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Na Námestí Slobody 
sa stretli priaznivci 
historických vozdiel Pripomenuli si SNP

Dňa 26. 8. si pri pamätníku na Mallého ulici pripomenuli 72 rokov od Slovenského národného povstania. „Priamym 
účastníkom SNP patrí a bude patriť naša najúprimnejšia vďaka a poklona za hrdinstvo a odvahu, ktoré preukázali 
počas povstania. Žiaľ, dnes je ich pamiatka pošliapavaná hordami neofašistov a neonacistov, ktorí mašírujú na-
šimi ulicami, či dokonca získavajú moc v našom štáte. Je našou povinnosťou tieto zhubné vplyvy potlačiť. Prvým 
krokom musí byť zmena prístupu vo vzdelávaní. Dlhujeme to našim predkom, ktorí bojovali a umierali aj za našu 
slobodu,“ dodáva Milan Roman.
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Niektorí poslanci Mesta Skalica, na základe obáv 
o riadny priebeh Skalických dní najmä v obave 
o riadne zabezpečenie ubytovania a programu 
hostí požiadali primátora mesta o zvolanie mi-
moriadneho mestského zastupiteľstva. O ko-
nanie zasadnutia požiadali poslanci Krivský, 

Ozábalová, Hertl, Srholec, Štefanec, Kadlečík, 
Vidovič a Kojš.

K téme sa pre naše médium vyjadrila poslan-
kyňa Anna Ozábalová: „Pre zvolanie mestského 
zastupiteľstva sme sa rozhodli preto, lebo ne-
máme žiadne informácie z hľadiska družob-

ných stykov počas Skalických dní. Nemáme 
informácie, aké delegácie prídu, kde budú mať 
nocľah, stravu a aký budú mať program. Treba 
to riešiť, lebo máme už hanby voči týmto mes-
tám dosť,“ zhodnotila. Zastupitelstvo sa usku-
točnilo 17. 8. 2016.

» Je Mesto Skalica pripravené na Skalické dni?

Gbelanka SARAH CAO si zaspievala s Dominikou Mirgovou!

Jedna z aktuálne najúspešnejších speváčok – Dominika Mirgová privítala u seba v štúdiu mladú nádejnú speváčku z Gbiel – Sarah Cao. Do-
minika cez výzvu na svojom facebooku dala možnosť piatim spevákom prežiť s ňou deň v štúdiu. Každý z nich si s ňou mohol zaspievať jeho 
obľúbenú pesničku. „Bola to pre mňa výzva, hlavne nová skúsenosť. Spoznala som skvelých a hlavne talentovaných ľudí. Dominika bola 
veľmi milá a ochotne nám pomáhala a odpovedala na naše otázky. Bol to super deň!“ zhodnotila natáčanie Sarah Cao!

VIDEO u nás na 
webe!

Záhorácku hasičskú ligu vyhrali Kúty muži!
V sobotu, 10. 9. 2016, sa konalo v Podunajských 
Biskupiciach posledné kolo 2. ročníka ZHL. Súťaže 
sa zúčastnilo 29 družstiev. Trať bola perfektne pri-
pravená,  o čom svedčili aj výkony.

Ženám z Moravského Sv. Jána stačilo zabehnúť stabil-
ný útok, aby si potvrdili prvenstvo v lige. To sa im aj 
podarilo a svoj pokus ukončili s ča-
som 25,59 sekundy. Druhé miesto 
patrilo ženám z Kútov s časom 27,80 
sekundy, týmto umiestnením si 
potvrdili druhé miesto v lige. Tretie 
miesto si odniesli ženy zo Štefanova 
s časom 29,87 sekundy a aj v lige 
im patrí tiež tretie miesto. Na štvr-
tom mieste v lige sa umiestnili ženy 
z Gbelov.

V mužskej kategórii sa stále neve-
delo, kto bude víťazom druhého 
ročníka. Na čele tabuľky boli dopo-
siaľ muži z Popudinských Močidlian, 
ktorí viedli len o dva body pred muž-

mi z Kútov. Pri mužoch z Popudín, žiaľ, nestálo šťastie 
a za svoje obidva pokusy dostali ND, čo ich posunulo 
na druhé miesto v lige. Muži z Kútov prepisovali rekord 
ZHL a to s časom 18,29 sekundy, kde na pravom terči 
svietil čas 18,05 s. Toto umiestnenie im právom zaruči-
lo aj prvé miesto v lige. Tretie miesto v celkovom hod-

notení si berú minuloroční víťazi ligy, muži z Podunaj-
ských Biskupic. Ocenenia za najrýchlejších prúdarov 
posledného kola si odniesli v ženskej kategórii Patrícia 
Kubačáková z Moravského Sv. Jána a v mužskej kate-
górii si ocenenie odniesol Ján Rusňak z DHZ Kúty.

Víťazi Záhoráckej hasičskej ligy by mali postúpiť na 
Slovenský superpohár, ktorý sa bude 
konať v Poľnom Kesove a stretnú sa 
tu s najlepšími tímami z celého Slo-
venska.

Na záver by sme sa chceli poďakovať 
všetkým družstvám, ktoré sa zúčast-
nili druhého ročníka, a hlavne našim 
sponzorom, bez ktorých by sa Záho-
rácka hasičská liga nemohla konať!

Slávnostné vyhlásenie ligy prebeh- 
ne 1. 10. 2016 v Kultúrnom dome 
v Kútoch, kde budú víťazom a zú-
častneným ligy odovzdané vecné a 
upomienkové ceny.

Tešíme sa opäť o rok!
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

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

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

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

NEHORÁZNE:
Za Holíčom je popravisko šteniatok!

Za Holíčom sa nachádza popravisko psíkov. Takáto informácia vyskočila na sociálnej sieti Facebook koncom augusta. Ho-
líčania sa začali poburovať a proti tejto veci konať. Na mieste sa údajne majú psie šteniatka zabíjať utopením, dokonca za 
asistencie mestskej polície. Iniciatíva Holíčanov znie jasne, celú vec zastaviť – ihneď!

Popravisko šťeniatok – hľadáme 
vinníkov, mestská polícia mlčí!
Situácia ohľadom popraviska šťeniatok naberá nový 
smer. Hľadajú sa vinníci celého incidentu. Mestská 
polícia v Holíči sa ku vzniknutej situácii nevyjadruje.

„Na miesto bola privolaná štátna polícia, policajný 
vyšetrovateľ a dostavil sa aj veterinár zo Štátnej ve-
terinárnej a potravinovej správy. Medzi tým sme vy-
lovili ešte igelitové vrece, ktoré obsahovalo kostrové 
pozostatky, pre nás neidentifikovateľného zvieraťa. 

Veterinár následne určil, že išlo tiež o psíka, dospelé-
ho psíčka malého vzrastu... Ten tam musel plávať už 
dlhú dobu,“ informuje Slovenský kastračný program.

Nakoľko sa jedná o preukázateľné týranie zvierat (šte-
niatka boli vhodené do žumpy ŽIVÉ!) a ide o viac ako 
jedno zviera, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody 
1 až 5 rokov! Očitý svedok, ktorý šteniatka našiel tvr-
dí, že na mieste bola mestská polícia vo štvrtok večer 
okolo 21:30 a po ich odchode sa išli na miesto pozrieť, 
pretože počuli šteniatka. Ide však zatiaľ o jedného 
svedka a preto naozaj prosíme o pomoc, HĽADÁME 

SVEDKOV, ktorí sa v čase od 21:00 do cca 21:30 na-
chádzali v Holíči na ceste od aleje po Kopčany a videli 
čokoľvek, čo môže pomôcť vo vyšetrovaní!

Polícia už pozná vinníkov prípadu 
týrania psov v Holíči!
Polícia koncom augusta reagovala na otázky k týraniu 
psov v meste Holíč. Policajný vyšetrovateľ začal po 
nahlásení prípadu trestné stíhanie pre týranie zvierat. 
Policajti na prípade pracovali a na základe viacerých 
svedeckých výpovedí a dôkazov obvinil vyšetrovateľ 

z prečinu týrania zvierat 49-ročného muža a 
o dva roky mladšiu ženu z Holíča. Obaja sú 
podozriví z toho, že spoločne odobrali 9 psov, 
z toho 6 šteniat a 3 z nich vhodili do žumpy, kde 
uhynuli. Za týranie zvierat hrozí v tomto prípa-
de strata slobody na 1 až 5 rokov.

krimi
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Skalica...
Do redakcie nám prišli tieto nádherné fotografie z autorskej 

dielne Petra Čecha. Čo na ne hovoríte?

Sleduj nás na Facebooku
facebook.com/ProZahori

Followuj nás na instagrame
instagram.com/ProZahori
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Pred Skalicou prišlo ku zrážke sanitky! 
Prepravovaný pacient zomrel!
Na ceste druhej triedy medzi Skalicou a Holíčom došlo 1. 9. asi o 21.30 h k doprav-
nej nehode medzi osobným autom Audi 80 a sanitkou RZP Sicar Rasic. Audi viedol 
22-ročný muž z Chropova v smere od Skalice. Pravdepodobne pri predchádzaní 
iného auta prešiel vodič Audi do protismeru, kde došlo k zrážke so sanitkou. Vodič 
Audi utrpel ťažké zranenia, 37-ročný vodič sanitky z Malaciek a 39-ročný zdravotník 
z Gbelov sa zranili ľahko. Prepravovaný pacient z Holíča (59) po prevoze v nemocnici 
zomrel. U nebohého sa bude vykonávať pitva na zistenie príčiny jeho smrti. Dycho-
vé skúšky na alkohol boli u oboch vodičov negatívne. Presné príčiny a okolnosti 
dopravnej nehody polícia vyšetruje, bolo začaté trestné stíhanie pre usmrtenie a 
ublíženie na zdraví.

Polícia pripomína, najmä mladým vodičom, že sú povinní v cestnej premávke 
správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozovali bezpečnosť iných. 
Sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke a tej aj prispôsobiť svoje správa-
nie. Vodič nesmie predchádzať, ak by ohrozil alebo obmedzil vodiča jazdiaceho 
v protismere, alebo ohrozil iného účastníka cestnej premávky.

NEUVERITEĽNÉ: Po Skalici jazdil opilec 
na tomto vozidle

Bezkonkurenčnou kuriozitou bol vodič, ktorého zastavili skalickí dopravní 
policajti v nedeľu (14. 8.) o 05.45 h počas policajnej akcie zameranej na kon-
trolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu vodičmi. Vodič viedol auto bez 
evidenčných čísel, s rozbitým čelným sklom, na prednej kapote bol pripev-
nený hrdzavý disk z kolesa (na fotke). Auto viedol 22-ročný vodič z Unína, 
ktorý vôbec nie je držiteľom vodičského oprávnenia a vrchol všetkého 
bolo, že dychovou skúškou mu policajti namerali 0,96 mg alkoholu, čo 
sú 2,00 promile! V superrýchlom konaní bol mladíkovi súdom uložený trest 
odňatia slobody na 2 mesiace s podmienečným odkladom na 1 rok a zákaz 
viesť motorové vozidlá po dobu 2 rokov.

Marenčák už pozná svoj trest za 
úplatky!
Kauza zo skalickej nemocnice ohľadom brania úplatkov, ku ktorému sa priznal 
65-ročný docent Jozef Marenčák pozná svoj verdikt. Po tom, ako Marenčák opustil 
stoličku hlavného urológa, sa k trestnej činnosti priznal. Podľa informácií mal Ma-
renčák zobrať úplatky vo výške 50 eur od 26 pacientov. Spolu sa tak dostal k sume 
1300 eur.

Marenčák za korupciu v piatok dostal trest dva roky odňatia slobody s podmie-
nečným odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu dva roky a peňažný trest 
osemsto eur.

Prípad zabitia v Prievaloch 
– aktualizované informácie
V súvislosti s prípadom zabitia, ku ktorému došlo v obci Prievaly (okr. Senica) 
13. augusta okolo tretej hodiny ráno, vyšetrovateľ obvinil zo zločinu zabitia 24-roč-
ného muža z Trnavy. K zabitiu kamaráta došlo pod vplyvom alkoholu, za doposiaľ 
nevyjasnených okolností. Muž v rovnakom veku bol nožom pichnutý do hrudníka, 
pričom po resuscitácii na mieste zomrel. Obvinený je zadržaný, vyšetrovateľ spra-
coval podnet na jeho väzobné stíhanie. Za zločin zabitia je možné v zmysle zákona 
uložiť trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.

Obrovský hazard vodiča v Jablonici
zdroj: noviny.sk

Slovenské cesty sú plné arogantných vodičov. Predbiehať kamión cez plnú 
čiaru v obci chce ale inú guráž. Vodič osobného automobilu z priloženého vi-
dea svojím konaním ohrozoval seba, kamionistu, aj autá idúce v protismere.

Video, ktoré sa šíri prostredníctvom sociálnej siete 
facebook, už videlo viac ako štyridsať tisíc ľudí. Ka-
mionista najprv len v nemom úžase pozoroval, čo si 
dovolilo vozidlo za ním. Potom sa ale rozhodol dať 
nespratnému vodičovi poriadnu príučku.

VIDEO u nás na 
webe!
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RETRO Hlboké 2016
Do Hlbokého sa po dlhej dobe vrátilo legendárne 
RETRO, ktoré si nenechalo ujsť viac ako 500 ná-
vštevníkov!

O dobrú zábavu sa postarali ROBERTO DEEJAY a 
DJ CHOCI, ktorý zhodnotil túto akciu ako najlep-
šie letné RETRO v histórii. Organizátori podujatia 
GROUP 21 MEDIA už pripravujú další ročník! Tento 
raz by malo ísť o zimnú verziu.

zdroj: senica.sk

Po rozsiahlej rekonštrukcii bude 30. septembra 
o 9. hod. plaváreň otvorená pre verejnosť. Začína sa 
nová etapa v živote plavárne, ktorá je modernejšia, 
krajšia a vybavená viacerými atrakciami. Prevádz- 
ku vynovenej plavárne začne 24-hodinová štafeta 
v plávaní.

Štafete bude predchádzať slávnostné otvorenie plavár-
ne pre pozvaných hostí, ktoré sa uskutoční o deň skôr. 
V programe sa predstavia akvabely z Bratislavy, pla-
vecké kluby Záhorák a Aqua zo Senice a možno príde 
i známa osobnosť plaveckého športu. Primátor Senice 
Branislav Grimm a riaditeľ Rekreačných služieb mesta 
Senica Ľubomír Štvrtecký symbolickým odomknutím  
bazéna umožnia verejnosti znovu využívať plaváreň.

A je sa na čo tešiť. Budova dostala úplne nový šat, nové 
moderné vybavenie, nové vstupné priestory, pribudli 
nové prvky pre deti, whirlpool či  tobogán – lákadlá, 
pre ktoré sa oplatí chodiť pravidelne do plavárne. Zmo-
dernizované priestory urobili zo senickej plavárne jednu 
z najkrajších. Zmenil sa aj vstup do plavárne, ktorá je 
prepojená so športovou halou. Plaváreň sa pýši energe-
tickým certifikátom triedy A.

Kto bude chcieť byť medzi prvými, ktorí uvidia na vlast-
né oči premenu plavárne vo vnútri, určite si nenechá 
ujsť 24-hodinovú štafetu. Odštartujú ju zástupcovia sa-
mosprávy mesta Senica, pokračovať budú žiaci zo škôl, 

popoludní členovia plaveckých klubov, firmy, záujmové 
združenia a verejnosť. Chcete si zaplávať v senickej pla-
várni o 3. hod. v noci? Je to možné len počas štafety, 
preto je potrebné prihlásiť sa na adrese stafeta@reco.
sk alebo telefónnom čísle 0905 970 058. Po rozlúčko-
vej štafete aj túto otváraciu bude zabezpečovať Jaroslav 
Fodor. Podrobnosti sa ešte dolaďujú, no o pár dní budú 
na stránke www.senica.sk a sociálnych sieťach postup-

ne zverejnené podrobnosti o štafete. Každý účastník 
určite dostane diplom a možno bude mať šťastie aj 
v záverečnej tombole.

Rozlúčková 24-hodinová štafeta sa začala 30. aprí-
la o 9.00 a trvala do 1. mája 2015 do 9.00. Do akcie, 
ktorá sa stretla s veľmi priaznivou odozvou, sa zapojilo 
381 plavcov, ktorí preplávali 111,25 km. Najmladšou 
plavkyňou bola 2,5 ročná Anička Tuláková a najstarším 
83-ročný Ladislav Mrákava. I teraz bude príležitosť pre 
všetky vekové kategórie, aby sa zapojili do štafety a 
uvidíme či bude prekonaný rekord v počte účastníkov.

Plaváreň bola zatvorená od 22. júna 2015. Rekreačné 
služby mesta Senica potom začali s veľkou rekonštruk-
ciou.

» Chystajte plavky!   Senica otvára zrekonštruovanú plaváreň!

V boji proti najzákernejšej chorobe sveta – rakovine sa HBK Hokejmarket Skalica rozdohodol zabojovať svojím kre-
atívnym spôsobom – hokejbalovým zápasom, z ktorého dresy boli predané na internete v aukcii. V akcii sa podarilo 
vyzbierať až 2000 €, ktoré sa rozhodli venovať Fakultnej nemocnici v Skalici – oknologickému oddeleniu. Vyzbierané 
peniaze si dňa 8. 9. oficiálne prevzala výkonná riaditeľka skalickej nemocnice Renáta Kormanová z rúk iniciátora pro-
jektu Jaroslava Martinusíka. Hokejbalisti zároveň odovzdali aj dres s podpismi všetkých hráčov.

Hokejbalisti Skalice vyzbierali 2000€ 
pre onkológiu!
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Nájdite v osemsmerovke všetky slová z legendy. Slová môžu byť umiestnené zľa-
va-doprava, sprava-doľava, zhora-nadol, zdola-nahor, alebo diagonálne všetkými 
4 smermi.
Po vyškrtaní všetkých slov ostane 25 písmen v osemsmerovke nepreškrtnuté a 
tieto písmená pri čítaní po riadkoch zľava doprava tvoria tajničku osmesmerovky.

Kto úplne podlieha peniazom ...tajnička

(Démokritos)

Legenda:
ADINA – ADOLF – ALEXIA – ANTAL – BAZIL – BELOMÍR 
– BERTÍN – BLANKA – BOHDAN – BOHUMÍR – BRIAN 
– CTIBOR – DAMIÁNA – DANIELA – EDITA – ELEKTRA 
– ELIÁNA – FLÓRA – IGNÁT – IGORA – INOCENCIA – 
IRIDA – IVETA – IVONA – JELENA – JEREMIÁŠ – JOHAN 
– JURAJ – JUSTÍN – LEONTÍN – LIBORA – LORENC 
– MÁRIA – MARTA – NÁTAN – NOEMA – OLDRICH 
– PAULÍNA – REGAN – REMIG – ROGER – ROMEO – 
SERENA – SILVESTER – SVÄTOŠ – TICHOMÍRA – URIEL 
– VERNER – ZAIDA
Autor: Juraj Mitošinka
www.facebook.com/krizovkysusmevom
www.scalpermedia.sk
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» Osemsmerovka

» Šikmá krížovka

Doprava nadol: 1. Keď – 2. Poschodie (zastar.) – 3. Mužské meno – 4. Sekal 
(stav. slang.) – 5.Prvá časť tajničky – 6. Epocha pleistocénu (geol.) – oslavujú. 
– 7. Hnevalo, zlostilo (expr.) – dopúšťalo sa krádeže – 8. Drobné morské živočí-
chy – skrachovala – 9. Veľmi túžili, dychtili – určený na zavesenie – 10. Zabŕda, 
dobiedza – krajina s rovným povrchom – 11. Nadobudnúť dedičstvom – prestal 
vrieť – 12. Vydržať nátlak – úplne zavri – 13.Druhá časť tajničky – 14. Vydržíš 
stáť – 15. Preruš činnosť – 16. Zviera, tvor (kniž.) – 17. EČV Dolného Kubína.

Doľava nadol: 8. Skratka spojovacej dráhy – 9. Nosná konštrukcia strechy – 
10. Pichneš – 11. Postarajte sa, aby sa niečo vykonalo – 12. Podáme žalobu. – 
13. Pitím ubralo – na spoločný účet (obch.) – 14. Dokonalé podoby vyhovujúce 

predstavám – kuchynské zariadenie na úpravu pokrmov teplom – 15. Vzpruž, 
osviež – bridličnatosť, štiepiteľnosť (geol.) – 16. Dajú do obalu – rezaním oddeľu-
jem časti z niečoho – 17. Oddať sa spánku – hovoril – 18. Splniť, dodržať (kniž.) 
– starám sa o riadny chod – 19. Veľká kovová nádoba na varenie – celkom uschla 
– 20. Nahnevalo (expr.) – 21. Liehový nápoj z hroznovej šťavy – 22. Pokrýva škvr-
nami (bás.) – 23. Močovina – 24. Rímske číslo 49.

Pomôcky: a meta, donau, kliváž, urea, zoon.
Autor: Juraj Mitošinka
www.facebook.com/krizovkysusmevom
www.scalpermedia.sk

Sťažuje sa starší pán u ortopéda, že ho bolia 
kolená. 
Lekár ho prezrie a hovorí mu:
– Máte v kolenách vodu, pane...
– Prosím vás a ako sa tam dostala?

(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
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» Mini maľované krížovky

Pri riešení maľovaných krížoviek platia dve základné pravidlá:

1. Vymaľovať treba taký počet za sebou idúcich políčok, ako je zadané číslom na začiatku riadka alebo stĺpca.

2. Ak je zadané v riadku alebo stĺpci viac ako jedno číslo, treba medzi nimi vynechať najmenej jedno políčko nevymaľované (medzeru).

Postup:

Najprv vymaľujeme riadky a stĺpce, kde vymaľované políčka a medzery medzi nimi vyplnia celý riadok / stĺpec, napríklad: 3 1 X .

Dôležité je políčka, ktoré zostanú určite nevymaľované, označovať si – napr. krížikom (X).

V riadkoch / stĺpcoch sa môže vyskytnúť situácia, keď umiestnenie všetkých vymaľovaných políčok nie je jasné, ale niektoré budú vymaľované určite, napr.
4  má dve možnosti: 4  alebo 4 .

V každom prípade však budú zamaľované tieto políčka: 4 .

Pri riešení striedavo prechádzame riadky a stĺpce a využívame políčka, ktoré sme už vymaľovali alebo označili X, napr. ak máme: 2 1 X , doplníme:
2 1 X .

Ďalej máme 2 možnosti: 2 1 X  a 2 1 X , teda vymaľujeme: 2 1 X .

Ak máme vyplnené: 1 1 , vieme, že okolo vymaľovaného políčka budú medzery, hoci v tomto prípade nevieme, o ktorú z 1-tiek sa jedná, teda 
doplníme: 1 1 X X .

Keď máme vymaľované všetky potrebné políčka, napr: 2 , ostatné môžeme označiť X: 2 X X X .
Pokračujeme, kým nie je vyplnená celá krížovka vymaľovanými políčkami a políčkami s X.

1 1
1 3 5 3 1

1
5
3
3

1 1 1

1 5 1 3 2

2
1 1

4
1 1
1 1

1
2 1 1

1 1 1 1 4

4
1 1

1 1 1
1 2

1

Korytnačka Žirafa Raketa

http://www.griddlers.net http://www.griddlers.net http://www.griddlers.net

» Doplňovačka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P P P P P P P P P P P P P P P

A A A A A A A A A A A A A A A

Legenda:
1.	 pružná	časť	mechanizmu
2.	 packa	(zdrobnene)
3.	 jednoduchý	dychový	hudobný	nástroj
4.	 plytká	nádoba	na	praženie
5.	 pevná,	suchá	zem
6.	 liehovina	vyrobená	destiláciou
7.	 prejavenie	spokojnosti
8.	 obdobie	pohlavného	dospievania
9.	 úžitková	rastlina	prinášajúca	plody
10.	loď	na	plavbu	pod	hladinou	mora
11.	jednoduchý	čln
12.	okrasná	záhradná	rastlina	s	veľkými	kvetmi
13.	poistná	zmluva,	poistné	(hovorovo)
14.	pustá,	neobývaná	krajina
15.	malá	polica

Autor: Juraj Mitošinka
www.facebook.com/krizovkysusmevom   www.scalpermedia.sk

Najsladšie je ...tajnička
(Sofokles)
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Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Skalica

Aká bude vaša rola v tíme?
•	Aktívny	predaj	produktov	a	služieb	zákazníkom
•	Byť	inšpiráciou	pre	zákazníkov	a	ukázať	im	ponuku	
produktov	a	služieb
•	Poradenstvo	a	komplexná	starostlivosť	o	zákazníka
•	Evidencia	objednávok,	riešenie	reklamácií	a	iná	
administratíva	spojená	s	chodom	predajne.

Čo od vás čakáme?
Moderné	technológie	vedia	zlepšiť	život	nám	
všetkým.	My	to	vieme	a	preto	hľadáme	technických	
nadšencov,	ktorí	majú	skúsenosti	s	najmodernejšími	
vychytávkami	a	denne	ich	používajú.

Ozvite sa nám, ak odpoviete ÁNO na väčšinu 
týchto otázok:
•	Často	používam	aplikácie	v	smartfóne	alebo	tablete	a	
hľadám	stále	nové
•	Viem	veľmi	dobre	komunikovať	s	ľuďmi,	nebojím	sa	
ich	osloviť	a	ponúknuť	im	vhodnú	službu
•	Technológie	sú	súčasťou	môjho	života	a	rád/rada	
o	nich	rozprávam

•	Som	aktívny/a,	baví	ma	učiť	sa	nové	veci
•	Mám	otvorenú	myseľ	a	som	pripravený	prijímať	nové	
výzvy
•	Zaujímam	sa	o	potreby	zákazníka	a	nebojím	sa	mu	
predať,	čo	potrebuje
•	Mám	vo	vrecku	maturitné	vysvedčenie
•	Som	časovo	flexibilný/á	a	pracujem	na	maximum
•	Moja	predchádzajúca	predajná	skúsenosť	môže	byť	
výhodou

Ak ste ochotný na sebe pracovať, učiť sa a 
zároveň sa v práci s kolegami aj zabaviť, chceme 
práve vás.

Čo vám ponúkame?
Okrem	mesačnej	mzdy	a	provízií	ponúkame	aj	iné	
výhody:
•	Mladý	a	dynamický	kolektív
•	Výborná	pracovná	atmosféra
•	Podporíme	ťa	v	tvojom	kariérnom	raste
•	Rozvoj	technických	zručností
•	Výhody	formou	motivačných	súťaží
•	Ďalšie	vzdelávanie	a	rozvoj

Kontakt:
dedikova.iveta@gmail.com

Predajca partnerskej predajne Skalica

O2 predstavilo prvý EÚ flat na slovenskom trhu a ruší viazanosť 
pre všetkých zákazníkov na trhu

O2 prináša prvý EÚ flat v paušáloch pre najnáročnejších
O2 zvýhodňuje aj dátové balíčky vo vybraných O2 Paušáloch
O2 tiež ruší viazanosť všetkých zákazníkov na trhu a to preplatením zmluvnej pokuty u pô-
vodného operátora až do výšky 150 eur
Operátor O2 opäť búra zaužívané 
bariéry. Od 6. septembra prichádza 
s vylepšenou ponukou O2 paušálov, 
ktorá prináša viac dát a výhodný 
roaming. Dva najvyššie O2 Paušály 
v sebe obsahujú aj neobmedzené 
volania v roamingu v rámci krajín 
EÚ. Zároveň operátor prichádza aj 
so službou Vykúpenie z viazanosti, 
čo znamená, že v O2 zákazníkom 
preplatia zmluvnú pokutu u kon-
kurenčného operátora až do výšky 
150 eur.
„Ako sme nedávno sľúbili, prichádzame 
s novou revolučnou ponukou. Zákazníci 
sa môžu tešiť jednak na väčší objem dát 
v balíčkoch pri vyšších paušáloch, ale 
hlavne prinášame prvý EÚ flat, teda neobmedzené volania, neobmedzené SMS a obrovskú 
porciu dát v rámci celej EÚ pre Platinový a Diamantový O2 Paušál. A keby sa predsa ešte našlo 
zopár zákazníkov, ktorí váhajú, či k nám prestúpiť kvôli zmluvnej pokute, máme riešenie aj pre 
nich - po novom ich vykúpime z viazanosti u konkurenčného operátora tým, že im preplatíme 
zmluvné pokuty,“ uviedol René Parák, riaditeľ korporátnej komunikácie spoločnosti O2.
Nová ponuka O2 Paušálov
Po novom si prídu majitelia Zlatého O2 Paušálu v balíku na 2 GB dát, oproti 1 GB v starej 
ponuke. Majitelia Platinového O2 Paušálu budú mať k dispozícii 5 GB (oproti 2 GB) v balíku 

a to aj v rámci EÚ roamingu. Tí sa pri navýšení dátového objemu môžu tešiť na 7 GB, ktoré 
sú platné aj v rámci EÚ roamingu. Zároveň budú mať k dispozícii neobmedzené volania 
v rámci celej EÚ. Dátový EÚ roaming, ako aj neobmedzené volania v rámci celej EÚ, platia 
pre zákazníkov využívajúcich Platinový a Diamantový O2 Paušál. K zmene dôjde na základe 
fakturačného cyklu každého zákazníka počnúc 6. septembrom.

O2 pri prenose čísla vykúpi zákazní-
ka z viazanosti
Počnúc dnešným dňom sa zároveň via-
zaní zákazníci konkurencie už nemusia 
obávať zmluvnej pokuty, ak majú záu-
jem o prenos čísla na O2 Paušál. Po no-
vom operátor zmluvnú pokutu preplatí 
až do výšky 150.
„Pokuta za zrušenie viazanosti často od-
rádza zákazníka od prechodu. S novou 
lákavou ponukou O2 Paušálov sme sa 
rozhodli aj toto bremeno vziať na seba 
a ušetriť od neho zákazníka. Dnes tak 
môže už bez obáv zmeniť operátora a 
prejsť na O2 Paušál naozaj každý, kto 
doteraz váhal kvôli zmluvnej pokute,“ 

uviedol René Parák, riaditeľ korporátnej komunikácie O2.
Ako to funguje
Zákazník požiada o prenos čísla buď v O2 Predajni alebo prostredníctvom webstránky o2.sk.
Následne musí dokladovať faktúru so zmluvnou pokutou do 3 mesiacov od žiadosti o pre-
nos čísla. Suma preplatená zákazníkovi vyplýva z výšky zmluvnej pokuty vyrubenej ope-
rátorom, od ktorého si k O2 zákazník prenáša číslo, pričom minimálna preplatená suma 
je 30 eur, maximálna 150 eur. Preplatená suma je vždy násobkom čísla 5, pričom sa výška 
zmluvnej pokuty zaokrúhľuje smerom nahor.

O2



KRV JE MÉDIUM, 
Z KTORÉHO SA DÁ ČÍTAŤ
 

Profesor medicíny Nikolay Tsirelnikov je svetovo 

uznávanou osobnosťou, členom niekoľkých 

asociácií, nositeľom mnohých ocenení, riaditeľom 

a organizátorom oddelenia lekársko-biologických 

problémov regeneratívnej medicíny a nanotechnológií, 

GATAN-Centr s.r.o. v Prahe. Priekopník a propagátor 

dokáže na základe jedinej kvapky krvi posúdiť 

zdravotný stav, diagnostikovať existujúce či 

potenciálne ochorenia a navrhnúť ich efektívnu liečbu.

 Tlmočí MUDr. Ďurechová CSc., vynikajúca lekárka a blízka 

spolupracovníčka profesora Nikolaya Tsirelnikova.  

vstupné 5,- EUR

info@hotelsvataludmila.sk  |  +421 34 69 77 777  |   www.hotelsvataludmila.sk

Stretnite sa osobne s tvárou novej medicíny

Prof. Nikolaj Tsirelnikov, 
Ph.D., D.M., D.M.Sc

  prednáša 27.9.2016 
o 17.30 hod. v Hoteli sv. Ludmila o tom, že
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TALENT ZO ZÁHORIA: speváčka Klára Kudláčová
Ako si sa dostala k spevu a hudbe?

Pravdupovediac spievam od svojich 3 rokov. Začínala 
som spievať v kroji ako dievčatko s folklórnymi pesnič-
kami. Potom ma rodičia prihlásili na Základnú ume-
leckú školu, čiže okrem spevu sa venujem klavíru a gi-
tare. Zúčastnila som sa niekoľkých speváckych súťaží, 
kde som vyhrala aj nejaké tie miesta. Na strednej ško-
le som sa už začala venovať aj tancu a tam som si našla 
svoju prvú kapelu, s ktorou som doteraz. Teraz na vy-
sokej škole sa okrem týchto všetkých vecí venujem aj 
herectvu. Hovorím tomu „všetko v jednom“ (smiech). 
No a potom si ma začali volať aj zábavové kapelky ale-
bo kaviarničky len s gitaristom na akustické koncerty, 
alebo iba mňa samú na všakovaké koncerty, podujatia 
a vystúpenia. Pochádzam z muzikantskej rodiny, čiže 
hudba si našla mňa a ja som si k nej vytvorila doživot-
ný vzťah.

Veľa ľudí ťa pozná vďaka tvojej pop-rockovej ka-
pele, ale hlavne zo súťaže z Hlasu Česko Sloven-
ska a Česko Slovensko má talent. Povieš nám 
niečo o tom?

Ako 13-ročná som sa rozhodla prihlásiť do detskej 
súťaže Mini Talent Show, kde som si zaspievala duet 
s mojou vtedy kamarátkou zo ZUŠ-ky Don´t Go Brea-
king My Heart a potom ako sama som spievala pieseň 
od Duffy – Mercy. A sám Marián Čekovský, ktorý to 
moderoval aj s Petrom Marcinom si ma prizval, aby 
som zaspievala pieseň od Sam Brown – Stop, ktorú 
mi zahral na klavíri. A čo sa týka Česko Slovensko má 

talent, tam som mala 16 rokov a dalo mi to veľa skú-
seností a slová Lucie Bílej a Martina Dejdara ma po-
sunuli a motivovali ďalej. Najviac skúseností mi však 
dal Hlas Československa, kde som sa dostala do 12-tky 
ku koučovi Michalovi Davidovi, ktorý sa mi otočil a 
ten mi dal veľa rád a skúseností. Sú to nepopísateľné 
pocity stáť tam, fotiť, poskytovať rozhovory, chodiť na 
kamerové skúšky, kapelové skúšky a pod. Je fajn byť 
súčasťou tej show so skvelými koučami a fantastický-
mi spevákmi.

A čo sa týka kapely? Sú to moji skvelí chlapci, hlavne 
skvelí muzikanti, ktorých si za nič na svete nepustím 

a som rada, že som ich vôbec mala šancu 
poznať.

S kapelou budete spievať stále co-
very alebo prejdete len na vlastnú 
tvorbu?

S kapelou plánujeme nielen skúšať nové 
covery, ale hlavne vlastnú tvorbu, ktorej 
máme teraz dosť na to, aby sme mohli vy-
dať ďalšie CD-čko a vôbec v štúdiu to všet-
ko nahrať. Covery hráme pre ľudí, ktorí 
ešte tak veľmi nepoznajú našu tvorbu 
alebo sa s ňou len zoznamujú. Čas ukáže 
sám. O tom sme ešte nejako neuvažovali.

Vydali ste svoje EP Šesť ročných ob-
dobí a aj singel Hviezdy, ku ktorému 
ste natočili videoklip. Ako to prebie-
halo?

Mali sme proste chuť spraviť si nejaké EP 
z čerstvo novej vlastnej tvorby a dať ju von 
(smiech). Potom sme si povedali, že spra-
víme viacej pesničiek a pokročíme na svo-
je prvé CD, ktoré už začne tento rok byť v úrovni štartu. 
No a pieseň Hviezdy na tom EP sa páčila všetkým a ako 
prvá išla do Modranského rádia. Má aj veľmi pekný a 
citlivý príbeh o nerozhodnosti citov chlapca ku dievča-
ťu, tak sme sa rozhodli k nej ako k prvej piesni natočiť 
aj prvý videoklip, ktorý sa natáčal vo Vitamin Clube 
v Pezinku a pri radnici v Pezinku a u nás v Radošov-
ských vinohradoch, keďže ja som v kapele jediná Zá-

horáčka (smiech). 
Natáčanie prebieha-
lo dva dni a nám sa 
to veľmi páčilo.

Ako sa cítiš v ka-
pele, keď máš po 
boku troch chlap-
cov?

Ja sa cítim veľmi 
dobre. Sú to chalani, 
ktorých nemusím 
mať veľmi na sta-
rosti (smiech). Sú 

to moji chlapci, ktorých mám nadovšetko rada. Vtipy 
padajú jedna radosť, čiže je s nimi veselo. Hlavne keď 
cestujeme za koncertom niekoľko kilometrov, ale-
bo rozprávajú príhodu. Sú zároveň skvelí muzikanti, 
ktorým nemusím dávať podklady na to, aby mi niečo 
zahrali. Skrátka to majú v rukách a talent v sebe.

V kapele ste boli šiesti a teraz ste štyria. Čo to 
zavinilo?

Jeden odíde a druhý prichádza. Takto sa to strieda 
aj v normálnom živote. Museli sa prehodiť miesta 
zo svojich dôvodov. Vždy má niečo svoj dôvod, kvôli 
ktorému sa všetko zmení. Ale jedna vec je tá, že radi 

by sme do svojej kapelky prijali ešte jedného člena. 
Hľadáme gitaristu, ktorý vie príjemne vystupovať a 
nebojí sa vkročiť do niečoho nového. Stačí sa len ozvať 
mne do správy na FB alebo napísať na stránku našej 
kapely Music Art. Tešíme sa.

Plánuješ niečo ďalšie?

Čo sa týka mňa, tak mám nové plány pre seba samú, 
čiže plánujem vydať aj svoj singel pod svojím menom, 
ktorý je v štádiu pripravovania, venovať sa herectvu a 
tancu, čo ma neskutočne baví. Čo sa týka kapely plá-
nujeme spraviť ďalšie videoklipy, nahrať naše nové 
vlastné piesne a tešiť srdce každého jedného človeka. 
Všetko má svoj čas a ja chcem, aby to všetko išlo spon-
tánne nie nútene. Čo sa má stať, stane sa.

Kde si ťa ľudia môžu najbližšie vypočuť naživo?

Najbližšie sa zjavím s kapelou na Vinobraní v Pezinku. 
Stánok sa volá Hranica Vinobrania u Vínnej Mušky. 
Takisto sa zjavím v Modre s jednou kapelkou na vino-
braní, ktorá si ma pozvala. No a to je asi všetko. Ostat-
né už sú súkromné podujatia a koncerty. Dovtedy sa 
zase niečo nové naskytne.

Tvoje obľúbené kapely?

Nazareth, Bon Jovi, ACDC, Green Day, The Junkies, TNT, 
Borra.

A niečo zo starších – mám veľmi rada Vidiek, speváka 
Pavola Hammela, Modus alebo Čechomor.

Aké máš iné záľuby okrem hudby?

Veľmi rada si oddýchnem len tak v prírode na chate 
s rodinou, rada plávam, venujem sa kamarátom, rada 
cestujem spoznávať svet, rada dovolenkujem a cho-
dím na koncerty mojich obľúbených kapiel.
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Skalické dni sú za rohom!  Na toto sa môžete tešiť!
Srdečne Vás pozývame na Skalické dni, ktoré sa budú 
konať 23. 9. – 25. 9. 2016. Toto podujatie sa kaž-
doročne teší vysokej návštevnosti. Počas troch dní je 
v meste cítiť atmosféru tradícií v podobe dobového 
jarmoku a príjemného programu.

Skalické dni už tradične začínajú v piatok od 10:00 
hod. Počas celého dňa je pre návštevníkov pripravený 
bohatý program. Môžete si pozrieť vystúpenie skupi-
ny SILVERSTRINGS, ENERGIA, tanečnej skupiny TAXIS. 
Záver tohto dňa je venovaný ohňostroju, ktorý vypuk-
ne o 20:30 hod.

Počas soboty Skalické dni predstavia širokú ponuku 
programu a rôzne vystúpenia, kde si každý návštevník 
nájde to svoje. Program bude prebiehať na 4 scénach. 
Doobeda je Veľká scéna venovaná dychovým hudbám. 
Tradíciou Skalických dní je odovzdávanie kráľovských 
listín spojené s divadelným predstavením. Večer sa na 
Veľkej scéne predstavia skupiny SLZA, NOC A DEŇ, VER-
TIGO SHOW, HEX. Sobota bude patriť aj tým najmen-
ším, na Detskej scéne sa deti môžu tešiť na rozprávku 
– 3 + 1 Prasiatka, Princezná na hrášku, vystúpenie 
ZUŠ – TAXIS. Fun scéna bude patriť modernej hudbe a 
Majstrovstvám Slovenska v BMX MAX RAMP 2016. Tu 
si môžete vychutnať interpretov ako RYTMUS, STRA-
PO, ALESS. Na Ľudovej scéne bude znieť hudba LU-
BOŠA BEŇU a BONZA RADVANYIHO. Počas celého dňa 
od 11:00 hod. bude prebiehať v Jezuitskom kostole 
SVADBA Show, kde si návštevníci môžu pozrieť módne 
prehliadky svadobných a spoločenských šiat, prezen-
tácie svadobných salónov a mnoho iného.

Nedeľný deň už ráno ožíva jarmočnou atmosférou. Na 
Veľkej scéne začíname odovzdávaním dožinkových 

vencov. Hudobný zážitok určite zabezpečí MARCELA 
HOLANOVÁ, PAVOL HAMMEL A EVA PILAROVÁ. Záver 
nedele patrí sprievodcom mesta Skalica, ktorí počas 
letnej turistickej sezóny pracovali v pamiatkach mesta 
a predstavovali návštevníkom bohatú históriu Skalice. 
Detská scéna v nedeľu ponúka rozprávkové divadlo 
ČERVENÁ ČIAPOČKA, ZLATÁ PRIADKA, vystúpenie ta-
nečnej skupiny TAXIS a na koniec programu vystúpi 
SMEJKO A TANCULIENKA. Ľudová scéna bude v nedeľu 
patriť ľudovej hudbe ĽH Pláňava. 

Počas Skalických dní je pripravený takisto bohatý 
sprievodný program. Môžete sa tešiť na 13 sprístup-
nených pamiatok, detský kútik a ŠPORT zónu v pries-

toroch Františkánskej záhrady. Novinkami tohtoroč-
ných Skalických dní bude GASTRO zóna v priestoroch 
dopravného ihriska a tiež RELAX zóna, ktorá sa bude 
nachádzať v parku pred gymnáziom.

Počas Skalických dní na Vás čakajú nezabudnuteľné 
zážitky v podobe tradícií, hudby, tanca, výstav, špor-
tových podujatí a zábavy pre všetky vekové kategórie. 
Skalické dni sú v znamení tradícií spojených s moder-
nými vystúpeniami, ktoré prinášajú návštevníkom 
kultúrne vyžitie, oddych a dobrú atmosféru.

Bližšie informácie o programe nájdete na: 
www.skalickedni.sk, www.tikskalica.sk
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» Hokej

Prvý zápas – prvá výhra !
HK Skalica – HK Spišská Nová Ves 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

V prvých dvoch tretinách nás síce Spišiaci prestrieľali, ale viac gólov sme dali my. 
A zaslúžene vyhrali. Fanúšikom ďakujeme za návštevu a povzbudzovanie.

Góly: Vereš /Hluch/,Vereš, M. Romančík /Škápik/, Brodek /M. Romančík, Škápik/

Vylúčení: 3:3 na 2 min., P. Kotzman na 5 + DKZ, Využitie 1:0

Strely: 29:36

Diváci: 858

Skalica: P. Romančík – K. Grman, Pavešic, Škápik, P. Horváth, Mikéska, P. Gula, 
Kukliš, Drahorád – Hluch, R. Vereš, Šúry – R. Dvonč, Brodek, Mi. Romančík – A. 
Kotzman, Ivičič ml., Janáč – Krýdl, Halabrín, P. Kotzman

Spišská Nová Ves: Orčík (od 46. Surák) – Brejka, Vantroba, Cvengroš, Nitriansky, 
Všetečka, Knižka, Osuský, Kyčák – Giľák, Vaic, Findura – Lesňák, Dmitriev, Hamrá-
ček – Ondov, Klinga, Ihnaťo – Štrauch

Prehra s Trnavou
HK Skalica – Gladiators Trnava 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Trnavskí gladiátori si doma v druhom kole postrážili všetky tri body. V zápase sme 
síce gólmi M. Romančíka z trestného strieľania a Dvonča viedli po niekoľkých mi- 
nútach 2:0, ale domáci duel, podobne ako v prvom prípravnom zápase, dokonale 
otočili a vyhrali 4:3, keď tesne pred koncom ešte Gula korigoval.

Góly: 6. M. Romančík /ts/, 8. Dvonč /M. Romančík/, Horváth, 60. Gula /Janáč/

Vylúčenia: na 2 min. 5:5, využitie 0:0, oslabenie 0:1, strely 36:36

Diváci: 195 divákov

HK Skalice: Romančík – Grman, Pavešic, Škápik, Horváth, Mikéska, Gula, Kukliš, 
Drahorád – Hluch, Vereš, Šúry – Dvonč, Brodek, M. Romančík – A. Kotzman, P. Ivičič 
ml., Janáč

HK Gladiators Trnava: M. Juríček – A. Mrázik, Reho, Poláček, Roth, Poldruhák, Mi-
halko, Keleši, Vojtas – Jurák, D. Schmidt, D. Okoličány – Beták, Čunderlík, Glemba 
– Mrava, Hrbáčik, Kratochvíla – M. Lukačovič, S. Ševčík, Kamenický

Prehra s Michalovcami
HK SKALICA – HK DUKLA MICHALOVCE 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Raz sa musí každé mužstvo 
chytiť a dnes sa chytili Mi-
chalovce... na úkor Skalice 
:-(. Mali za sebou dve pre-
hry a dnes si pripísali prvú 
výhru.

Skaličania vstúpili do zá-
pasu výborne. Už v prvej 
minúte skóroval Brodek. 
Hostia do prestávky vyrov-
nali a v prostrednej časti 
skóre otočili. Na začiatku 
tretej tretiny na 2:2 upravil 
Romančík, ale po pár sekundách opäť viedli hostia, ktorí 
pár sekúnd pred koncom pečatili svoju výhru na 4:2. 
Nevadí, ideme ďalej. Ďakujeme za podporu a návštevu 
a pozývame na ďalšie zápasy.

Góly: 1. Brodek /Škápik/, 45. M. Romančík

Vylúčenia: 5:6 na 2 min., bez využitia, strely 41:41

Divákov: 947 divákov

» Pozývame
vás na ďalšie 
zápasy:

21. 9. 2016  17:00

HK SKALICA – HC Prešov 07

28. 9. 2016  17:00

HK SKALICA – HC Topoľčany

30. 9. 2016  17:00

HK SKALICA – MHC Martin B

5. 10. 2016  17:00

HK Spišská N. Ves – 
HK SKALICA
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Erik Formánek:  ProZáhorí je silné médium
Pred rokom nastala zmena na pozícii šéfredaktor-
skej stoličky ProZáhorí, ktorú po dlhej a záslužnej 
práci opustila Veronika Dujsíková a prišiel na ňu 
nový, kreatívny a vytrvalý Erik Formánek. Ako vní-
ma ProZáhorí ako médium? Povie nám to v jednot-
livých bodoch.

» Inšpirujeme veľké médiá
Počas môjho trvania na poste šéfredaktora sme ne-
raz inšpirovali veľké média. Najväčšou a pre mňa asi 
najdôležitejšou témou bola téma týrania psíkov v Ho-
líči. Boli sme prvé médium na Slovensku, ktoré túto 
situáciu zverejnilo. Pár minút po zverejnení nám volali 
z Jojky, Markízy a ďalších Slovenských médií, či môžu 
použiť informácie vo svojich informáciách. Hodinu a 
pol od zverejnenia boli už v Holíči médiá. Taktiež aj ve-
selo sme inšpirovali, určite neexistuje Záhorák, ktorý 
by nepoznal Holíčana na nafukovačke počas záplav.

» Súťažíme
Okrem informácií chceme našim súťažiacim niečo aj 
dávať. Okrem toho, že pravidelne sa súťaží v tajničke, 
súťažíme aj na našom facebooku. Dávame našim čita-
teľom možnosť sa pozrieť na najväčšie akcie na Záhorí 
(Cibula Fest, Skalické dni, Tereziánske dni) ale aj vecné 
darčeky od naši spojencov (Tvarožník, plavba po Baťo-
vom kanáli, večera v Restaurant u Ranice).
Okrem týchto lajkovacích súťaží máme aj veľké súťaže, 
cez Valentína sme hľadali najkrajší pár na Záhorí, našli 
sme aj najkrajšie foto na Záhorí a teraz sa blížime do 
finále súťaže DIEVČA ZÁHORIA.

» Stretávame sa s Vami
Okrem tých online aktivít nás môžete stretávať na 
eventoch vo vašom okolí. Ponúkame Vám širokú škálu 
naších marketingových aktivít. Deti určite poteší, keď 
vidia jedného z našich maskotov, vyfotia sa s ním ale-
bo získajú balónik. Mládež sa mohla postaviť do našej 

titulky alebo sa vyfotiť s jednou z našich vtipných ce-
duliek. Starších verím, že potešia naše noviny priamo 
do rúk.

» Fanúšikovská základňa
Sme jediné médium na Záhorí, ktoré sa aktuálne na-
chádza na všetkých sociálnych sieťach a vy to dosta-
čujúco oceňujete. Najvyhľadávanejšie v dnešnej dobe 
sú však facebook a instagram. Na facebooku nás je 
viac ako 13 500 (v dobe písania článku, rastieme totiž 
rýchlo), na instagrame máme 2500 followerov. Máme 
taktiež snapchat, kde sme ako prozahori.

» Budúcnosť
Dúfam, že naše spravodajstvo ostane v obľube všet-
kých Záhorákov. Verím, že do budúceho roka sa na 
našom Facebooku vypracujeme nad 20 000 fanúšikov, 
u ktorých bude silná súťaživosť. Nezabúdajte, že Pro-
Záhorí môžete tvoriť aj VY! Ak máte zaujímavú foto-
grafiu, video alebo námet na článok, pošlite nám to 
na sefredaktor@prozahori.sk. Ďakujeme!
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BARAN
Usilovne pracujete a vzdelávate sa. Ale aj 
kondíciu treba zlepšiť, takže smelo do toho. 

Na konci mesiaca vás čaká láska. Nová, alebo znovuob-
javená...

BÝK
Musíte sa venovať finančným záležitostiam, 
ale popritom si nájdete čas aj na zábavu. 

Koncom mesiaca sa dostane aj na zmeny v životnom 
štýle.

BLÍŽENCI
September bude vášnivý a rozporuplný. 
Môže priniesť zmeny v zamestnaní, v rodin-

nom aj partnerskom živote, ale aj veľa potešenia presne 
podľa vašich predstáv.

RAK
Množstvo rutinnej práce a pozornosť veno-
vaná zdraviu budú vyvážené príjemnými 

stretnutiami a rozhovormi v kruhu rodiny, kamarátov 
a ďalších blízkych ľudí.

LEV
V septembri si doprajete mnoho zábavy. Aj 
práca vás baví viac, než obvykle, možno vám 

prinesie aj viac peňazí. Koncom mesiaca si nájdete čas 
pre štúdium a pre ľudí okolo seba.

PANNA
S nadšením sa pustíte do riešenia rodinných 
a osobných záležitostí. Posledný septemb-

rový týždeň sa navyše objaví aj príležitosť finančne si 
polepšiť.

VÁHY
Mars a Saturn vás nútia komunikovať a vyba-
vovať, hoci zo začiatku na to vôbec nemáte 

chuť. Až záver mesiaca bude aktívnejší. S čerstvými sila-
mi začnete realizovať dôležité osobné rozhodnutia.

ŠKORPIÓN
Prvé týždne pôjde hlavne o peniaze, kontakty 
a spoločenské akcie. Neskôr to bude už me-

nej rušné a s prácou, alebo prípravami nových plánov sa 
utiahnete do súkromia.

STRELEC
Kariéra napreduje veľmi úspešne. Rodina ide 
na chvíľu bokom. Ale koniec septembra bude 

patriť aj priateľom a spoločenským stretnutiam.
KOZOROŽEC
Naučíte sa veľa nového, dokonca aj o sebe 
a spresníte si svoje predstavy o budúcnosti. 

V pracovnej oblasti stojíte už teraz pred novými výzvami.
VODNÁR
V septembri zvládnete množstvo spoločen-
ských povinností a zariadite isté majetkové 

záležitosti. Koncom mesiaca navyše dostanete príleži- 
tosť zažiť niečo nové a rozšíriť si obzory.

RYBY
Musíte zvládnuť množstvo pracovných po-
vinností a to aj napriek tomu, že počas prvých 

týždňov myslíte najmä na lásku a koncom mesiaca zase 
na finančné záležitosti.

www.astrotouch.com 

» Horoskop odlož,     
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Na schodoch bytovky stretne suseda 
suseda a hovorí mu:
- Ale, ale, pán Ková ik, nejako vám 
ubúdajú vlasy...
- To viete pani Nováková,                        
život sa s nikým nemazná...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

Hrajte o zásteru ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 9. 2016 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: „... Bože daj, nech je to len krv! “ Výherca z minulého čísla: 
Lucia Tichá, Gbely. Výherca získal zásteru ProZáhorí.

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