisko, Pribinova ul.)
21. augusta, Deviata, štart: 21:00, stretnutie:
20:00, za novým SND (Slovenské národné divadlo, parkovisko, Pribinova ul.)
28. august, Desiata, štart: 21:00, stretnutie:
20:00, v oddychovej zóne za Auparkom, prestávka: KC Technopol

Viva Musica!
7. augusta – Simona Houda-Šaturová – Decade, Dóm sv.
Martina, 20:00, vstupné: 20 €

Slovenské
piesky
8. augusta – 8.00 – 16.00, Vojenský výcvikový priestor Záhorie, Sektor C, Pieskovňa,
www.slovenskepiesky.sk

14. augusta – Jánoška Ensemble – Stará Tržnica, 20:00, vstupné 20 €

9. – 10. augusta – Lichnerova ulica, piaty ročník
obľúbeného podujatia v meste Senec, minimálne
130 remeselníkov predvedie asi 50 druhov remesiel, súčasťou festivalu budú tvorivé dielne, atrakcie pre deti a prezentácie výrobkov.

Od Tatier k Dunaju
2015
15. – 16. augusta – štafetový beh Jasná – Bratislava, tretí ročník, zaregistrovaných je 140 tímov, limit je 200 tímov, kontaktný telefón: 0917
660 833, kontaktný e-mail: beh345@odtatierkdunaju.sk

Bašavel v tržnici:
Poklady z osady
16. augusta – 12:00 – 22:00, Stará Tržnica
Bratislava, organizátor festivalu: Divé maky, o.z.,
www.divemaky.sk

Uprising reggae
festival 2015
21. – 22. augusta – Zlaté Piesky, Bratislava,
vstupné: 35 €

Novinky z Bratislavskej župy
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Alzheimrovu chorobu je potrebné zachytiť čo najskôr
Centrum MEMORY ponúka bezplatné testovanie pamäti pre seniorov
Občasné zabúdanie je prirodzenou súčasťou
starnutia, no niekedy je aj varovaním pred
vážnejšími ochoreniami. Centrum MEMORY,
nezisková organizácia, ktorá už 13 rokov pomáha ľuďom s Alzheimerovou chorobou, ponúka seniorom bezplatné testovanie kognitívnych funkcií.
Alzheimerova choroba trápi prevažne ľudí v pokročilejšom veku a prejavuje sa opakovaným zabúdaním, zabúdaním na pravidelné činnosti a v neskorších štádiách aj problémami s vykonávaním prác
v domácnosti. Je to najčastejší typ demencie. Trpí
ňou každý dvadsiaty 65-ročný človek a každý tretí
80-ročný. Včasné zachytenie choroby je veľmi dôležité pre liečbu, ktorá dnes síce nedokáže pacienta
úplne vyliečiť, ale dokáže spomaliť postup choroby
a skvalitniť jeho život.
Bezplatný krátky test pamäti pre verejnosť je určený
prevažne populácii nad 50 rokov, cieľom je zachytiť
problémy s pamäťou a ponúknuť riešenie problému. „Častokrát problémy s pamäťou pripisujeme veku. Vekom prirodzene klesajú pamäťové
schopnosti. Nemusí to však hneď znamenať
chorobu. Ak zabúdanie znepríjemňuje život, je
potrebné mu venovať pozornosť. Na základe
tohto skríningu je možná diagnostika ochorenia a následne tomu človeku a jeho rodine vieme poradiť,“ vysvetľuje riaditeľka centra PaedDr.
Mária Čunderlíková.

Centrum MEMORY poskytuje ľuďom s Alzheimerovou chorobou vyšetrenie v psychiatrickej ambulancii
a ak je to potrebné aj liečbu. V rámci špecializovanej
sociálnej služby ponúka nefarmakologickú liečbu
– kognitívny tréning, arteterapiu, muzikoterapiu
a pre rodiny pacientov poradenstvo a vzdelávanie.
Zdravým seniorom ponúka zas preventívne aktivity,
napríklad tréning pamäti, ktorého cieľom je udržať
dôchodcov aktívnych: „Alzheimerova choroba je
chorobou vyššieho veku. Keď ľudia prichádzajú
do dôchodku, znižujú svoje aktivity, toto ochorenie má priestor sa prejaviť,“ upozorňuje riaditeľka centra.

Skríning kognitívnych funkcií
– testovanie pamäti
■ bezplatný
■ trvá to cca 45 minút
■ potrebné objednať  sa telefonicky na 02 / 62 41 41 43
Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava
www.alzheimer.sk

S bicyklom
v regiobusoch
V prímestských autobusoch v Bratislavskom kraji môžete od júla cestovať aj s bicyklom.
Novinku možno využiť počas víkendov a
sviatkov. Na prepravu bicyklov sú vyhradené nízkopodlažné spoje a v cestovných
poriadkoch sú vyznačené piktogramom
bicykla.
Označenie spojov piktogramom bicykla
cestujúci nájdu v cestovných poriadkoch
zverejnených na webstránke Slovak Lines a tiež vo vyhľadávači spojení cp.sk.
V autobuse môžu cestujúci prepravovať
súčasne maximálne dva bicykle, pričom
detské kočíky a invalidné vozíky majú
prednosť. Za prepravu bicyklov sa platí
podľa prevezených kilometrov od 0,13 €
do 0,20 €, rovnako ako za prepravu batožiny.
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Kraju sa darí znižovať zadlženosť, vlani hospodáril
s prebytkom 6,38 mil. eur
Bratislavskému kraju sa naďalej darí znižovať zadlženosť. V roku 2014 klesol oproti
predošlému roku celkový dlh o viac ako 1,7
mil. €. Ako tiež vyplýva zo Záverečného účtu
Bratislavského samosprávneho kraja za rok
2014, župa hospodárila s prebytkom 6,38
milióna €. Podľa predsedu BSK Pavla Freša
svedčia tieto čísla o finančnom zdraví kraja
a jeho finančnej disciplíne.
Celkový dlh dosiahol vlani plánovanú hodnotu
37,08 mil. €, čo predstavuje 32,68 % zadlženosť kraja. Hlavný kontrolór aj audítor odporučili
schváliť Záverečný účet bez výhrad, vyjadriť sa
mohla aj verejnosť, ktorá nemala žiadne pripomienky. „Bratislavská župa od nástupu vedenia od roku 2009 nemá žiadne faktúry, ktoré
by boli po lehote splatnosti, rovnako nemá
žiadne záväzky iného typu, ktoré by boli po
lehote splatnosti, to znamená, že platíme
svoje záväzky úplne na čas ako jedna zdravá a
normálna inštitúcia,“ povedal Pavol Frešo. Nové
vedenie kraja muselo najskôr vysporiadať všetky
skryté záväzky, tzn. neuhradené faktúry, súdne
spory, nevyplatené mzdy, ktoré predstavovali
24,74 mil. €. Tiež sa zaviazalo, že zníži zadlženosť
kraja o 20 percent za štyri roky, čo sa mu aj darí.
Kým napríklad v roku 2012 bol celkový dlh kraja

42 mil. €, do
Stav záväzkov spolu
roku 2017 sa
plánuje znížiť 45
0,1
dlh na 34,1 40
35
24,74
mil. €. Treba 30
Nevysporiadané záväzky
- v mil. Eur
tiež spomen- 25
Zostatok dlhu (dlhová
úť, že finanč- 20
37,08
služba) - v mil. Eur
ná situácia by 15
19,82
bola ešte lep- 10
šia, keby kraj 5
v minulých 0
k 31.12.2009
k 31.12.2014
rokoch nezasiahli povodne.
dá sa aj zároveň rozvíjať,“ doplnil Pavol Frešo.
Na odstránenie ich následkov bolo vynaložených Vlani sa župe podarilo hospodáriť s prebytkom
8,24 mil. €, okrem toho sa prijali nové zákony v 6,38 mil. €, čo v tomto roku umožnilo použiť
sociálnej oblasti a zvyšovali mzdy zamestnancom 2,255 mil. € na podporu malých občianskych
v zariadeniach kraja.
projektov, napríklad na projekt „50 centov“, na
„Dá sa aj šetriť, znižovať dlh, ale zároveň aj rekonštrukciu ciest patriacich mestám, mestským
viesť normálne inštitúcie. Sme jedni z mála, častiam a obciam, ale aj na zabezpečenie športoktorí kontinuálne znižujú svoje zadlženie, ani vých a kultúrnych podujatí pre obyvateľov v kraji.
štát to takto nerobí, ani iné inštitúcie. A treba Na rekonštrukciu havarijného stavu cesty 1067
povedať, že je to výsledkom rozumnej a opatr- – Senec, Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša pôjde
nej politiky z hľadiska príjmov. Kontrolujeme 1,3 mil. € a ďalších 400 000 € neverejným poskykaždé euro, každý cent a zároveň prispievame tovateľom sociálnych služieb. Ďalších 680-tisíc €
tam, kde Bratislavská župa má prispievať, z rezervného fondu plánuje BSK použiť na rekonako napríklad na cesty, na kultúru, na rozvoj štrukciu budov, ktoré má vo svojej správe, najmä
regiónu. Inými slovami dá sa zároveň šetriť a Polikliniky Karlova Ves.

V Bratislave otvoria druhý Bezpečný ženský dom
Už v auguste otvoria v Bratislave druhý Bezpečný ženský dom. Útočisko v ňom nájdu
ženy a matky s deťmi, ktoré sa stali obeťami
násilia. Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s občianskymi združeniami Domov Dúha a Brána do života. Prvý
Bezpečný ženský dom otvorili vlani na jeseň a
bol jedným z prvých na Slovensku.
„Bezpečný ženský dom slúži predovšetkým pre
ženy, ktoré zažívajú alebo zažívali domáce násilie a pre ich deti. Je to bezpečný priestor, kde
sa im poskytne ubytovanie, nájdu tu odbornú,
psychologickú, právnu aj terapeutickú pomoc.
Teda všetky veci, ktoré súvisia s tou traumatizáciou po domácom násilí,“ priblížila riaditeľka Odboru sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho
kraja Michaela Šopová. Podľa jej slov Bratislavský
kraj ako jediný kraj na Slovensku aktívne pracuje na
skvalitňovaní služieb pre ženy zažívajúce domáce
násilie. Zároveň dodala, že bezpečný ženský dom

sám o sebe nestačí na pomoc obetiam domáceho
násilia, dôležité je, aby sa vytvorila funkčná sieť.
Bratislavská župa sa dlhodobo venuje problematike pomoci ženám a deťom, na ktorých je páchané
násilie. Vytvorila sociálny program „Pomoc ženám,
na ktorých je páchané násilie“, vypracovala Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách pre Bratislavský kraj a zriadila
pracovnú skupinu Regionálneho akčného plánu na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
pre Bratislavský kraj.
Projekt Bezpečný ženský dom realizuje Bratislavský
kraj v spolupráci s občianskymi združeniami Domov
Dúha a Brána do života. Nefinančným partnerom je
nórske krízové centrum Glamdal Krisensenter IKS.
Spoločný partnerský projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V podporenom projekte ide
o vytvorenie dvoch zariadení Bezpečného ženského
domu, ktoré budú prístupné aj pre osoby so zníže-

nou mobilitou, spolu sa vytvorí 40 miest pre ženy.
Podľa psychologičky a riaditeľky OZ Pomoc ohrozeným deťom Adriany Havašovej je v súčasnosti
tabuizovanou témou aj domáce násilie páchané
na senioroch. Realizujú preto projekt „Zvyšovanie
povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia
u špecifických cieľových skupín“, ktorý je zameraný na osvetovú a informatívnu kampaň v kluboch
seniorov, denných centrách pre seniorov a kluboch
dôchodcov. Hlavnými témami sú zásadné otázky,
napríklad: ako rozoznať domáce násilie, čo spadá
pod domáce násilie, ako ho riešiť, ako sa v prípade domáceho násilia postupuje a tiež psychológia
obete. Vytlačili aj letáky a brožúry, ktoré sú bohato využité na besedách so seniormi, deťmi a inými
potenciálne ohrozenými skupinami obyvateľstva.
Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu – programová oblasť SK 09: Domáce
a rodovo podmienené násilie, štátneho rozpočtu SR
a z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

ak sa cítite sklamaní prístupom
a výsledkami klasického liečenia
západnou medicínou, možno nájdete odpoveď
v psychosomatickom hľadisku.

17/9/ 2015
PSYCHO
SOMATIKA
prednáška

17:00
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HOTE
Prednáška Vám odPoVie
na otázky:
Už ste sa stretli s pojmom psychosomatika?
Ako tomu rozumiete?
Psychosomatika nie je alternatíva. Je to regulárny vedecký odbor, ktorý rieši kontext
choroby v rámci Vášho života. Pýta sa na veci, ktoré západná medicína zanedbáva.
Dáva odpovede tam, kde biologické hľadisko choroby odpovede nemá.
Komplexný náhľad do chápania chorôb, ktoré obťažujú Váš život.

Prednášajúca:

MUdr. jarmila Klímová / www.aktip.cz /
- vyštudovala lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Plzni, je psychiatrom
a psychoterapeutom s deväťročnou praxou v odbore

Prosíme o zaslanie 8 EUR do 15. 9 na číslo účtu:
IBAN:
SK5111000000002946459073,
BIC:
TATRSKBX.
Ako variabilný symbol treba uviesť PSYCHOSOMATIKA a do poznámky Vaše priezvisko.
Možnosť úhrady aj v hotovosti na recepcii hotela.

+421 34 69 77 777 • +420 607 244 761 • marketing@hotelsvataludmila.sk

www.hotelsvataludmila.sk
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Zona zo Sapere Aude
na sólovej dráhe
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TALENT ZO ZÁHORIA

Vizážistka Petra Mikušová

Kedysi jedným z členov známej holíčskej
rapovej skupiny Sapere Aude, dnes na sólo
dráhe ako Zona dáva do povedomia svoj
vlastný nový projekt s názvom „Sedem EP“.

Prečo Sedem EP? „Číslo 7 ma sprevádza celý
život. Narodil som sa o 7 večer, bývam na siedmom poschodí, na drese som nosil 7-čku. Je
to moje šťastné číslo, aj keď to môže mnohým prísť ako klišé. No pre mňa má „sedmička“ skutočne osobitý význam. Na EP sa nachádza 7 vecí“, vyjadril sa Zona pre náš portál.
Okrem iného si môžete vypočuť aj hostí, konkrétne Haťo z Banskej Bystrice a mladý rider
Herecc z BitchPleaSE crew. „Dal som do toho
všetko a verím, že môj prejav a doubletime
slohy niekoho oslovia. Nahrával som v Trnave u Tegga v Godzilla Sound a v Holíči v Andrgraund Records u DJa Hallabeata“, dodal
Zona.
■ Erik Formánek

Žiari všade, kde sa zjaví – aj tak by sme mohli
definovať úspešnú mladú vizážistku a nezávislú
kozmetickú poradkyňu Mary Kay – Petru Mikušovú. Mladá Dubovčanka sa svojmu koníčku vizáže
venuje už dlhodobo, vkladá do toho všetok voľný
čas, čo je vidno aj na jej úspechoch.
Cez jej ruky prešlo už niekoľko celebrít, bola vizážistkou Bratislavských módnych dní, maľovala
napríklad Evu Mázikovú, Laylu či sestry Nízlové
známe ako TWiiNs.

Gbelanka Broňa Kocáková
v súťaži Miss leta
Denník Nový Čas ako každý rok pripravil letnú
súťaž, v ktorej vyberie tie najkrajšie dievčatá na
Slovensku pomocou online hlasovania čitateľov
na portáli cas.sk. Hlasovanie prebieha v termíne
od 8. 6. do 24. 8. 2015. Samozrejme nesmie chýbať ani zastúpenie zo Záhoria! Tento rok nás reprezentuje Gbelanka Broňa Kocáková. Jej záľuby
sú fotenie, behanie, venovanie sa kamarátom.

Hlasovanie je možné po ôsmych hodinách. Vyhrať môže novú Kia Rio a ďalšie atraktívne ceny
a dovolenky. Viac info ako hlasovať sa dočítate
na našom webe www.prozahori.sk
■ Erik Formánek

Ako si sa dostala k práci v okolí vizáže?
Už ako malá som sa rada parádila a hrávala s maminými
šminkami. Najprv som začínala líčíť len mojich rodinných známych, no pred viac ako rokom som sa začala
zaoberať líčením a kozmetikou Mary Kay profesionálne.
Začala som si robiť certifikáty a tak získavať nové triky.
Jedno moje školenie, na ktoré rada spomínam, je u Lukáša Kimličku kde som nadobudla veľmi užitočné triky.
Tri kozmetické produkty, na ktoré nedáš dopustiť?
Profesionálne som začínala s veľmi kvalitnou kozmetikou MARY KAY, na ktorú naozaj nedám dopustiť a s ktorou som nadmerne spokojná a myslím že moje zákaz-

níčky tiež. Ďalej používam kozmetické produkty od firmy
GOSH a PROFESIONAL MAKE UP STUDIO, ktoré sú tiež veľmi kvalitné a majú široký výber šminiek. Do budúcna by
som chcela doplniť moju výbavu o ďalšie značky medzi
ktoré patrí aj MAC.
Triky, ktoré používaš pri líčení?
Medzi typické triky, ktoré používam patrí samozrejme
kontúrovanie tváre, ktoré vytvaruje a pozdvihne črty
tváre. Taktiež Ombré pery na zväčšenie pier.
Ako si sa dostala k vizáži takých slovenských hviezdnych mien?
Prvýkrát som bola pozvaná líčiť na BMD, kde
som robila vizáž Karin Majtánovej a ďalším.
Teraz som bola oslovená zo strany Banana
Events Production, aby som išla robiť vizáž
na fotenie kalendára a tým sa podieľala na
super projekte pre Benefičný festival pre psí
útulok. Na fotení tohto kalendára som mala
možnosť a tú česť líčiť známe osobnosti ako
napr. Evu Mázikovú, Laylu, Zuzku Kadukovú,
Twiins.
Čo ťa v najbližšej dobe čaká?
V najbližšej dobe mám opäť ponuku robiť vizáž na fotenie kalendára pre psí útulok, kde budem líčiť Nelu Pociskovú a Adelu Banášovú.
Aké máš plány do budúcna? Plánuješ vlastný salón?
Plánov do budúcna je veľa, no zatiaľ sa chcem vizáži
venovať popri vysokej škole a možno neskôr si založiť
vlastný salón a spolupracovať s tak super ľuďmi ako doteraz a mať tu česť líčiť veľké osobnosti. Dúfam, že mi
tieto plány vyjdú a budete mi držať palce a ďalej ma
podporovať ako doteraz. ĎAKUJEM KRÁSNE.

■ Erik Formánek

www.prozahori.sk
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Adela Banášová, Ego či Martin Jakubec
podporia útulok v Skalici
Už o necelé dva mesiace vypukne jeden z najväčších charitatívnych festivalov na Slovensku,
a to Benefičný festival pre psí Útulok Skalica.
Tento festival sa opäť vracia na scénu po ročnej pauze
a vraj sa bude na čo tešiť, prezradili organizátori.
V sobotu 26. septembra sa v priestoroch Františkánskej záhrady v Skalici, uskutoční 4. ročník obľúbeného
Benefičného festivalu pre psí Útulok Skalica.
V tomto ročníku sú moderátormi: ADELA BANÁŠOVÁ a
MICHAL SABO, ďalej účinkujú: EGO, SUVERENO, MARTIN JAKUBEC, David Vépy, FS Skaličan, Zona, Kabát
retríver a veľa ďalších...
Pripravená pre deti bude aj veľká detská zóna s atrakciami a potešiť ich príde aj Šašo Fifo s priateľmi.
Návštevníci formou dobrovoľného vstupného môžu
prispieť k skvalitneniu a zlepšeniu podmienok obyvateľov Útulku Skalica. „Pes je verný priateľ človeka,
preto by sme im mali pomôcť, ak našu pomoc
potrebujú. Či už ľudia prídu pomôcť do útulku,
prinesú granule, staré deky, matrace, alebo prídu
podporiť tento festival a prispejú, za všetko budeme vďační. Ide nám o to, aby sa Útulok Skalica
dostal do povedomia a stal sa viac súčasťou mesta Skalica. Je to naša vizitka a nemôžeme nechať
celú zodpovednosť na 4 dievčatách, ktoré sa to-

muto venujú vo svojich voľných chvíľach“, situáciu
hodnotia organizátori.
Pripravuje sa aj charitatívny kalendár, ktorý sa bude
predávať na festivale. Zapojené sú v ňom zaujímavé

slovenské osobnosti, z ktorých niektoré sa vám predstavia aj v programe.
Festival s dušou a krásnou myšlienkou pomôcť Útulku Skalica.

Letná premena v ZOC MAX Skalica

Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica Vám
v spolupráci s partnermi akcie „Rezervované pre
ženy“ prináša pravidelnú mesačnú akciu, v rámci
ktorej sa vybraná dáma bude v tento deň cítiť naozaj skvelo. A ako prebiehala naša júnová „premena“ dňa 30. 6. 2015?

Tentokrát sa výherkyňou stala p. Blanka Bestrová z Holíča. Pani Bestrová je matkou dvoch už dospelých dcér a
je babičkou dvojročného vnuka. Jej koníčkami sú hlavne
čítanie a záhrada, v ktorej sa realizuje na svojom víkendovom domčeku.
Začali sme ako vždy, rannou poradou v kaviarni MANUEL Caffé, kde sme si dali výbornú kávu. Znova sme si naplánovali celý deň tak, aby ten „jej“ deň prebiehal podľa
vopred naplánovaného časového harmonogramu a bez
stresov. Po rozvrhnutí dňa sme pokračovali ďaľšou úlo-

hou, ktorou bol výber oblečenia na prevádzke s módnym
oblečením – Takko. Skúsený a milý personál nám veľmi
odborne poradil, povyberali sme viaceré kúsky, aby sa
pani Blanka cítila a aj vyzerala skvelo.
Aj tentokrát mohla pani Blanka využiť služby v novootvorenej prevádzke Max nails na poschodí obchodného
centra. Pani Blanka si v nechtovom štúdiu dala urobiť
gélové nechty, ktoré sa jej veľmi páčili. Ďalej si môžete
nechať urobiť si v Max nails 3D mihalnice, gélové a akrylové nechty, pedikúru a manikúru. Neskoršie sa k službám pridajú aj kadernícke služby.
Obed vybranej dáme poskytla prevádzka Ázijské bistro
– fastfood, nachádzajúci sa na poschodí obchodného
centra. Pani Blanka si pochutila na rizote
a kapustovom šaláte. Po relaxe a obede
sa p. Blanka zverila do rúk kaderníčke,
p. Švorcovej, majiteľke Kadernictva
GOŠA. Totálnu zmenu strihu nechala na
ňu. Pani kaderíčka vlasy zafarbila a vyrobila účes zvaný „bob“. Musíme priznať,
že nový účes našej výherkyni veľmi svedčal. Ako veľmi, sa môžete presvedčiť na
fotkách. Našu dámu potom čakala kozmetická poradkyňa a vizážistka p. Anna
Petráková, ktorá pracuje s kozmetickými prípravkami spoločnosti AVON. Pani

Anna pleť najskôr vyčistila, naniesla výživnú, zlupovaciu
masku.Vizážistka Anna zvolila jemné líčenie, nakoľko sa
pani Blanka líči veľmi jemne.
Už tradične dostáva vybraná dáma darčeky aj od našich
prevádzok.
Pani Blanka bola veľmi rada, že sa júnovej premeny zúčastnila, a cítila sa v tento deň naozaj príjemne. Bol to
zároveň aj darček od ZOC MAX Skalica k jej 50-tym narodeninám, ku ktorým jej želáme všetko len to najlepšie!
Deň nám neuveriteľne rýchlo ubiehal, a tak sme všetci
spokojní odchádzali navečer domov. Verím, že s nami
prežila pekný deň, na ktorý bude rada spomínať. Výsledok posúďte sami.
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Cibula Fest 2015 lámal rekordy
viacerými kapelami, z ktorých najviac zarezonovali
Konflikt, Zóna A a Karpina,
pokračoval v piatok s headlinermi Walda Gang, Wanastowi Vjecy a Horkýže Slíže
a sobotnému programu
dominovali Bell, Book and
Candle, Lucie Bílá s Arakainom a I.M.T. Smile. „Opäť
sme dokázali posunúť

Už 7 rokov sa pohraničné pásmo
v Holíči mení na epicentrum českej a slovenskej hudobnej scény.
Najväčší česko-slovenský multižánrový hudobný festival Cibula
Fest aj tento rok priniesol výber
toho najlepšieho, čo scéna z
oboch brehov rieky Moravy ponúka a pridal opäť aj niečo navyše. Hudobnému sviatku Čechov
a Slovákov tento rok dominovala najmä Lucie Bílá, ktorá odpálila neskutočný
koncert s kapelou Arakain, Horkýže Slíže, I.M.T.
Smile, Wanastowi Vjecy, Walda Gang, ale tiež
legenda svetovej popmusic a zahraničná hviezda festivalu, kapela Bell, Book and Candle,
ktorá svoj najväčší hit z konca deväťdesiatych
rokov Rescue me musela zahrať až dvakrát.

festival o krok
ďalej. Toľko ľudí,
ktorí vystúpili na
Cibula Feste, ešte
festival nikdy
nezažil, podľa

predbežných počtov sme tiež
prekonali návštevnícky rekord z minulých ročníkov a aj
rozloha areálu bola najväčšia

Cibula Fest patrí už niekoľko rokov stabilne medzi
špičkové open air festivaly na Slovensku a návštevnosťou, ktorá pravidelne prekračuje desaťtisícovú
hranicu, sa radí do prvej päťky letných hudobných
akcií, čo dokázal aj tento rok. Každoročne je okrem
hudobného kokteilu pripravených aj množstvo
sprievodných akcií a na štyroch pódiách sa uplynulý
víkend „premlelo“ celkovo okolo 600 účinkujúcich.
Cibula Fest svoj program odštartoval už vo štvrtok

v jeho histórii,“ prezradil organizátor Vladimír Chrenka. Trojdňový hudobný sviatok na hraniciach medzi
Českom a Slovenskom nemá prívlastok multižánrový
len tak. Z hudobných štýlov tu mal zastúpenie rock,
pop, hip hop, punk, metal, reggae či country a priestor dostali a handicapovaní umelci ako Bekim, NH6
či študenti Jedličkovho ústavu z kapely The Tap Tap.
Súčasťou festivalu bola aj pocta nedávno zosnulému
Pierrovi Briceovi a v špeciálnom kinostane pre 200 ľudí
bolo odvysielaných 9 filmov o Winnetouovi, ktorého
tento legendárny herec stvárnil. Cibula Fest priniesol
aj unikátny projekt Rocková maturita, kde na samo-

statnom pódiu dostali priestor aj mladé rockové kapely, ktoré na takomto veľkom festivale ešte nemali
možnosť vystúpiť. „Snažíme sa pre našich návštevníkov prinášať vždy niečo nové a zaujímavé, aby
si tu každý našiel aj netradičnú
formu zábavy, na ktorú nie je na
iných festivaloch zvyknutý. Festival sa aj preto každoročne teší
stále väčšej podpore aj zo strany
rôznych inštitúcií a tento rok sa
nás dokonca rozhodol podporiť aj
Bratislavský samosprávny kraj,
napriek tomu, že Holíč patrí pod
trnavský,“ dodal Chrenka. Bodku za
festivalom dalo vystúpenie kapely
Tristana, s ktorou vystúpila legenda
metalovej scény, švéd Mats Levén.

■ Dodo Mikláš
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Tour de cyklo až na Maracanu
V piatok 17. 7. 2015
ožil Senický kunov
úspešnou letnou žúrkou Maracana.
Po niekoľkých ročníkoch
boli organizátori nútení
5. ročník tejto akcie presunúť do areálu a priestorov Kulturného domu
Kunov. Headlinerom
večera bol Senický raper
Hely.
Úspešným „predskokanom“ samostatnej akcie bola Seničanom dobre známa nočná cesta „Tour de cyklo“. Ide

o hromadnú túru po našej senickej cyklotrase.

■ Erik Formánek

INLINE PARÁDA 2015

Už po niekoľkýkrát sa Skaličania pokúsia o prekonanie Slovenského rekordu Najdlhšej živej reťaze inline korčuliarov
počas Kultúrno-športového popoludnia INLINE PARÁDA! Tento rok sa
o neho pokúsia v nedeľu 9. 8. 2015
od 17:00 v prístave Baťovho kanála
v Skalici.
Organizátori nás informovali, že samotné meranie rekordu prebehne o 18:30 a
každý návštevník zapojený do rekordu
automaticky dostáva plavbu po Baťovom kanáli ZADARMO!

Pre návštevníkov budú
pripravené zaujímavé stanoviská – futbal,
majstri sveta
v hokejbale,
badminton,
golf, volejbal. Nebude chýbať ani dobrá
hudba a workout. Pre deti bude pripravené maľovanie na tvár, skákací hrad
a maskot!
Pripomíname len, že rekordná reťaz
z minulého roka má 87 metrov!
■ Erik Formánek

a 25. miestnu výstavu
holubov a hydiny.

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

Lakšárská Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Osuské
Plavecký Peter
Prievaly
Prietrž
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

Základná organizácia Slovenského
zväzu chovateľov Gbely usporiada
v dňoch 26. – 27. 9. 2015

18. oblastnú výstavu
králikov

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

Okres Skalica
Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
Letničie
Lopašov
Petrova Ves

Oblastná výstava
králikov

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Okres Malacky
Gajary

Jabloňové
Jakubov
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Pernek
Plavecký Mikuláš
Plavecké Podhradie
Plavecký Štvrtok

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor

Výstavy sa uskutočnia na nádvorí budovy
bývalého MNV v Gbeloch. Výstavný výbor
pozýva všetkých chovateľov aj širokú verejnosť na prehliadky výstav s možnosťou
zakúpenia kvalitných chovných zvierat zo
Záhoria a okolia Moravy. Posudzovanie zvierat sa uskutoční 25. 9. 2015. Výstava bude
otvorená 26. 9. 2015 (sobota) od 8.00 do
18.00 hod. V nedeľu 27. 9. 2015 (nedeľa) od
8.00 do 17.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Informácie na tel. č.: 0908 739 975.

■ Mgr. Slavomír Brutovský

12

sport

AUGUST 2015

www.prozahori.sk

futbal

Kouč nováčika zo Skalice Křeček: V úvode budeme hľadať svoju tvár
Futbalisti MFK Skalica vo svojej nováčikovskej sezóne Fortuna ligy 2015/2016 nebudú chcieť byť
iba do počtu. Základným cieľom Záhorákov je záchrana medzi elitou, tabuľkovo by sa radi umiestnili aspoň do ôsmeho miesta.
Skaličania, ktorí
za tri roky vyskočili zo štvrtej do
prvej ligy, odštartujú účinkovanie
v najvyššej súťaži
v sobotu 18. júla
na ihrisku NTC Poprad proti Ružomberku. V 2. kole sa
predstavia proti ďalšiemu nováčikovi z Michaloviec. Duel
sa bude hrať v Senici, keďže skalický klub musí dorobiť
záverečné úpravy na domovskom štadióne.
„Chceme, aby štadión bol pripravený 8. augusta na
domáci zápas s Podbrezovou. Bude mať dočasnú
kapacitu 1500 divákov a samozrejme pracujeme na tom, aby sme ju
navýšili. Uchádzame sa o dotáciu
od vlády vo výške 750 000 eur,
v prípade jej získania vedenie mesta Skalica prisľúbilo, že na štadión
poskytne ďalších 500 000. Všetci sa
na novú sezónu tešíme a veríme, že historicky prvá
účasť medzi elitou bude pre nás úspešná,“ uviedol na
štvrtkovej tlačovej konferencii predseda predstavenstva
MFK Skalica a.s. Peter Bartoš. Ten dodal, že klub chce
operovať s ročným rozpočtom 850 000 eur.
Skaličania v júni ukončili spoluprácu s trénerom Štefanom Horným, ktorý mal veľký podiel na postupe medzi

fortunaligovú elitu. Jeho nástupcom sa stal český kouč
Aleš Křeček, ktorý naposledy pôsobil ako asistent trénera
v Slavii Praha.
„Skúsenosti so slovenským futbalom mám, pred troma rokmi som pôsobil v Ružomberku. Na Slovensku
sa mi páčilo a aj preto sa sem rád vraciam. Príchod
do Skalice bol trochu hektický. Rokovania boli veľmi
rýchle a ja som po krátkom rozhodovaní s ponukou
súhlasil. Do klubu som prišiel pred troma týždňami.
S hráčmi sme stihli to, čo sme si naplánovali, absolvovali jedno sústredenie. Samozrejme, privítal by
som ešte jeden termín na prípravu, ideálne by bolo,
ak by sa liga začala o desať dní neskôr.“
„To však nejde a my sme si toho vedomí. V úvode
sezóny budeme potrebovať určitý čas na zohratie,
budeme musieť nájsť našu hernú tvár. Verím však,
že s postupom času sa budú naše výkony zlepšovať.
V kádri máme aktuálne 18 hráčov plus dvoch dorastencov. Mužstvo som po trénerovi
Hornom prevzal dobre pripravené
po kondičnej stránke. Verím, že tu
v Skalici nadviažem na jeho úspešnú prácu,“ povedal novinárom kouč
Křeček.
Mužstvo po sezóne opustila pätica
hráčov, dres MFK si oblečie osem nových posíl. Medzi tie
najkvalitnejšie patria Radoslav Ciprys, ktorý v uplynulej
sezóne pôsobil v Myjave, brankár Luboš Hajdúch alebo
skúsený útočník Ivan Lietava. Novým kapitánom tímu
bude Pavol Majerník.
„V Skalici vždy bola silná kabína a verím, že to tak

zostane. Myslím, že noví hráči k nám zapadli bez
problémov. Viem, že vedenie klubu určilo ako cieľ
ôsme miesto, ale my pôjdeme od zápasu k zápasu
a samozrejme, budeme chcieť vyhrať každý jeden
duel. Verím, že sa medzi elitou nestratíme a potešíme skalických fanúšikov. Ako mužstvo sa tešíme
aj na derby zápasy proti Senici a Myjave. Chceme
ukázať, že na Záhorí sa hrá dobrý futbal,“ naznačil
ambície nováčika v novej sezóne Majerník.
■ zdroj: TASR, denník Šport, foto: TASR

A-mužstva MFK Skalica
»pre káder
ročník 2015/2016 Fortuna
ligy:

brankári: Luboš Hajdúch, Michal Lupač, Andrej Fišan
hráči v poli: Martin Vrablec, Roman Konečný, Peter
Vaško, Lukáš Švrček, Adrián Čermák, Peter Mazan, Michal
Jakubek, Daniel Šebesta, Ľubomír Ulrich, Mário Kurák,
Radoslav Ciprys, Ondrej Neoveský, Andrej Petrovský, Igor
Šefčík, Damián Bariš, Pavol Majerník, Michal Gašparík,
Ivan Lietava
odchody: Marián Švrček, Peter Šenk, Martin Privrel, Tomáš Jeleček, Martin Sipľák
príchody: Luboš Hajdúch, Martin Vrablec, Radoslav
Ciprys, Michal Gašparík, Peter Mazan, Adrián Čermák,
Damián Bariš, Ivan Lietava

» realizačný tím:

hlavný tréner: Aleš Křeček, asistenti trénera: Ladislav
Totkovič, Pavol Majerník, tréner brankárov: Martin
Sedláček, vedúci mužstva: Stanislav Salajka

Prvé záhorácke derby vyhrala v dobrej atmosfére Senica
Keďže v aktuálnom ročníku máme vo Fortuna lige
dvoch nováčikov, Seničania mohli v treťom kole
zažiť niečo, čo doteraz nepoznali. Historicky prvé
záhorácke derby malo zaujímavý priebeh, čo dokazuje aj výsledok. Ešte v 90. minúte bol stav nerozhodný 1:1, no vo 4. minúte nadstaveného času
rozhodol o tom, že 3 body ostanú v Senici domáci
Filip Hlohovský.
FK Senica – MFK Skalica 2:1 (1:1)
Góly: 20., 90.+ Hlohovský – 28. Kurák. Rozhodoval:
Weiss, ŽK: Čunta, Kontár, Dolný - Kurák, Lietava, Ciprys,
Gašparík, ČK: 90.+ Kurák (Skalica) po druhej ŽK, 4732
divákov
Senica: Šulla – Kontár, Pavlík, Pillár, Čunta – Mráz
(87. Hladík), Hlohovský, Komara – Dolný, Kosorin, Kalabiška (71. Ventúra)
Skalica: Hajdúch – Švrček, Majerník (54. Petrovský), Konečný, Ciprys – Bariš, Kurák, Čermák, Mazan – Gašparík
(90. Neoveský) – Lietava (77. Jakubek)
V historicky prvom záhoráckom derby zavítala do Senice
doposiaľ nezdolaná Skalica. Diváci vytvorili výbornú atmosféru a od začiatku sa hral zaujímavý súboj. V zápase
však prevládalo veľa nepresností a hlavne veľa súbojov.
V útoku boli nebezpečnejší domáci, ktorí však zo svojej
aktivity vyťažili iba jeden gól. V 10. minúte po Pavlíkovom vysunutí išiel sám na brankára Kosorin, Hajdúch

výborne zasiahol a loptu vyrazil. Ďalšiu gólovku mali
Seničania v 19. minúte, kedy Kalabiška prehadzoval
vybehnuvšieho brankára, no lopta skončila na brvne. Už
o minútu strelili domáci zaslúženy gól. Po rohovom kope,
zahratom nakrátko, sa k lopte dostal v 16-tke Hlohovský
a prestrelil všetko, čo mal v ceste. Skaličanom sa podarilo
vyrovnať o osem minút z prvej vážnejšej šance. Po Gašparíkovom centri preskočil obrancu Kurák a loptu poslal
za Šullov chrbát. V 34. minúte mohli ísť Seničania opäť
do vedenia, keď sa vo výbornej pozícii ocitol Hlohovský,
Hajdúch opäť podržal svoj tím a loptu vyrazil na roh.
V 43. minúte sa Seničania dožadovali odpískania jasného pokutového
kopu po faule na Kalabišku, píšťalka hlavného rozhodcu Weissa však
zostala na prekvapenie ticho.
V druhom polčase boli aktívnejší Seničania, hostia sa bránili, snažili sa
o brejkové situácie. V 57. minúte po
centri Kalabišku hlavičkoval Kosorin vedľa. Udrieť mohli
po ojedinelej akcii hostia v 65. minúte, keď pri prihrávke
Ciprysa bol vo veľkej šanci Lietava, senický brankár výborným zákrokom šancu zneškodnil. Obrovskú možnosť
na gól mali Seničania v 79. minúte po krásnej akcii, keď
center Čuntu našiel na päťke voľného Hlohovského a ten
loptu napálil do brvna. Nervózny derby zápas vyvrcholil
v samom závere. V 86. minúte Švrčkovu delovku tečovala

obrana Senice na roh. V nastavenom čase fauloval prenikajúceho Kosorina Kurák a po druhej ŽK bol vylúčený.
V poslednej minúte nastaveného času sa po tlaku domáci radovali z víťazstva, keď Hlohovský prízemnou strelou
spoza 16-tky k pravej žrdi prekonal Hajdúcha. Seničania
si tak pripísali prvé tri body, naopak nováčik zo Skalice
prvýkrát prehral.
Eduard Pagáč, tréner Senice: „Veľmi dobrá kulisa, keďže futbal sa hrá pre ľudí. Som rád, že ľudia prišli na
prvé derby a spokojný som aj s víťazstvom. Podarilo
sa nám streliť gól v nadstavenom čase, takže som
rád.“
Aleš Křeček, tréner Skalice: „Ja by
som chcel pogratulovať domácim k víťazstvu. Zápas sa hral v
dobrej kulise, čo sa odrazilo na
kvalite zápasu. My sme však boli
veľmi nervózni a nepremenili
sme dve šance na začiatku. Polčas sme nedohrali dobre ako sme chceli, aj keď sme
šli do kabíny s nádejným výsledkom. V druhom dejstve bol zápas taký, že obaja chceli vyhrať. Už to vyzeralo, že zápas sa skončí spravodlivou remízou. Ale
futbal je taký, gól sme dostali v 93. minúte zápasu.
Chcem sa poďakovať divákom za dobrú atmosféru.“
■ zdroj: TASR, denník Šport, foto: TASR
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Splátkové kalendáre v Skalici rázne odmietajú
Existenčný krok majú za sebou, teraz ich čaká ďalšie náročné obdobie. Hokejový klub zo Skalice sa po
finančnej injekcii od mesta pomaly, ale isto stavia
na nohy. Záhoráci by mali splatiť všetky podlžnosti
z minulej sezóny, čo je základom na udelenie licencie. Následne sa môžu pustiť do výstavby kádra pod
vedením nového trénera Martina Stloukala.

V HK 36 Skalica si priali zmenu, volili Lintnera, od
nového vedenia SZĽH čakajú konečne nejaké výsledky.
Keď pred mesiacom vyžrebovali
nový ročník extraligy, generálny
manažér Skaličanov Tibor Martinčič
nevedel garantovať, že klub zo Záhoria aj nastúpi na úvodný duel sezóny. „Dávam tomu 51-percentnú
šancu. Musí nám pomôcť mesto.
Je na ňom, či chce. Verím, že áno,“
povedal vtedy.
Za štyri týždne sa v Skalici udialo viacero pozitívnych krokov. Najdôležitejší prišiel v pondelok, keď poslanci mestského zastupiteľstva schválili dotáciu pre hokejový klub.
„Jej výška je 47-tisíc eur a poputuje na vyrovnanie záväzkov voči hráčom z uplynulej sezóny. To je potrebné
na získanie licencie na novú sezónu,“ povedal Martinčič
pre Šport. Klub dlhoval hráčom niekoľko desiatok tisíc eur.
Časť vyrovná z peňazí od mesta, časť z pohľadávok od partnerov z minulej sezóny. „Všetko chceme mať vyplatené,
žiadne splátkové kalendáre si neplánujeme dohadovať. Nič také,“ pripojil.
Napriek tomuto úspechu Martinčič krotí prehnané nadšenie. „O novej sezóne by som veľmi nechcel hovoriť.
Všetko sa ešte môže zosypať ako domček z karát, ale
môže z toho byť aj fantázia. Nejakých partnerov máme
z vlaňajška, ďalších hľadáme. Chceme aktívnejšie do
hokeja zapojiť mesto. Nech je viac súčinné a podieľa
sa aj na dianí v klube. Kľúčové pre nás teraz je, že sa
môžeme v pokoji pripravovať na novú sezónu,“ priznal.
ZATIAĽ SÚ BEZ KÁDRA
Na Skaličanov čaká náročné obdobie nielen na manažérskom poli, ale aj na športovom. Stále platí, že klub má
k dispozícii len dvoch hráčov. Brankárov Michala Ďuriša a
Patrika Romančíka. „Ústne sme sa predbežne dohodli
s viacerými hráčmi a ich agentmi. Šancu dostane i niekoľko našich mladých chlapcov. Samozrejme, rozhodujúce slovo pri výbere nových hráčov bude mať nový
tréner Stloukal,“ konštatoval Martinčič.
Vicemajstri Slovenska z roku 2009 neboli jediný tím extraligy s existenčnými problémami. Martin dlhuje hráčom štvrť
milióna eur, Piešťany majú problém so štadiónom. O získanie ich licencie sa usilovne snažia v Liptovskom Mikuláši.

Nedostali Záhoráci podobnú ponuku? „O ničom neviem.
Nikto ma nekontaktoval,“ povedal Martinčič.
PODPOROVALI LINTNERA
Nový ročník domácej súťaže sa začne o necelé dva mesiace.
Fanúšikovia však už teraz deklarujú, že ho budú bojkotovať. Dôvodom má byť opätovná výhra Igora Nemečka vo
voľbách o prezidenta SZĽH. Zástupcovia Skalice pritom volili jeho protikandidáta Richarda Lintnera. „Nie je žiadne
tajomstvo, že sme ho podporovali. Výsledok volieb
vnímam ako fakt. Môžeme viesť debatu o tom, či ich
priebeh bol férový, alebo nie, demokratický však
rozhodne bol, proti tomu nemôže nikto nič namietať.
Tieto pravidlá boli vždy, nebola to novinka tohto kongresu. Nikto ich nikdy nenapadol ani nemal snahu
zmeniť. Objavili sa až teraz, návrh však neprešiel. Keď
má víťazná strana radosť z takéhoto triumfu, neostáva mi nič iné, ako im poblahoželať a držať palce, nech
sa máme ich zásluhou v hokeji lepšie. Zatiaľ sa im to
nepodarilo. Neviem, čo nové prinesú, ale konečne by
niečo mohli začať robiť,“ priznal Martinčič.
„Ústne sme sa predbežne dohodli
s viacerými hráčmi a ich agentmi. Šancu dostane i niekoľko našich mladých chlapcov.“
Extraliga je vo veľkej kríze. Z roka
na rok láka menej divákov i kvalitných hráčov, tí strácajú trpezlivosť
s neustálym vyčkávaním na platy, a
preto nezriedka odchádzajú do kvalitatívne nižších súťaží,
no s istotou pravidelného príjmu. Z radov hráčov sa aj preto
ozývajú hlasy za opätovné zavedenie hráčskych odborov
podľa vzoru zámorskej NHLPA. Podľa Martinčiča však niečo
podobné u nás nemá zmysel.

„Samotná organizácia alebo odbory môžu vzniknúť,
ale z čoho budú platené? V Amerike na ne prispievajú
hráči, u nás si to neviem predstaviť. Hokejisti nemajú
také vysoké odmeny, navyše ich dostávajú často nepravidelne. Aj preto všetky doterajšie snahy o vytvorenie asociácie u nás stroskotali,“ povedal Martinčič a pokračoval: „Čisto hypoteticky, keby odbory aj fungovali,
čo všetko by mohli robiť? Zastupovali by hráča v právnej ceste, ten by možno videl svoje peniaze nie po pol
roku, ale po dvoch mesiacoch. Čo by však bolo s klubmi? Veľa z nich má na účte permanentne nulu. Zrazu
sa tam niečo objaví a do pár minút je to preč. V istom
momente by nemali z čoho hráčov vyplácať. Ani preto
si asociáciu u nás v momentálnych pomeroch neviem
predstaviť. Jej prítomnosť by skôr ešte rýchlejšie pomohla likvidácii slovenského hokeja,“ dodal generálny
manažér skalického hokeja Tibor Martinčič.
■ zdroj: Denník Šport, Stanislav Benčat, foto: TASR

Skalica aj naďalej
extraligová:
Mesto odkleplo pre klub
dotáciu 47-tisíc eur!
Poslanci mestského zastupiteľstva
v Skalici v pondelok na svojom mimoriadnom zasadnutí rozhodli o dotácii pre
miestny hokejový klub HK 36 vo výške
47-tisíc eur.
Táto suma v značnej miere pomôže klubu
k vyrovnaniu podlžností z predošlého obdobia a otvára tak priestor k splneniu podmienok nutných k udeleniu extraligovej licencie.
„Schválenie dotácie pre skalický klub
znamená, že splníme podmienky, ktoré
sú stanovené k udeleniu licencie a môžeme sa začať pripravovať na novú sezónu,“ potvrdil pre portál srdcezahoria.sk
generálny manažér HK 36 Tibor Martinčič.
Extraligovú licenciu podľa neho nadobudne
klub hneď, ako nebude evidovať žiadne záväzky voči hráčom, čo nastane v momente,
keď budú zrealizované všetky finančné prevody.

Pre Martinčiča začína náročná práca, musí
totiž dobehnúť všetky náležitosti, ktoré sú
inak bežnou súčasťou posezónneho obdobia.
„Prioritou číslo jeden je menovanie nového trénera. Rokovania už prebehli,
máme vytypovaného kandidáta, ústne
sme už s ním dohodnutí. K podpisu zmluvy by malo prísť v utorok v popoludňajších hodinách. Následne s ním budeme
hovoriť o tvorbe hráčskeho kádra,“ dodal
generálny manažér klubu.
Skaličania si v uplynulej sezóne zachránili
extraligovú príslušnosť. Obsadili deviatu
priečku a ročník sa pre nich skončil už vo
februári. Odvtedy sa však na Záhorí borili
s existenčnými problémami, ktoré výrazne
zamotali s ďalšou budúcnosťou. Tá však nakoniec nabrala svetlé kontúry. So spoločnou
prípravou by mali Skaličania začať 2. augusta.

■ zdroj: TASR, sport.cas.sk, foto: TASR

14

AUGUST 2015

Bufetárom udelili
pokutu vo výške 1680€
Senickí colníci počas víkendovej kontroly pokladníc udelili dvom obchodníkom zákaz predaja. Za porušenie tohto
zákazu hrozí kontrolovanému subjektu
pokuta od 10 000 do 40 000 €.
Colníci zo Senice si v posledných dňoch
posvietili na obchodníkov. Skontrolovali aj
bufetárov na pretekoch „Dračích lodí“ na
Kunovskej priehrade v Senici. Kontroly zamerali najmä na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice – teda na vydávanie bločkov. Výsledkom
kontroly bolo udelenie zákazu predávať
obchodníkovi tovar, na ktorý sa vzťahuje
povinnosť používať elektronickú registračnú
pokladnicu. V jednom prípade udelili zákaz
na 24 hodín, v druhej prevádzke na 4 hodiny.
Ani v jednom z prípadov obchodníci nezaevidovali platbu za tovar do elektronickej registračnej pokladnice. Obchodníkom za nesplnenie si povinností uložili colníci pokuty
rozhodnutím na mieste vo výške 1680 eur.

V prvom polroku 2015 vykonali colníci z Trnavského kraja 661 miestnych zisťovaní zameraných na kontrolu pokladníc a na mieste
uložili obchodníkom pokuty vo výške 43 780
eur, informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa
Colného úradu Trnava.
Na základe skúseností z predchádzajúceho
obdobia, pretrvávajúcich a opakujúcich sa
zistení porušení zákona, budú zo strany trnavských colníkov vykonávané intenzívne
kontroly aj počas nasledujúcich týždňov, a
to aj na športových a kultúrnych podujatiach
sprevádzaných občerstvením a iným predajom, doplnila Zlochová.
Aj naďalej platí, že občania majú možnosť
oznamovať zistené nedostatky a podozrenia na e-mailovú adresu pokladnica@
financnasprava.sk

■ mjr. Ing. Iveta Zlochová,
Colný úrad Trnava
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Rekonštrukcia nadjazdu je už za polovicou
Rekonštruovaný nadjazd v Malackách má za sebou ďalší kontrolný deň za prítomnosti vedenia
mesta a zhotoviteľa prác – Regionálnych ciest
Bratislava, a. s. (RCB).
Ako informovali zástupcovia RCB, v týchto dňoch finišuje
oprava ríms, t. j. odstraňovanie starých a poškodených
častí. Časť nadjazdu je už pokrytá vyrovnávacím be-

tónom, na ktorý po technologicky nevyhnutnom čase
pribudne hydroizolácia a vrchná asfaltová vrstva. Betonáž ďalšej časti je naplánovaná na piatok a sobotu tohto
týždňa. V hornej časti nadjazdu sa pripravuje osadenie
mostného záveru.
Z vonkajšej časti mosta sa tiež sanujú rímsy. Na spodnej časti sa ošetrujú zvetralé časti betónu a celý povrch
sa natiera reprofilačnou maltou. Po dokončení prác na
spodnej časti mosta sa začne vymieňať zábradlie a pribudnú aj „kozmetické úpravy“ – most dostane farebný
náter.
Ako RCB informovali, odkrytie mostných vrstiev potvrdilo odhadovaný technický stav nadjazdu. Keďže zatiaľ nenastala nijaká nepredvídaná situácia, práce idú v súlade
s harmonogramom. Na stavenisku sa posilnili kapacity,
momentálne tam denne pracuje cca 25 ľudí a 5 kusov
techniky.
■ Ľubica Pilzová

CVČ Beťárik v Zlatníckej doline
V nedeľu 12. júla privítala Zlatnícka dolina v Skalických
horách malých návštevníkov z CVČ Beťárik v Šaštíne-Strážach. Prišli sem stráviť 7 prázdninových dní, oddýchnuť si a načerpať nové sily.
Napriek tomu, že prvé dni nepriali kúpaniu, deti sa nenudili.
Kopec hier a súťaží sa striedali
a zaplnili deťom voľný čas. Medzi tie najzaujímavejšie patrili:
Súťaž v bowlingu, hádzanie
loptičkami na rôzne ciele, preťahovanie lanom družstiev, súťaž
v badbintone, vo futbale, hod
šípok do diaľky, vyhlásenie súťaže MONITKO, ktorá ich
mala naučiť zaujímať sa o iné deti a pomáhať im. Ďalej
to boli Tvorivé dielničky, počas ktorých vyrobili deti náramky, obrázky zo sušených kvetov, výroba roztomilých
motýľov, dolárová burza.
Navštívili sme i kráľovské mesto Skalicu, jeho pamiatky,
o ktorých nám porozprávali chlapci z tábora, pretože
mali za úlohu pripraviť si zaujímavosti o pamiatkach
mesta. Podali takmer profesionálny výkon. Rotunda
v nás zanechala ako vždy krásne pocity a ocenili sme
i výhľad na Skalicu.
Pozdraviť nás prišiel aj pán primátor mesta Skalice, keď
nás videl stáť pred radnicou, vyšiel von a zaujímal sa o
nás. Príjemné stretnutie skončilo spoločnou fotografiou.
Pyrotechnici zo špeciálnej pyrotechnickej jednotky pri
Krajskom riaditeľstve v Trnave navštívili náš tábor, aby
nám porozprávali nielen o svojej zodpovednej a často
nebezpečnej práci, ale aby deti upozornili na nebezpečenstvo pri manipulácii s pyrotechnikou, prípadne
s nájdenou nevybuchnutou muníciou.
Krátke turistické vychádzky striedali návštevy na kúpalisku, návšteva Koliby, rôzne hry v prírode. Tí odvážnejší
si vyskúšali lanovú dráhu Tarzániu. Slová piesne „Ide vlá-

čik priateľstva“ sa niesol niekoľkokrát, pretože deti táto
pieseň i hra celkom bavila. Všetky aktivity sa nedajú spomenúť, možno už len táborák s opekaním špekáčikov a
nočná hra, ktorú si deti pripravili
samé, ale kvôli búrke ju museli
realizovať v priestoroch chaty
AMOR.
Dlho budú spomínať i na nedospaté noci, kedy sa snažili prekabátiť vedúcich a tvárili sa, že
už dávno tvrdo spia. To všetko
patrí k prázdninám. My, vedúci
tábora veríme, že tu deti našli
i nových kamarátov, nové hry a nové skúsenosti. A že
si občas spomenú i na nás i na pani zdravotníčku Vierku
Kákošovú.
■ A. Palkovičová

RK : GRAND-REALITY Skalica
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková

*Na predaj pozemok 2400 m2 v Skalici za cenu 18.900,- euro
Na predaj rodinný dom s pozemkom 2000m2 vo Vrádišti,
za cenu 22.500,- euro

*Nové byty 2+kk a 3+kk v Skalici ceny 45.500,- eur - byty sú
s balkónom, terasou, komorou a parkovacím miestom.

Novostavba v Skalici na predaj komplex vinohradníckych

domov altánom s grilom,vináreň , altán s grilom ,pozemok 4.400 m2

Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici
e.mail.: grandreality@centrum.sk

www.prozahori.sk
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Kvapka pre
Sedembolestnú

V Kopčanoch vodič
zrazil 7-ročné dievča

Pod názvom Kvapka pre Sedembolestnú sa uskutočnil v meste Šaštín-Stráže už po druhý raz mobilný odber krvi. Zorganizoval ho miestny spolok
Slovenského červeného kríža v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže.
I napriek tomu, že je čas dovoleniek a oddychu, prišli ľudia, ktorým záleží na životoch iných. Prišli sa podeliť o to
najcennejšie, čo majú. Práve ich krv môže pomôcť v čase
letných mesiacov niekomu, kto bude v ohrození života.
Prišli darcovia zo Šaštína-Stráží, ale aj z Kútov, Senice,
Borského Mikuláša, Kuklova a Bílkových Humeniec. Záujemcov o darovanie krvi bolo 38, ale 13 z nich bolo z rôznych príčin vyradených. Krv darovalo 25 darcov, medzi
ktorými bolo 10 prvodarcov.
Tešíme sa z každého jedného, koho táto humánna akcia
oslovila a zúčastnil sa odberu. Všetkým patrí veľké poďakovanie. Pevne dúfame, že darcov bude v budúcnosti
■ Ľudmila Machová
stále pribúdať.

Vodič osobného auta v piatok večer v obci Trnavského kraja zrazil Simonu (7). Polícia nehodu vyšetruje.

Nešťastie sa stalo v Kopčanoch (okres Skalica), kde vodič
auta zrazil Simonu. Na mieste boli hasiči, záchranári a
policajti. „Pacientka má poruchu vedomia, na mieste sú záchranári”, udalosť potvrdil hovorca operačného
strediska záchranárov Boris Chmel.
Ako sa nehoda stala? Ako pre Čas.sk uviedla trnavská
krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová –
podľa predbežných zistení auto, v ktorom sedelo dievča
zastalo na ceste v protismere. Dievča (7) z auta vystúpilo a vzápätí ju zrazil vodič auta, ktorý išiel v tom istom
smere.

Bezpečná cesta
i chodník
Aj v tomto roku realizovalo Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru v Senici
v spolupráci s Centrom voľného času
detí a mládeže „Stonožka“ v Senici,
Autoškolou PROGRES v Senici a Spoločným školským úradom v Senici základný kurz dopravnej výchovy v rámci preventívneho projektu „Bezpečná cesta
i chodník“.
Cieľom uvedeného projektu bolo viesť deti
edukačnými aktivitami k zníženiu dopravných nehôd zapríčinených nevhodným
správaním sa detí na cestách. Teoretická
i praktická príprava sa uskutočnila v mesiacoch máj a jún 2015 v priestoroch Autoškoly
PROGRES Senica. Do preventívneho projektu
bolo zapojených 285 detí prvých a druhých
ročníkov základných škôl v pôsobnosti okresu Senica.

Zranenú Simonu previezli do miestnej nemocnice, neskôr ju transportovali do detskej nemocnice v Bratislave.

■ Nový Čas, vr, foto: ilustračné, polícia

novinky z Holíca

Holíčom burácajú motocykle...
Na to, že počas motocyklových pretekov veteránov,
ktoré sa stali nedeliteľnou súčasťou Holíčskych pivných
slávností, sa ozýva mestom zvuk motoriek, si obyvatelia
mesta zvykli a sú na to, že sa v ich meste takéto podujatie koná, aj patrične hrdí.
No hnevá ich však iné búrácanie motoriek. Je to také,
ktoré sa ozýva hocikedy v priebehu dňa a hlavne vo
večerných a nočných hodinách. Jeho zdrojom je predvádzanie sa určitých takzvaných motorkárov, ktorých jediným cieľom je dosiahnuť na krátkom úseku čo najväčšiu
rýchlosť a zároveň produkovať čo najväčší hluk. Neoddeliteľnou súčasťou býva aj jazda po zadnom kolese, či
„gumovanie“ asfaltu zadným kolesom.
Obľúbenými pre motorkárov sa stali hlavne Hollého ulica
a Sasinkova ulica, ktoré sa vyznačujú šírkou a rovnosťou.
Partia motorkárov najskôr spraví „kontrolné“ jazdy na
overenie, či sa na danom úseku nenachádza hliadka
polície, a potom nastane ich chvíľa – povráva sa, že sa
do Holíča chodia „vyblázniť“ aj z okolitých dedín. Na
Sasinkovej ulici č. 3 sa teraz stretávajú aj takíto motocy-

klisti, majú tu svoj nový klub či pub a práve ich správanie
znepríjemňuje život ostatným obyvateľom. O ich konaní
vydávajú svedectvo stopy po pneumatikách na asfalte,
ktoré je vidno hlavne po piatkovej a sobotnej noci. Je
potrebné, aby si takíto motocyklisti uvedomili, že verejné komunikácie nie sú pretekárskou a predvádzacou
dráhou.
Obraciam sa aj touto cestou na príslušné zložky mestskej, ale hlavne štátnej polície so žiadosťou o vykonávanie častejších ale hlavne skrytých kontrol, prípadne
vykonávanie kamerových záznamov a využívanie objektívnej zodpovednosti.
Ja osobne uznávam motocyklový šport a svojím spôsobom aj obdivujem motorkárov, ktorí dokážu na svojich
strojoch jazdiť po cestách tak, že si jazdu vychutnávajú,
ale pritom neohrozujú a neobmedzujú ostatných účastníkov premávky. Ja chcem len poukázať na pomerne
malú skupinu „motorkárov“, ktorí kazia dobré meno
ostatným motorkárom.

■ Ing. Jaroslav Végh poslanec MZ Holíč

Návšteva dopravného ihriska priamo v autoškole, kde sa deti oboznámili s prostredím,
v ktorom sa získavajú vodičské preukazy, je
u detí veľmi obľúbená. Deti sa za prítomnosti polície učili pravidlá cestnej premávky.
Veľmi radi sa vžili do role cyklistov a kolobežkárov. Teoretická časť bola zameraná na
získanie základných vedomostí, zručností a
návykov bezpečného správania sa detí v rôznych dopravných situáciách. Spojená bola aj
s osvetou o význame nosenia bezpečnostných a reflexných prvkov. Praktický výcvik
na dopravnom ihrisku umožnil deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas
teoretickej časti.
Veríme, že získané poznatky v oblasti dopravnej výchovy budú pre deti dobrým základom pre ich bezpečný každodenný pohyb
v cestnej premávke.

■ kpt. Mgr. Jana Dujková,

OR PZ v Senici
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Horoskop
BARAN
Niekoľko dní sa venujete rodinným záležitostiam, ktoré sú na programe už dlhšiu dobu.
Zdá sa, že popritom si aj celkom dobre užívate. Posledné
augustové dni vás podnietia k zmenám v životnom štýle.
BÝK
August prinesie veľa impulzívnosti, vzrušenia,
ale aj potešenia. Ani rodina a záležitosti bývania nezostanú bokom.
BLÍŽENCI
Tento mesiac pôjde o pozoruhodné finančné
príležitosti. Postupne sa ale vynárajú nielen
šance zarobiť, ale aj chuť žiť aktívnejším rodinným životom.
RAK
Prekypujete energiou a využijete ju najmä na
vylepšenie svojho konta. Ani koncom mesiaca
neprerušíte svoj vytrvalý hon za zárobkom, ale nejakým
zázrakom si nájdete čas aj na ľudí okolo seba.
LEV
Všetko sa točí okolo vás, ale o mnohom sa
rozhodne za zatvorenými dverami. Chytáte ale
druhý dych a napokon sa takmer všetko podarí. Dokonca
sa objaví príležitosť zvýšiť si príjmy.
PANNA
Po mimoriadne spoločenskom období prichádza zákonite čas, keď unikáte do ústrania a
venujete sa spomínaniu na to, čo bolo a plánovaniu toho,
čo bude. Až záver mesiaca bude opäť aktívnejší.
VÁHY
Vďaka priateľom sa môžete dostať k finančne
zaujímavej pracovnej príležitosti. Práca (v horšom prípade zdravie, alebo stres) môžu byť ale tiež dôvodom, kvôli ktorému koncom mesiaca prestanete vychádzať a dvíhať telefóny.
ŠKORPIÓN
Chcete sa presadiť a šťastena je na vašej
strane. Záver mesiaca bude mimoriadne spoločenský. Vďaka priateľom sa tentokrát môžete dostať aj
k atraktívnej pracovnej príležitosti.
STRELEC
V auguste musíte zariadiť isté majetkové záležitosti. Koncom mesiaca sa navyše vynorí
zaujímavá pracovná príležitosť.
KOZOROŽEC
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové
záležitosti. Koncom augusta ale dostanete
príležitosť uniknúť a objaviť nové zážitky a nové obzory.
VODNÁR
Musíte zvládnuť nudné pracovné povinnosti
a aj riešenie nejakých zdravotných záležitostí.
Koncom mesiaca sa ešte pridá starostlivosť o majetok. Našťastie, láska dokáže presvetliť každý deň.
RYBY
Máte pred sebou nielen množstvo práce, ale aj
zdravie a kondícia si zaslúžia viac pozornosti.
Napriek tomu je možné, že hodíte všetko za hlavu a budete sa hlavne baviť a užívať si.
■ www.astrotouch.com

Na brehu jazera sedí rybár, chytá ryby a pritom
má na hlave položenú tehlu. Ide okolo mladá
sle na a ke to vidí, pýta sa ho:
- Pane, prosím vás, pre o máte na hlave tú
tehlu?...
zamúti,
- Tak, to vám nemôžem poveda !...
zakalí
- Ale ve mi to prezra te!...
- To nemôžem!... To by ste museli ís so mnou
mužské
na moju chatu, strávi tam so mnou pekné chvíle
meno
a potom by som vám to povedal...
Sle na najskôr váhala, ale zvedavos ju premohla
a ke už bolo po tom, tak hovorí:
úžitok,
- Ale teraz mi to už prezra te!...
prospech
- Dobre!... Tak, dva mesiace tu chytám ryby
a ešte som nikdy ni nechytil,...
inferno
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Hrajte
o plavbu po Baťovom kanáli. Správwww.scalpermedia.sk
nu odpoveď pošlite do 26. 8. 2015 na e-mailovú adresu
sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo
poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica.
Tajnička z minulého čísla: „... Tak nebrbli, veď ho máš!“ Výherca
z minulého čísla: Lenka Masaryková, Cerová. Výherca získal
ročné predplatné mesačníka ProZáhorí.
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Pomôcky:
Savart,
PAL, lek,
via

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.facebook.com/krizovkysusmevom

Nakupujte bez
navýšenia

3
8

9 tak, aby sa žiadne číslo neopakosudoku
valo v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.
Vyplňte hernú plochu číslami 1 až

Predajňa DOMOSS-EURONICS
Mallého 55 (ZOC MAX), Skalica

Otvorené každý deň
9.00 - 19.00 hod. www.domoss.sk

