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Slnko, voda, dovolenka sú 
hádam tri najvýstižnejšie 
slová viažúce sa k týmto 
teplým dňom. Mnohí 
ležia na pláži na deke a 
premýšľajú o svojom živote, 
o plánoch a zmenách, ktoré 
by chceli podniknúť. Niekto 
nájde odvahu a urobí rázny 
krok vo svojom živote, iní 
rozmýšľajú a zvažujú a je 
veľa tých, ktorí sú spokojní so 
svojím doterajším životom a 
nehodlajú niečo meniť. Tak 
či tak, cez leto mám dojem, 
že ľudia sú spokojnejší a 
kľudnejší, najmä vďaka 
oddychu. Dospelí si užívajú 
rodinu a voľno plnými 
dúškami. Deti sú šťastné, že 
majú dva mesiace prázdnin 
plné zábavy a neučenia 
sa. Leto je plné festivalov, 
podujatí pre deti, dospelých 
ale i seniorov, koncertov, 
športových akcií a preto 
neváhajte, zoberte sa von 
spolu s rodinou, aby ste 
potom mohli povedať, 
že leto 2015 bolo jedným 
z najkrajších vo vašom 
živote.

Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem leto plné 
lásky a pohody.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Dlhá je noc tomu, kto nespí. Dlhá je míľa unavenému. 
Dlhý je život nemúdremu. Lev Nikolajevič Tolstoj

Súťažte O najkrajšiu 
predzáhradku na Záhorí

Hrajte o titulnú fotografiu uverejnenú v regio-
nálnom mesačníku ProZáhorí, ktorý vychádza 

v mesačnom náklade 17 000 výtlačkov!
Fotografie s vašou predzáhradkou, ktorou dobrovoľne skrášľu-
jete verejný priestor či už pred rodinným domom, bytovým 
domom, chatou, rekreačným domčekom a pod.,  zasielajte 
emailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk.  Nezabudni-
te uviesť svoje meno a adresu.

Fotografia, ktorá získa najviac „páči sa”, bude uverejnená na 
titulnej stránke bezplatného regionálneho mesačníka ProZá-
horí.

Všetky fotografie budú zverejňované na facebooku www.
facebook.com/prozahori, kde môžete potom priamo hlaso-
vať o naj fotografiu.

Súťaž bude prebiehať do 31. júla 2015.

FOŤTE, HRAJTE A VYHRAJTE !

ZŠ Vajanského Skalica oslavovala!
„Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to dosia-
hol“ – ústredná myšlienka slávnostnej akadémie, ktorá sa usku-
točnila v piatok 12. júna 2015 v krásnych historických priestoroch 
KD Skalica. Naša škola oslavovala už 35. výročie svojho pôsobenia 
na Vajanského ulici. (V roku 1919 sa začala písať jej história v bu-
dove na ulici pplk. 
Pľjušťa.) Do slávnost-
nej akadémie bola 
zapojená celá škola.
Prítomným sa priho-
vorili riaditeľ školy 
Vladimír Šenk a pri-
mátor Skalice Ľudo-
vít Barát, ktorý škole, 
jej pedagógom a žiakom k jubileu zablahoželal. Príjemnú atmosfé-
ru spolu s nami prežili aj rodičia a priatelia našej školy.
Na narodeninovej párty nechýbali piesne, tance, dynamický jum-
ping ale aj poézia. Módnou prehliadkou žiaci prezentovali svoju ví-
ziu o oblečení budúcnosti. Sprievodná výstava rôznych  kreatívnych 
prác žiakov a učiteľov, i všadeprítomné fotografie dokumentovali 
život školy. ■ Mgr. Soňa Spáčilová

Začiatok júna už tradične patrí deťom. Organizujeme pre 
ne športové podujatia, diskotéky, súťaže a rozprávkové 
turistické chodníčky. Rodičia im venujú oveľa viac času ako 
inokedy. Toto však neplatí pre všetky 
deti. Mnohé z nich sú vážne choré a 
nedostanú sa z nemocničného lôžka na 
oslavu dňa detí, lebo im to ich choroba 
nedovolí. Na tieto deti pamätalo CVČ 
Beťárik v Šaštíne-Strážach.
Deti v krúžkoch už v máji vyrábali veselé 
pozdravy s prianím skorého uzdravenia, na 
šperkárskom krúžku vyrábali náušnice a 
náramky. Prispeli i sponzori rôznymi oma-
ľovánkami, farbičkami ale i plným košíkom sladkostí. Jednou zo 
sponzorov bola i mamička zo Skalice, ktorá práve prišla do CVČ 
prihlásiť syna na letný tábor, a keď sa dozvedela kam sa chystáme 
na druhý deň, darovala nám finančné prostriedky na zakúpenie 
plyšových hračiek pre tie najmenšie detičky, ktoré hrdinsky bojujú 
so zákernou chorobou.

Deň „D“ prišiel 5. júna, kedy riaditeľka CVČ Beťárik, zastupujúca ve-
dúca šperkárskeho krúžku a dve praktikantky navštívili detskú on-
kológiu v Bratislave. Odovzdali sme im darčeky, sladkosti, usmia- 

li sa na ne, povzbudili možno ich mamičky 
a ockov, ktorí s chorými deťmi trávia dlhé 
chvíle v nemocnici. S rúškami na tvári hľadia 
s nádejou v očiach na svoje deti a veria, že 
všetko bude dobré. Snáď sme im priniesli 
troška radosti.
Pre nás to bol silný zážitok, ktorý nás prinútil 
zamyslieť sa nad hodnotou života a zdravia, 
ktoré je v živote tým najdôležitejším. Možno 
i deti, ktoré s láskou vyrábali darčeky v CVČ, 

tento dar – zdravie nikdy nestratia.
„Pomáhať je dôležité, pomáhať deťom je dôležitejšie, ale naučiť 
naše deti pomáhať iným je najdôležitejšie“. Toto bol možno prvý 
krôčik k tomu, aby pomáhali tým, ktorí to potrebujú.

■ A. Palkovičová, riaditeľka CVČ Beťárik

CVČ Beťárik navštívil detskú onkológiu
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Kraj vyhlásil 
študentskú 

architektonickú súťaž 

Bratislavský kraj plánuje v nevyužívanej 
hale patriacej SOŠ chemickej vo Vlčom 
hrdle v hlavnom meste vybudovať nový 
polyfunkčný priestor pre spoločenské a 
športové využitie. Priestor na kreativi-
tu ponúka samotným študentom, ktorí 
môžu posielať architektonické návrhy 
na rekonštrukciu tohto priestoru. Súťaž, 
ktorú vyhlásil Bratislavský kraj, odštarto-
vala 16. júna a návrhy je možné posielať 
do 31. júla. 

„Súťaž je určená pre študentov stred-
ných a vysokých škôl s cieľom nájsť 
najlepší architektonický návrh. Ten 
musí byť originálny, nápaditý a efek-
tívne riešiť priestory nevyužívanej 
haly ručných dielní. Návrhy bude 
hodnotiť porota zložená zo zástup-
cov organizátorov, partnerov súťaže 
a ďalších nezávislých odborníkov,“ 
priblížil predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo.

Študenti sa do súťaže mohli prihlásiť do 
konca júna. Krátko pred koncom mesiaca 
bolo už v súťaži zaregistrovaných 20 sú-
ťažiacich. Svoje návrhy musia poslať do 
31. júla. Autor víťazného návrhu bude 
odmenený vecnou cenou, notebookom 
MacBook Pro.

Detská Univerzita Komenského 
otvorí svoje brány už trinástykrát

Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a 
Univerzita Komenského pripravujú už po trinás-
tykrát letnú univerzitu pre deti. Brány sa mladým 
študentom otvoria 1. júla o 11:00 v Aule UK, kde 
bude prvá prednáška spojená so slávnostnou ima-
trikuláciou. Pre študentov je pripravených celkom 

deväť prednášok a 34 workshopov.

 „Je to sympatická akcia práve pre deti vo 
veku od 9 do 14 rokov, ktoré sa rozhodli 
obetovať prázdniny a svoj voľný čas, aby 
sa mohli hlbšie vzdelávať, upevňovať 
svoje vedomosti a spoznať niečo nové. 
Výnimočnosť tejto akcie potvrdzujú aj 
prednášajúci docenti, profesori a tak-
tiež významné osobnosti, ktoré Detskú 
Univerzitu Komenského podporujú ale-
bo sa jej priamo zúčastňujú. Verím, že 
aj tento ročník bude úspešný a Detskú 
Univerzitu Komenského absolvuje veľa 
detí. Prajem im veľa úspechov v štúdiu,“ 
odkázal mladým študentom podpredseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Igor 
Bendík. Detskú Univerzitu Komenského je 
možné už piatykrát absolvovať aj on-line. 
„Začína to byť skutočne bohaté, pretože 
minulý rok sme prekročili počet 4000 
absolventov. Perličkou je, že tí študenti 
sa nám stále vracajú,“ doplnil riaditeľ Di-
vadla Aréna Juraj Kukura. V tomto roku je 
prihlásených 340 študentov.

Úvodnú prednášku na tému „Prečo je pred-
seda NR SR druhý muž v štáte?“ prednesie 
predseda Národnej rady Slovenskej repub-

liky Ing. Peter Pellegrini. Mladí študenti sa môžu tešiť aj 
na prednášky prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. s názvom 
„Prečo máme nervy a prečo nám niekto lezie na ner-
vy?“, doc. Ing. Ján Haščík, PhD. rozlúskne „Prečo vyrábať 
elektrinu v jadrovej elektrárni“ a doc. RNDr. Lucia Krško-
vá, PhD. zodpovie „Prečo krava bučí a kohút kikiríka?“ 
Cyklus prednášok je obohatený o dobrovoľný program 

sprievodných podujatí a pripravených je 34 
workshopov. K tradičným aktivitám patrí kariérny 
a hip-hopový workshop, exkurzie a tvorivé dielne 
v Slovenskej národnej galérii, Slovenskom národ-
nom múzeu a v Slovenskej filharmónii. Študenti 
budú mať možnosť navštíviť priestory slovenskej 
armády v Nitre a v Kuchyni, Energoland Atómo-
vej elektrárne v Mochovciach, školu v prírode na 
Planinke, či výrobný závod Volkswagen. Tradične 
vysokému záujmu sa teší Hodina otázok a odpo-
vedí v Slovenskom parlamente. Po skončení pro-
jektu aj v tomto roku vydajú ilustrovanú knižku so 
všetkými prednáškami. Podrobnejšie informácie 
o programe nájdete na stránke www.duk.sk.
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Vo Vysokej pri Morave obnovujú jazdecký areál

Jazdecký areál vo Vysokej pri Morave, ktorý 
prechádza obnovou aj vďaka Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, hostil v júni druhé 
kolo seriálu parkúrových pretekov „Záhorác-
ky pohár 2015“.

Miestny Parkur Club Vysoká pri Morave preteky 
realizuje spolu s partnerskými klubmi Žrebčín Kop-
čany a Agropartner Plavecké Podhradie. Preteky sú 
atraktívne najmä pre začínajúcich mladých jazdcov. 
Súčasťou preteku bolo otvorenie čiastočne rekon-
štruovanej tribúny, na ktorej po 30 rokoch obnovujú 
lavičky a pódium. V budúcnosti bude park slúžiť po-

čas leta ako letné kino. Obnovu areálu už pravidelne 
podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj. „Je to 
atraktívne prostredie a malými krokmi formou 
malej finančnej dotácie sa zvyšuje komfort aj 
pre športovcov aj pre divákov. Rodinná atmo-
sféra a domácke prostredie robia areál naozaj 
dobrým oddychovým miestom na Záhorí“, 
uviedol Peter Húska z Bratislavského samospráv-
neho kraja. Vrchol Záhoráckeho pohára 2015 bude 
v októbri opäť na kolbisku vo Vysokej pri Morave pod 
názvom „Rozlúčka so sezónou 2015“.

Župa a mesto 
spoluorganizátormi 

summitu

Slovenská národná delegácia Eu-
rópskeho Výboru regiónov sa na 
svojom júnovom zasadnutí v Bruseli 
dohodla na uchádzaní sa o usporia-
danie 7. summitu Výboru regiónov, 
ktorý by mal byť na jeseň budúceho 
roka. Jeho organizáciu na seba pre-
vezme Bratislavský samosprávny 
kraj a Hlavné mesto SR Bratislava.

„Summit Výboru regiónov je obrov-
skou príležitosťou ukázať ľuďom, 
že Brusel nie je plný iba úradníkov. 
Členmi tohto výboru sú totiž ľudia 
s reálnymi skúsenosťami z praxe. 
Primátori, starostovia aj šéfovia 
regiónov, ktorí poznajú problémy 
všetkých úrovní samospráv. A presne 
o ich riešeniach sa prídeme rozprávať 
aj do Bratislavy,“ vyjadril sa predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo. Summit Výboru regiónov 
je externé plenárne zasadnutie Výboru 
regiónov vo vybranom členskom štáte, 
ktoré sa koná približne každé dva roky 
v krajine, ktorá aktuálne predsedá Rade 
EÚ. Minulý rok sa delegáti stretli v gréc-
kych Aténach, v roku 2012 v Kodani a 
v roku 2009 v Prahe.

Členovia Slovenskej národnej delegácie 
Európskeho Výboru regiónov sa dohod-
li, že sa budú uchádzať o usporiadanie 
7. summitu Výboru regiónov, ktorý by 
mal byť najväčším podujatím na Slo-
vensku počas predsedníctva Slovenska 
Rade EÚ. Kandidatúra Slovenskej národ-
nej delegácie bude schvaľovaná 7. júla 
počas zasadnutia Predsedníctva Výboru 
regiónov.

Organizáciou summitu boli predbežne 
poverení Bratislavský samosprávny kraj 
a Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava. Summitu by sa malo zúčast-
niť viac ako tisíc delegátov.
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Intenzívnejšia spolupráca V4 pomôže presadiť spoločné projekty
Cezhraničné dopravné projekty, ktoré 
zlepšia prepojenosť Bratislavy a celého 
Bratislavského kraja s ostatnými hlavnými 
mestami a metropolitnými regiónmi krajín 
Vyšehradskej štvorky a Rakúska boli jednou 
z hlavných tém júnového politického sum- 
mitu Vyšehradského fóra, ktoré sa konalo 
v Bratislave. Zástupcovia všetkých zúčastne-
ných strán sa dohodli na zintenzívnení spo-
lupráce, čím sa výrazne zväčšia šance presa- 
dzovať spoločné záujmy na bruselskej pôde.

„V novom programovom období 2014 – 2020 
by sme mohli peniaze na dopravné projekty 
získať z formujúceho sa Európskeho fon-
du pre strategické investície, známeho ako 
Junkerov plán, v ktorom bude z rozpočtu EÚ 
vyčlenených na obdobie rokov 2014 – 2020 
viac ako 26 miliárd eur a spolu s ostatnými 
investičnými zdrojmi má ambíciu byť navýše-
ný až na 315 mld. eur.“ Uviedol to po skončení 
summitu predseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo. „Pre Bratislavu ako región 

je absolútne kľúčové napojenie na Rakúsko, 
to znamená obchvat okolo Bratislavy a ná-
sledné napojenie na S8, rýchlostnú cestu do 
Viedne. Na podporu cezhraničných prepojení 
hlavných miest a metropolitných regiónov 
plánujeme využiť nástroj CEF (Connecting Eu-
rope Facility), ktorý je určený na financovanie 
kľúčových infraštruktúr s medzinárodným 
významom. Inými slovami, aby sme boli na 
diaľničnú sieť napojení so všetkými hlavnými 
mestami a rovnako aj na železničnú sieť, ale 
tak, aby to už bolo vysokorýchlostné vlako-
vé spojenie,“ priblížil. Ako Pavol Frešo zároveň 
dodal, v minulom programovom období sa to 
trochu podcenilo, a preto Bratislava nie je stále 
napojená. Aj o tejto problematike diskutovali 
zástupcovia regiónov a hlavných miest krajín V4 
a Rakúska.

Zúčastnení hovorili aj o spolupráci v oblasti eu-
rópskych záležitostí, o viacúrovňovom riadení 
a decentralizácii, aj o presadzovaní nového mo-
delu posudzovania vyspelosti regiónov. „Tento 

ukazovateľ v mnohých prípadoch zabraňuje, 
resp. veľkou mierou znižuje možnosti čerpa-
nia finančných prostriedkov z eurofondov. 
Nová metodika musí zahŕňať viaceré hospo-
dárske a sociálne ukazovatele a tým sa do- 
siahne reálnejšie posudzovanie vyspelosti re-
giónov,“ zdôraznil Pavol Frešo. Za kľúčovú označi-
li zúčastnení aj spoluprácu pri ochrane finančnej 
samostatnosti samospráv.

Vyšehradské fórum hlavných miest a regiónov 
pokračovalo diskusnou časťou, v rámci ktorej sa 
prezentovali niektorí účastníci politického sum- 
mitu, tiež zástupcovia štátneho a verejného 
sektora, odbornej verejnosti ale aj zástupcovia 
Európskeho Výboru regiónov a Európskej komi-
sie. Hovorili o regionálnom aspekte vyšehradskej 
spolupráce, viacúrovňovom riadení a decentra-
lizácii V4, o inteligentnej a udržateľnej mobilite 
v metropolitných regiónoch ale aj o start-upoch. 
Organizátormi tohto dvojdňového podujatia boli 
Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR 
Bratislava. 

Prednášky vedcov zo SAV pre žiakov župných škôl budú pokračovať

Začiatkom júna sa na Gymnáziu L. Novomeského 
uskutočnila posledná z troch prednášok v rámci 
cyklu populárno-náučných prednášok odborní-
kov zo SAV pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom 
nového projektu župy a Slovenskej akadémie 
vied je priblížiť vedu študentom stredných škôl a 

motivovať ich k záujmu o štúdium na školách prí-
rodovedného a technického zamerania. Posledná 
prednáška v uplynulom školskom roku bola spo-
jená aj s oficiálnym ukončením cyklu prednášok 
za účasti predsedu SAV Pavla Šajgalíka a župana 
Pavla Freša, ktorí prisľúbili pokračovanie cyklu 
prednášok aj v školskom roku 2015/2016. V rám-

ci prednáškového cyklu mali študenti možnosť 
vypočuť si prednášky z onkológie, matematiky 
a fyziky. Keďže o prednášky odborníkov bol zo 
strany žiakov stredných škôl veľký záujem, dob-
re naštartovaná spolupráca bude pokračovať aj 
v budúcnosti.
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Bobria hrádza v Kuchyni približuje históriu obce 
aj dobrodružstvá víly Amálky

Náučno-rozprávkový chodník „Bobria hrádza“ 
okolo vodnej nádrže v obci Kuchyňa na Záhorí 
približuje históriu obce a priehrady, prírodu ale aj 
krátke dobrodružstvá, ktoré zažívala rozprávková 
vodná víla Amálka. Jedinečnosť projektu je v tom, 
že časť chodníka vedie priamo ponad vodnú hla-
dinu priehrady. Vybudovanie chodníka trvalo 
približne dva roky, projekt podporil dotáciou aj 
Bratislavský kraj.

„Tento chodník sme podporili sumou 6-tisíc eur, 
štandardne cez dotácie a verím tomu že Kuchyňa, 
špeciálne Záhorie, týmto chodníkom získa novú 
atrakciu, že sem budú chodiť rodiny s deťmi a turis-
ti. Myslím si, že tento ale aj iné projekty, ktoré pod-
porujeme z dotácií majú obrovský zmysel. Jednak je 
to v tom, že propagujeme malé lokality, ktoré mož-
no nie sú na prvý pohľad známe a tiež, že aj cez ta-
kéto projekty si ľudia v kraji vytvárajú osobný vzťah 
k regiónu, v ktorom žijú,“ vysvetlil význam investície 
Peter Húska z Bratislavského samosprávneho kraja.

Podľa starostu Kuchyne Róberta Bujnu začali s vý-
stavbou Bobrej hrádze pred dvoma rokmi osadením 
základných pilierov, keď bola vypustená priehrada. Po 
napustení hrádze sprevádzali výstavbu aj samotné bob-
ry, ktoré ohlodávali niektoré drevené piliere. Preto ich 
museli spevniť kovovými obručami. „Dĺžka toho náuč-
ného chodníka je asi 1,6 km, ale samotná lávka má 
okolo 300 metrov. Chceme tam ešte vybudovať rôz-
ne oddychové sedenia, spraviť nejaké regulované 
ohnisko, náučné tabule, preliezačky a atrakcie pre 
deti, aby mali možnosť chodiť do prírody a zavítať 
do obce, ktorá je určená na rekreáciu a na oddych,“ 
priblížil Róbert Bujna. Informačné tabule sú venované 
histórii obce a priehrade, okolitej prírode. Dopĺňajú ich 
rozprávkové tabule zachytávajúce krátke dobrodružstvá, 
ktoré zažívala vodná víla Amálka so svojimi kamarátmi 
kaprami a bobrami. Trasa chodníka vedie povedľa bob-
rích hrádzí.



v í k e n dový seminár

Taj 
czy
 7. –  9. 8. 2015

Hotel sv.  Ludmila v Skalici

Čaká nás krásne plynutie TAJ-CZY CJUAŇ harmónie medzi Nebom a Zemou,
súznenie s prírodou, s Učiteľom, Cesta sami sebe...

Kurz obsahuje 10 hodín intenzívnej výučby, čas na relaxáciu a regeneráciu síl,
v sobotu možnosť individuálnych konzultácií.
Začiatok v piatok v 17:00 hod., koniec v nedeľu o 16:00 hod.

Prosíme o zaslanie 55 EUR na číslo účtu: 
IBAN:   SK5111000000002946459073
BIC:    TATRSKBX
Ako variabilný symbol treba uviesť 7. 8. 2015 a do poznámky Vaše priezvisko.
Môžete zaplatiť aj v hotovosti do 22. 8. na recepcii hotela.

w w w . h o t e l s v a t a l u d m i l a . s k

info@hotelsvataludmila.sk   I   +421 34 69 77 777   I   CZ +420 607 244 761

cjUaŇ



8 JÚL 2015 www.prozahori.sksport

 téma: skalicky hokej

ŽIGMUND PÁLFFY o práci pri mládežníkoch Skalice, 
o turbulencii v našom hokeji, o futbale i poľovačke

Keď bol ešte žiačik, k futbalu mal možno bližšie ako 
k hokeju. Jeho otec ho už videl ako svojho nasledov-
níka s loptou na nohe, ale osud chcel inak a Žigmund 
Pálffy (43) sa upísal korčuliam a hokejke. S ňou mu 
to išlo počas skvelej kariéry výborne, ale pamätníci 
tvrdia, že by možno aj vo futbale 
urobil menšiu dieru do sveta. Rád 
sa naň nielen prizerá, ale s pasiou 
si ho aj zahrá. Tak ako v minulú 
sobotu za jeho výber „Old boys“ 
proti starým pánom Moravské-
ho Svätého Jána pri príležitosti 
90. výročia osláv futbalu v obci. 
Žigmund, pred niekoľkými 
týždňami ste sa stali šéfom 
celého mládežníckeho hokeja 
v Skalici. Pod palcom máte 
tamojšie nádeje počnúc prí-
pravkami a končiac juniormi. 
Ide všetko podľa predstáv?
„Stihli sme najmä to podstatné, nastavili sme systém 
finacovania a trénerom sme vyplatili všetko, čo bol klub 
chalanom z predošlého obdobia dlžný. Teraz sú za-
mestnanci mesta, čo je dobré, lebo pri ich odmeňovaní 
je úplná transparentnosť a pravidelnosť. Týka sa to aj 
ostatného obslužného personálu mladých hokejistov.“
Vieme, že prechod mladíkov z HK 36 do vašej or-
ganizácie MHKM 36 Skalica sa vybavil hromad-
ným prestupom, ako ste však riešili spomínané 
finančné podlžnosti?
„Kedže náš klub MHKM 36 je pod kuratelou mesta, to 
vyplatilo dlžných 85-tisíc eur a do novej etapy mlá-
dežníckeho hokeja v Skalici tak ideme s čistým stolom. 
Začiatkom augusta by nám výkonný výbor SZĽH mal 
udeliť formálne licenciu a môžeme ísť na to.“
Nová sezóna sa však blíži a tak je dôležitá aj prí-
prava mládežníkov na ňu.
„Tá je už podľa dopredu vypracovaných plánov v plnom 
prúde, prvú časť niektoré tímy už ukončili, zvyšné ju 
zavŕšia v týchto dňoch. Na rad príde pár dní oddychu a 
v druhej polovici júla už všetci pôjdu na ľad.“
Situácia okolo financovania seniorského ho-
keja v meste bola i je stále veľmi zložitá. Neo-
vplyvnili negatívne správy záujem mladíkov?
„O nejakom menšom záujme by som nehovoril, ale je 
pravda, že v niektorých ročníkoch nemáme naplnené 
stavy a budeme sa to snažiť dopĺňať chlapcami z oko-
lia, zo Senice, Hodonína. Verím, že nám to do začiatku 
sezóny všetko vyjde. Skalica nie je veľké mesto, nemá-
me kopu škôl, na ktorých by chalani mohli popri hokeji 
študovať a o to je to ťažšie.“
V každom klube je ostro sledovaná najmä kate-
gória juniorov, je to vlastne prechodná stanica 
do seniorského hokeja. Kladiete na ňu akcent 
aj vy?
„Pravdaže, chceme dosiahnuť také umiestnenie, aby 
sme na konci ročníka hrali play-off, ale ešte podstat-
nejšie bude – vychovať v budúcich rokoch čo najviac 
súcich hráčov pre seniorský extraligový HK 36. Nesmie 

sa nám v juniorke stávať, aby sme hrali o záchranu pri 
dosť veľkom chaose v trénerských radoch, ako tomu 
bolo naposledy. Pod palcom máme čosi vyše 200 nádejí 
v deviatich vekových kategóriách, vari z nich niečo vy-
krešeme.“

Pred niekoľkými rokmi v Ska-
lici vyrástla silná domáca 
generácia – Kutálek, Šátek a 
mnohí ďalší, ktorí hrali prvé 
husle v juniorských súťažiach. 
Veríte, že tie časy sa môžu 
vrátiť?
„Máme skúsených koučov pod ve-
dením šéftrénera Martina Hrnčára 
a ideme cestou, aby sme postupne 
pre áčko pripravili schopných ho-
kejistov. Nič nie je lepšie a vlastne 
aj lacnejšie, ako keď klub čerpá 
z domácich zdrojov. Jednotlivé 
tímy sa pripravujú v približne rov-

nakom štýle, aby fungovala nadväznosť vekových kate-
górií. Navyše našou snahou bude, aby tí lepší hrali vždy 
o ročník vyššie.“
Keď ste pred niekoľkými rokmi hrali vo finá-
le play-off o titul s Košicami, v Skalici vrcholil 
hokejový boom. Teraz je v meste podobný, ale 
futbalový. Nežiarlite?
„Ale kdeže! To, že naši chalani postúpili do najvyššej 
futbalovej súťaže zo štvrtej ligy v rekordnom čase, to 
ma len teší. Futbal mám rád a keď mi čas dovolil, chodil 
som na niektoré domáce zápasy. Podľa mňa skvelú prá-
cu odviedol okrem hráčov tréner – srdciar Štefan Horný 
a klubu pomohli obetaví sponzori. Sú to dve veci, ktoré 
sa spojili, nuž a výsledok je tu.“
Kedy ste naposledy stáli na korčuliach?
„Ani neviem... Počkajte, v januári tohto roka. To som si 
zahral za starých pánov v našej miestnej, horskej lige‘.“
Pľúca a nohy boli v poriadku?
„Ale áno. No 
na pravidel-
né hrávanie 
by to už ne-
bolo. To by 
človek mu-
sel byť na 
ľade každý 
deň. A my sme ani netrénovali, len sme hrali zápasy.“
Zostáva vám čas aj na ďalšiu mimošportovú zá-
ľubu – poľovníctvo?
„Teraz naozaj nie, plno práce je s MHKM 36. Keď sa to 
poriadne rozbehne na ľade, potom sa k svojmu koníčku 
určite vrátim.“
Prečo práve taká záľuba?
„K prírode som mal vzťah odmalička, s rodičmi sme čas-
to chodili do lesa. Ale k poľovníctvu ma pritiahli kama-
ráti a tiež možnosť fantasticky si po psychickej stránke 
oddýchnuť. Milujem, keď som medzi stromami a prší. 
To je paráda.“

■ zdroj: Denník Šport, foto: TASR

Kam sa podeli peniaze 
na hokej v Skalici?

Okolo skalického hokeja sa už pár mesiacov šíria rôz-
ne správy, tak skúsim ako poslanec mestského za-
stupiteľstva pár informácií, ktoré sú dostupné mne.
Mesto Skalica za posledných desať rokov minulo na hokej 
cez Správu mestského majetku, s.r.o. cca 6 miliónov euro, 
čo je asi 180 miliónov korún. Táto suma je z veľkej časti na 
chod zimného štadióna a takisto na chod klubu HK36. Zá-
roveň do HK36 išlo cca 1,2 milióna eur, čo je cca 36 miliónov 
korún, ktoré mali byť použité na mládež. Takže za posled-
ných 10 rokov je to minimálne 216 miliónov korún použi-
tých na hokej v Skalici. Ešte je možné, že išli ďalšie peniaze 
cez iné mestské firmy, to zatiaľ tiež nevieme.
HK36 je súkromný klub, nikdy sme nevideli jeho hospodá-
renie, ťažko sa mi vyjadriť k efektovote chodu klubu. Avšak 
keď si ako mestský poslanec vypýtam vyúčtovanie dotácie 
118-tisíc euro na mládež a nájdem tam položku 36-tisíc 
administratíva, mám o tom istú pochybnosť. Rodičia ma-
lých hokejistov najlepšie vedia posúdiť, či je takáto drahá 
administratíva potrebná. Napriek tomu podpora Mesta 
voči klubu zostala na rovnakej úrovni aj tento rok.
Takisto ma rozčúlilo, keď som videl dresy HK36 vyhodené 
v kontajneroch pri zimnom štadióne... Každé dieťa sa chce 
vidieť v drese svojho klubu, ľudia si dresy kupujú do zbie-
rok, ale v Skalici hovoríme, že nemáme peniaze, a dresy 
končia v kontajneroch.
Dnes stojíme pred situáciou, že máme pomôcť klubu, 
o ktorého financovaní nievieme takmer vôbec nič. Na za-
stupiteľstve som sa už niekoľkokrát pýtal na situáciu v klu-
be pána poslanca Chovanca, avšak odpoveď som nedostal. 
Naposledy aspoň generálny manažér pán Martinčič objas-
nil trochu situáciu, takže podľa informácií predstaviteľov 
klubu vyše 100-tisíc HK36 dlží na platoch hokejistom za 
minulú sezónu, takmer 200-tisíc sú dlhy na DPH a nutne na 
záchranu licencie je potrebných 47-tisíc eur do konca júla.
Takže suma sumárum na hokej išlo za posledných desať 
rokov cca vyše 7 miliónov euro, napriek tomu dlhy klubu 
HK36 sú minimálne 300-tisíc euro. Každý Skaličan vráta-
ne batoliat prispel na fungovanie hokeja v Skalici sumou 
približne 500 eur za posledných desať rokov.
Ak aj odsúhlasíme peniaze na záchranu licencie, zostávajú 
dlhy a prázdna kasa HK36, dvaja zazmluvnení brankári 
v kádri a po Skalici chodia naši vlastní hokejisti, ktorí ta-
kisto musia platiť elektrinu, inkaso a hypotéku a výplatu 
nevideli už pol roka...
Podľa slov generálneho manažéra je na sezónu potrebné 
zabezpečiť cca. 600-tisíc eur, z toho mesto Skalica by malo 
dať 420-tisíc eur. Samozrejme, sú ešte dlhy HK36 z minu-
losti...
Dnes možno vieme zachrániť licenciu pre Skalicu tým, že 
pomôžeme sumou 47-tisíc eur. Je treba, aby táto licencia 
bola pod drobnohľadom Mesta. Platiť dlhy súkromnej fir-
my z minulosti odmietam a nájsť 420-tisíc eur na chod klu-
bu bude možné len na úkor životného komfortu v meste.
Tento problém nevznikol dnes, ťahá sa už pár rokov a ne-
mal by sa riešiť horúcou ihlou. Ako poslanec budem trvať 
na tom, že chcem vidieť hospodárenie klubu, už aj z hľa-
diska zákona nemôžeme poslať peniaze niekomu bez toho, 
aby sme vedeli, ako budú využité.

■ Milan Roman, poslanec Mestského zastupiteľstva v Skalici



Slovenský hokejista 
vraj vykradol v Rakúsku 
banku. Už sedí vo väzbe

Hokejový útočník Filip Novák sedí podľa 
denníka Plus jeden deň v Nitre vo väzbe 
pre obvinenie z ozbrojenej lúpeže v ra- 
kúskej obci 
Reintal, kde 
vraj začiatkom 
júna vylúpil 
banku.
Dvadsaťosem- 
ročného krídel-
níka, ktorý hral extraligu za Skalicu, Banskú Bys-
tricu a Žilinu a naposledy pôsobil v prvoligovej 
Senici, zatkli na základe medzinárodného zaty-
kača. Mnohých čin Nováka prekvapil.
„Bol to pre mňa doslova šok. Poznal som 
tohto chlapca prakticky od útleho veku, od 
dorastencov až po mužov. Dovolím si tvrdiť, 
že mal pred sebou sľubnú kariéru a bol to 
typ, ktorý sa mohol s hokejom dostať sku-
točne ďaleko. Mal na to všetky predpoklady,“ 
povedal pre Plus jeden deň generálny manažér 
HK 36 Tibor Martinčič, podľa ktorého mal hokeji-
sta istú záľubu v hazardných hrách.
„Vedelo sa o ňom, že hrá karty, poker a 
bohviečo ešte. Ťažko povedať, kedy je to istá 
forma zábavy a kedy už hazard ako v jeho 
prípade. Bol zrejme v ťažkej životnej situá-
cii, keď toto urobil. Ale to, že ho to doženie 
k niečomu takémuto, nikto netušil. Musel to 
byť obrovský skrat. Je mi ho ľúto, ale každý si 
je strojcom svojho šťastia.“

■ zdroj: SITA
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Takto to funguje v Extralige, 
Vaškovič už o výplatu prosiť nebude

Povedal to na priamo! Vlani pôsobil Ľubomír Vaško-
vič v Skalici, kde patril k lídrom, no ako nám prezra-
dil, vedenie HK 36 s hráčmi nekomunikuje, zatajuje 
sa a nereaguje ani na telefónaty, či listy. Prečo?
„Poslednú výplatu som dostal v novembri... Takto to fun-
guje v našej Extralige. Aby ste sa doslova prosili o výpla-
tu...“ vyhlásil Vaškovič, ktorý sa preto poobzeral po novom 
tíme a mieri do Weidenu. „Je to tretia nemecká liga a pod-
mienky tam mám porovnateľné ako v Extralige, plus byt, 
nemusím platiť dane ani odvody,“ skonštatoval Vaškovič.
Podpísal si kontrakt s nemeckým tímom 1. EV Wei-
den. Prečo si sa tak rozhodol?
„V Skalici a ani v Senici to nevyzerá 
s hokejom nejako stabilne, tak som 
sa rozhodol, že skúsim niečo nové.“
Na ako dlho znie kontrakt?
„Na jednu sezónu.“
Ide o nemeckého tretiu naj-
vyššiu súťaž, neprekáža ti to? 
„Viem, že tá úroveň bude nižšia, ale 
nikde nie je napísané, že keď budem hrať dobre, že ma po se-
zóne osloví mužstvo z druhej najvyššej nemeckej ligy.“
Čo sa týka podmienok, sú lepšie ako v slovenskej 
Extralige?
„Podmienky? Dostal som porovnateľný plat ako v Extralige, 
tiež som dostal pekný byt, za ktorý nemusím nič platiť, a 
budem tam ako zamestnanec, takže žiadne odvody, dane, 
poistky idú mimo mňa, bude to platiť klub!“
Čo ťa ešte oslovilo natoľko, že si sa stal hráčom Wei-
denu?
„Hlavne to, že tu na Slovensku ešte teraz nemám výplatu za 
december a nikto s tým nič nerobí! Všetci sa tvária, že je všet-
ko v poriadku! A to je prípad väčšiny klubov v extralige. Práve 

preto som sa rozhodol odísť, pretože takto to už dlho nemôže 
fungovať.“
Ako riešia v Skalici vzniknuté problémy?
„Fakt je ten, že sa v Skalici schovávajú, nekomunikujú s hráč-
mi, cez sezónu hráčom klamú, len aby im sezónu dohrali a 
potom nedvíhajú telefón, neodpisujú na listy, nie sú schopní 
v júli uhradiť ani decembrovú výplatu...“
Kedy si dostal v Skalici poslednú výplatu?
„Bola to výplata za november! A to väčšina hráčov bola v au-
guste na skúške, takže prvý plat dostali za september. Takže 
majú tri výplaty za sezónu, čo je smiešne! Toto je ale žiaľ rea-

lita našej Extraligy...“
Čo máš v pláne v Nemecku do-
siahnuť?
„To, aby bolo so mnou vedenie spo-
kojné a rovnako aj ja. A tiež, že tam 
budem chcieť pokračovať hrať aj dlh-
šie ako jeden ročník.“
Máš aj také ambície, že by si 
v Nemecku mohol ísť aj do 

vyššej súťaže?
„Presne! V Nemecku je to bežné, že keď má hráč dobrú sezónu 
v Oberlige, kluby mu v DEL-ke 2 mu dajú šancu. Ja sa práve 
o to budem snažiť.“
Príkladom ti môže byť český útočník David Stieler, 
ktorý hral predvlani a rok predtým za Skalicu, ale po 
prestupe do tretej nemeckej ligy ovládol kanadské 
bodovanie a už má zmluvu o ligu vyššie...
„Tak ako vravíš! No, takýchto prípadov je oveľa viac, a čo je 
podstatné, chalani sú spokojní. Keď som s viacerými hovoril, 
nikto neľutuje, naopak, povedali, že tm mali odísť skôr. Na 
Slovensku sa skutočne neoplatí doslova prosiť o výplatu...“

■ zdroj: Šport.sk, foto: TASR 

Skalická neistota vypravila Zálešáka na ostrovy
„Po všetkom tom cestovaní už chcem byť doma. 
Dopriať najbližším trochu pokoja a zároveň po-
môcť mojej Skalici.“ S takýmito slovami sa vracal 
Miroslav Zálešák koncom minulej sezóny z kazaš-
ského Pavlodaru. Tridsaťpäťročný Záhorák veril, 
že v materskom klube zúročí mnohoročné skúse-
nosti a zároveň hodí kotvu, ktorá umocní rodinnú 
pohodu. 
Človek však mieni a osud mení. Jóbove zvesti z prostre-
dia HK 36 donútili ostrieľaného útočníka predložiť na ro-
dinný stôl nový plán a manželka Martina bude opäť baliť 
kufre. Tentoraz na britské ostrovy. Dvojnásobný účastník 
majstrovstiev sveta oblečie v novej sezóne dres účastníka 
druhej anglickej ligy Swindon Wildcats. 
„Mojím plánom bolo ostať doma v Skalici. Všetci však 
vidia neistotu, ktorá tam momentálne panuje, a ja 
som nemohol čakať do nekonečna. Na stole sa mi ob-
javili tri solídne ponuky a po spoločnej porade s man-
želkou a synom sme sa zhodli na Swindone,“ objasňuje 
Zálešák pozadie čerstvého prestupu pre hokej.sk. 
Angličania mu ponúkli podmienky, na ktoré odpovedal 
krátkym slovíčkom „yes“. „Všetko som si vopred pozis-
ťoval a zhruba viem, do čoho idem. Telefonoval som 
s Čechom Janom Košťálom, ktorý tam pôsobí už tri 

roky. Konštatoval plnú spokojnosť a výraznou mierou 
napomohol pri mojom rozhodovaní. Dôležité boli sa-
mozrejme finančné podmienky i sľúbené zázemie.“
Vo Swindone dostane slovenský útočník k dispozícii dom 
i auto, klub sa už vopred postaral aj o školu pre jeho syna 
Alexa. Ten vyhrával počas pôsobenia v Kazachstane ja-
zykové olympiády v ruštine, teraz získa príležitosť na 
cibrenie hlavného svetového jazyka. 
Okrem hry za Swindon by mal pôso-
biť aj ako mládežnícky tréner klubu. 
„Mojou úlohou by malo byť prispieť 
k pozdvihnutiu tamojšieho hokeja. 
Ten je vraj na vzostupe a keďže som 
si urobil v Bratislave trénerskú 
licenciu, rád by som pomohol aj 
v tomto smere. S manažérom sme 
už dohodnutí na tom, že vypomôžem pri práci s mláde-
žou. Musím povedať, že ma to láka. Baví ma pracovať 
s deťmi a snáď budem prospešný aj v tomto smere.“
Wildcats predstavujú v istom smere podobnú organi-
záciu ako je Skalica. Podľa Zálešákových informácií ide 
o rodinný klub so štadiónom s kapacitou do dvoch tisíc 
divákov. K novým spoluhráčom sa plánuje pridať kon-
com augusta, formu na novú sezónu naberá v záhoráckej 

partii spoločne s Reném Školiakom či Martinom Hujsom. 
O skupinku približne ôsmich hokejistov sa starajú hneď 
dvaja kondiční tréneri. V súvislosti s novým pôsobiskom 
má Miro iba jedinú obavu.
„Starosti mi robí len doprava. Nikdy som nejazdil 
v aute, ktoré má volant na pravej strane. Toto je asi 
jediná vec, ktorá mi spôsobuje pred odchodom do 

Anglicka vrásky na čele,“ hovorí 
s úsmevom Zálešák. Pri téme budúc- 
nosti materskej Skalice však jeho 
nálada razom poklesne. „Verím, že 
to naše hokejové mestečko o svoj 
klub nepríde. Bola by to obrovská 
škoda. Momentálne síce zavládol 
v Skalici futbalový boom, ale keď sa 
povedala Skalica, bol to vždy hokej. 

Vyrastali tu výborní hráči a verím, že tak tomu bude aj 
v budúcnosti. Takéto mesto však asi nedokáže uživiť 
kluby v najvyššej futbalovej i hokejovej súťaži. Uvidíme 
ako sa k tomu postaví mesto. Viem, že zobralo pod svo-
je krídla mládež, ale vychovávať deti bez extraligovej 
perspektívy nepredstavuje ideál,“ dodáva pre hokej.sk 
35-ročný bývalý reprezentant Slovenska.

■ zdroj: www.hokej.sk

 téma: skalicky hokej
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Vracia sa Benefičný 
festival!

Po ročnej pauze sa do Skalice vracia jedna 
z najväčších charitatívnych akcií na Záhorí 
– 4. ročník Benefičného festivalu pre psí 
útulok Skalica.
Č l e n o v i a 
OZ Banana 
Events sa 
r o z h o d l i 
pomôcť a 
získať tak 
f i n a n č n é 
prostriedky formou dobrovoľného vstupného 
pre skvalitnenie a zvýšenie úrovne života oby-
vateľov útulku.
Tak ako po minulé roky sa akcia uskutoční 
v priestoroch Františkánskej záhrady v Skalici. 
Tento rok v termíne 26. septembra 2015.
Organizátori nám prezradili, že tento ročník 
bude programovo veľmi pestrý a zaujímavý pre 
každú vekovú kategóriu. V štádiu prípravy je aj 
kalendár na rok 2016, na ktorom sa podieľajú 
zaujímavé mená slovenského showbiznisu. 
Mená účinkujúcich festivalu budú organizáto-
ri postupne zverejňovať na fanpage festivalu 
www.facebook.com/beneficak

■ Erik Formánek

Športové popoludnie 
pre deti

Telovýchovná jednota Letničie pripravila 
v sobotu 6. júna 2015 na ihrisku pre deti 
z našej obce športové popoludnie pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa detí.
Bol slnečný horúci deň. Slávnostného zahájenia 
sa zúčastnil podpredseda Občianskeho združe-
nia ProZáhorí.sk Ing. Roman Hrnčirík, pán sta-
rosta obce Letničie Marián Dvorský a predseda 
TJ Letničie pán Dušan Machlica. Pre deti bol 
pripravený 
s k á k a c í 
hrad, ktorý 
zapožičalo 
S D K Ú - D S . 
Počas celej 
akcie ská-
kali deti aj na trampolíne.
V súťažiach deti ukázali, aké sú šikovné. Za svoju 
účasť boli odmenené sladkosťami. Pani Elena 
Jurčeková priniesla ukázať deťom exotických 
vtákov, ktorých chová doma. A keď potom prišlo 
maľovanie na tvár, po priestoroch ihriska začali 
pobehovať pestrofarebné motýle a rôzne bytosti 
z rozprávok. Z prítomných detí sa vytvorili dve 
družstvá futbalistov, ktoré si proti sebe zahrali 
futbal. Po zápase sa opekali špekáčiky.
Počas celej akcie sa opekali cigánske pečienky. 
Deťom sa športové popoludnie páčilo a vo večer-
ných hodinách sa pobrali domov.

■ Božena Gučková

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

Bell, Book and Candle prvýkrát na Slovenku, 
bude zahraničnou hviezdou Cibula Festu 2015

Už o 4 týždne otvorí svoje brány najväčší česko-slo-
venský hudobný festival Cibula Fest 2015, ktorý 
v týchto dňoch skompletizoval zoznam účinkujú-
cich. Okrem českej a slovenskej hudobnej špičky sa 
na ňom po roku opäť objaví aj zahraničná hviezda. 
A organizátori po minuloročnej synthpopovej legen-
de Alphaville opäť zalovili v nemeckých vodách.
Nemecká hudobná scéna vypro-
dukovala množstvo kvalitných 
interpretov a medzi nimi aj ka-
pelu Bell, Book and Candle, ktorá 
u slovenského publika bodovala 
najmä koncom deväťdesiatych 
rokov nesmrteľnými pesničkami 
Rescue Me či Read My Sign. Viac 
ako dva milióny predaných no-
sičov a viac ako 1500 koncertov 
po celom svete má na konte táto 
berlínska formácia, ktorú v lete čaká množstvo koncertov 
najmä doma v Nemecku. „Kapela Bell, Book and Candle 
ešte nikdy na Slovensku nekoncertovala, aj preto sa 
sem veľmi tešia. Fanúšikovia sa môžu tešiť najmä na 
staršie hity, ktoré kapelu preslávili, ale zahrajú aj nie-
čo nové,“ prezradil booking manažér kapely Klaus Stracke. 
Frontmankou Bell, Book and Candle je charizmatická spe-
váčka Jana Gross.

Cibula Fest 2015, ktorý sa koná v dňoch 23. – 25. júla na 
letisku v Holíči, tak opäť prinesie návštevníkom festivalu 
skvelú porciu kvalitnej hudby, keď za česko-slovenskú scé-
nu vystúpia také esá ako I.M.T. Smile, Horkýže Slíže, Ara-
kain a Lucie Bílá, Wanastowi Vjecy, Walda Gang, Tristana 
s metalovou legendou Matsom Levénom, Zóna A, Karpina, 
Zoči Voči, Dymytry, ale aj hiphopové esá na čele s Rytmu-
som a množstvo dídžejov. To všetko na troch pódiách, ku 

ktorým pribudne aj westernová 
zóna s ďalším pódiom a špe- 
ciálnym programom. Novinkou 
bude Fun Zóna, kde sa vybláznia 
deti i dospelí. Festival bude mo-
derovať český zabávač Zdeněk 
Izer a návštevníci sa môžu tešiť 
na bohatý sprievodný program 
i zábavné atrakcie v lunaparku. 
Na našom festivale si na svoje 
príde každý návštevník.

Trojdenná vstupenka v predpredaji stojí 21 EUR a deti do 
10 rokov majú vstup zdarma.
Vstupenky zakúpite v sieti PREDPREDAJ.SK, TIK Senica, 
TIK Skalica
Viac info na www.cibulafest.eu, vstupenky v sieti Pred-
predaj.sk ■ Vladimír Chrenka

Únia žien MO Kopčany v spolupráci s Obcou Kopčany, 
ZŠ Kopčany a DHZ Kopčany zorganizovali pre rodiny 
s deťmi, milovníkov prírody, histórie a zábavy roz-
právkový pochod s Margitou Antiochijskou s názvom 
„Po stopách histórie“.

Podujatie sa uskutočnilo pri prí-
ležitosti MDD dňa 7. 6. 2015 so 
štartom a cieľom v reštaurácii 
U Freda, Kopčany. Za veľmi horú- 
ceho počasia účastníci absolvo-
vali 6,4 km pešo, na bicykloch a 
odrážadlách. Na trase bolo pri-
pravených celkom 6 zastávok kde 
sa plnili rôzne úlohy – so psíkmi, 
koníkmi, inými zvieratkami, hasičmi, tvorili draka Margity 
Antiochijskej, najstarší názov obce, zbierali po trase perly 
Margity Antiochijskej... Najmladšia účastníčka pochodu 
Bibiánka mala len 2,5 roka.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorkám z Únie žien MO 
Kopčany, dobrovoľníkom (rodina Bihary, rodina Gronských, 
hasiči páni O. Pelikán, M. Poliačik a I.Pinda, pani učiteľky 
J. Jurčíková, M. Grňová, M. Jurčíková, M. Nebylová, S. Tur-

kovičová, J. Okániková, rodina 
Michaličkových, pán P. Kubán) na 
jednotlivých stanoviskách, tiež 
pani Margite Ivánkovej za sladký 
sponzoring pre všetkých účastní-
kov, Hanke a Romanovi Kiškovým 
za kokardy a grafiku na plagáty 
a diplomy, pánovi Pavlovi Blahovi 
za zhotovenie stolíka pod pamät-
nú knihu v Kostolíku sv. Margity 

Antiochijskej a Mgr. Janke Jurčíkovej za krásnu ilustráciu 
v nej.

■ Za Úniu žien MO Kopčany
Ing. Erika Okániková

Po stopách histórie
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SIDS
V médiach sa dnes 
stretávame s mno-
hými skratkami 
ochorení. AIDS už 
pozná asi každý, 
SARS nás trápil 
prednedávnom, 
teraz je na scéne 
MERS. Všetko sú 

to infekčné ochorenia. Záhadná skratka 
z nadpisu „SIDS“ je vlastne z angličtiny 
sudden infant death syndrome – syn-
dróm náhleho úmrtia dojčaťa.

O čo sa jedná? Je to syndróm, kedy dochádza 
k náhlemu a neočakávanému úmrtiu dieťaťa 
– dojčaťa do 1 roku veku (hlavne medzi 2. – 4. 
mesiacom života), najčastejšie v spánku a to 
medzi 00:00 až 9:00 hod. Podmienkou je aj 
to, že ani pri následnej pitve sa nezistí príčina 
úmrtia. K úmrtiu dochádza bez pohybu die-
ťaťa, či bez nejakého zvuku. SIDS predstavuje 
až 80 % náhlych úmrtí dojčiat, zvyšok pripadá 
na infekcie, genetické poruchy alebo srdcové 
ochorenia. Výskyt vo vyspelých krajinách sa 
podľa rôznych štatistických zdrojov pohybuje 
v rozmedzí 1-10 úmrtí na 10 000 novoroden-
cov (čo je pre ilustráciu jeden prípad za 15 me-
siacov až 12 rokov na počet detí narodených 
v našom regióne). SIDS častejšie postihuje 
chlapcov ako dievčatá.

Príčina zostáva napriek intenzívnemu výsku-
mu nejasná. Ako rizikové faktory sa uvá- 
dzajú spánok na brušku alebo boku, prehria- 
tie, predčasný pôrod či vystavenie dojčaťa 
cigaretovému dymu. Výskumy poukazujú na 
dôležitosť preventívnych opatrení, kam radia 
spánok dojčaťa na chrbátiku, pevný matrac, 
používanie cumlíka, kojenie, dodržiavanie 
očkovania, chladnejšie prostredie na spánok a 
samozrejme nefajčiarske prostredie. Odborníci 
pri SIDS na počudovanie uvádzajú, že používa-
nie napríklad dychových monitorov neznižuje 
riziko výskytu SIDS.

Existujú ochorenia, ktoré sa občas zamieňajú 
za SIDS. Patria medzi ne napríklad niektoré 
genetické poruchy metabolizmu tukov, detský 
botulizmus (otrava botulotoxínom), poruchy 
srdcového rytmu, syndróm týraného dieťaťa či 
dokonca priľahnutie dieťatka.

Napriek existencii tohto zákerného ochorenia 
dúfam, že nikto z nás sa s ním nestretne a 
prajem všetkým bábätkám, aby úspešne prešli 
cez rizikové obdobie 1. roka života a pripravo-
vali svojim rodičom len radostné chvíle.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

 Záhoráci v zahranicí

Medzinárodný seminár v Mníchove
Hlavné mesto Bavorska Mníchov je kultúrne, historické a turis- 
tické centrum. Na pár dní som mala možnosť opäť navštíviť 
túto metropolu. Ako štipendistka podpo-
rená organizáciou Bayhost si musím plniť 
aj určité povinnosti a prezentácia mojich 
doterajších výsledkov a skúseností počas 
štúdia v Bavorsku bola jednou z nich.
Program celého pobytu bol pre všetkých 
štipendistov a aj všetkých zúčastnených 
naozaj zaujímavý a bohatý. Samozrejme 
v snahe maximálne využiť všetok čas sme 
boli aj čiastočne pod časovým stresom, ale 
čerpajúc zo skúseností som bola na trošku 
hektický priebeh pripravená.
Úvodné príspevky boli rekapituláciou de-
siatich rokov pôsobenia organizácie Bay-
host a priblíženie samotnej počiatočnej idey. Spočiatku išlo 
vytvorenie nových kontaktov medzi Bavorskom a krajinami 
V4 – spoločenstvom štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, 
Maďarska, Poľska a Slovenska. Oblasti prepojenia boli rozma-
nité tak ako hospodárstvo, ekonomika či kultúra. Študenti, 
ktorí z menovaných krajín dostali podporu na štúdium v Ba-
vorsku, sú akýmsi spojovacím článkom pri vytváraní týchto 
nových kontaktov. Funkčnosť a efektívnosť tejto myšlienky 
potvrdzujú štatistiky, kde je viac než polovica bývalých štu-
dentov – štipendistov zapojená do medzinárodných projektov 
v kooperácii s Nemeckom a domovskou krajinou. V priebehu 
desiatich rokov sa rozšíril počet cieľových krajín a v súčasnosti 
sú to všetky krajiny strednej, východnej a južnej Európy a naj-
novšie aj Ruska. Väzba medzi krajinami má byť obojstranná 
aj čo sa týka pôvodných nemeckých študentov na bavorských 
školách, ktorí chcú vycestovať do niektorej z partnerských 
krajín, a aj naopak. O úspešnosti projektu svedčí aj neustále 
rozširovanie partnerských krajín. Každá univerzita, ktorá sa 
stala novým domovom študentov z partnerských krajín, bola 
odprezentovaná počas medzinárodného semináru v Mnícho-
ve. TUM alebo Technická univerzita v Mníchove sa postarala 
o zabezpečenie adekvátnych priestorov, techniky a o príjemné 
pohostenie. Celkovo bolo odprezentovaných trinásť univerzít. 

Hochschule Coburg a moje pôsobenie na nej som mala česť 
prezentovať ja. Bola to pre mňa česť, ale zároveň aj zodpo-

vednosť, nakoľko medzi zúčastnenými boli 
najvyšší zástupcovia rezortu financií, vedy 
a kultúry Bavorska – spolkovej krajiny. 
Súčasťou nášho programu bolo tak isto aj 
spätné hodnotenie nášho pôsobenia v cu- 
dzej krajine, návrhy na zlepšenie a postre-
hy. To všetko má viesť k lepšiemu a efektív-
nejšiemu organizovaniu tohto výmenného 
programu aj pre našich nástupcov.
Popri všetkých povinných bodoch pro-
gramu nám však zostal čas aj na príjem-
né rozptýlenie. V tomto prípade to bolo 
príjemné kultúrne vyžitie v priestoroch 
galérie Lenbachhaus v Mníchove. Z môjho 

subjektívneho hľadiska som si lepší program ani nemohla 
priať, nakoľko umenie je mojou vášňou a veľkým koníčkom. 
Naskytla sa nám možnosť vidieť množstvo unikátnych diel, či 
už súčasných umelcov alebo tých, čo vládli minulým storoči-
am. Zo všetkých ma však najviac očarilo dielo Modrý kôň – 
Blaues Pferd – ktoré namaľoval Franz Marc, člen spolku Der 
Blaue Reiter – Modrý Jazdec – spolok expresionistických, 
ale aj abstraktných maliarov, ktorý bol založený v Mníchove 
v roku 1911. S týmto obrazom som sa stretla už niekoľkokrát 
už počas mojich štúdií na Slovensku, či počas prípravy na štát-
nice, no je celkom iné vidieť ho na vlastné oči.
Našťastie nám zvýšil čas aj na prehliadku Mníchova počas 
veľmi príjemného slnečného počasia. Mníchov som navštívila 
už niekoľkokrát, no vždy sa tu rada vraciam. Život tu je síce 
tak ako v každom inom veľkom meste veľmi rýchly, pulzujúci 
a hektický. Infraštruktúra mesta a aj niektoré monumenty sú 
však veľmi podobné tým, ktoré som mohla obdivovať v Berlí-
ne. Tak som si nachvíľu pripomenula príjemné obdobie, ktoré 
som v hlavnom meste Nemecka nedávno prežila počas absol-
vovania mojej odbornej praxe. Veľké metropoly ponúkajú veľa 
možností a rada by som si ešte rozšírila svoje obzory možno aj 
v jednom z menovaných miest.

■ Mgr. art. Alena Krčová, foto: Michaela Hájková

 novinky z Holíca
Memoriál Miroslava Olivu, Igora Slobodu a Milana Šebestu

Dňa 20. 6. 2015 o 9:30 hod. bol slávnostne zahájený  
5. ročník MEMORIÁLU Miroslava OLIVU, Igora SLOBO-
DU a Milana ŠEBESTU, ktorý je pokračovaním pred-
chádzajúcich  ročníkov MEMORIÁLU Miroslava OLIVU. 
Organizátori tohto turnaja v minifutbale (Pláckari) 
si týmto spôsobom už 17 rokov pripomínajú svojho 
spoluhráča a priateľa, ku ktorému bohužiaľ pribudli 
ďalší dvaja.
Oficiálneho zahájenia sa zúčastnili aj 
rodičia a príbuzní všetkých troch, na 
počesť ktorých sa tento turnaj orga-
nizuje. Spolu s Romanon Hrnčiríkom 
slávnostne otvoril tento turnaj aj pri-
mátor MESTA HOLÍČ Zdenko Čambal.
Turnaja sa zúčastnili tradiční účast-
níci: MUTĚNICE, MALACKY, LUČIVNÁ, 
HÁDZANÁRI HOLÍČ, STARÍ PÁNI HOLÍČ a PLÁCKARI HOLÍČ.
Turnaj sa odohral na futbalovom štadióne TJ ISKRA HOLÍČ 
aj vďaka všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančnými 
prostriedkami alebo drobnými darmi. Organizátori aj touto 

cestou všetkým srdečne ďakujú.
Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie  tento rok prebehlo 
v priestoroch reštaurácie VALO v Holíči.

» Výsledky:
Na 1. mieste sa umiestnilo mužstvo MUTĚNICE, 2. miesto 
obsadili futbalisti z LUČIVNEJ, ktorí tak obhájili umiestnenie 

z minulého roka. Na 3. mieste skon-
čilo v tomto turnaji mužstvo STARÍ 
PÁNI HOLÍČ a zachránili tak česť do-
mácich účastníkov.
Ďalšie poradie: 4. miesto MALACKY, 
5. miesto PLÁCKARI, 6. miesto HÁ- 
DZANÁRI.
Najlepším strelcom bol vyhlásený 
KOŠTUŘÍK z mužstva MUTĚNICE a 

najlepším brankárom MARTIN KAPÁNEK z mužstva STARÍ 
PÁNI HOLÍČ.
Organizátori ďakujú všetkým účastníkom, divákom a spon-
zorom a pozývajú všetkých na ďalší ročník.

■ Ing. Roman Hrnčirík
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 futbal

CVČ Beťárik pravidelne organizuje 
turnaj v malom futbale 

O pohár primátora mesta
3. júna 2015 sa uskutočnil už 15. ročník tohto 
turnaja na ihrisku v ZŠ Šaštín-Stráže. Počasie 
bolo ako stvorené na takéto športové podujatie. 
Celý turnaj odpískal rozhodca p. Peter Vrtalík a 
samozrejme prišli medzi nás i hostia.
Bola to p. riaditeľka ZŠ Borský Sv. Jur, primátor 
mesta Šaštín Stráže mgr. J. Suchánek, ktorý na 
záver turna-
ja odovzdal 
ceny víťazným 
družstvám i 
putovný pohár. 
Ďalším hosťom 
bol redaktor 
novín My Záhorie p. J. Komorný, ktorý sa zaobe-
rá športom v našom okrese.
Celý turnaj sa niesol v znamení športovej poho-
dy a hry fair-play. Minuloročný víťaz svoje pr-
venstvo neobhájil a výsledky tohto ročníka boli 
nasledovné:
1. miesto ZŠ Šaštín Stráže
2. miesto ZŠ Sekule
3. miesto ZŠ Borský Sv. Jur
Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší 
ročník. ■ A. Palkovičová, riaditeľka CVČ

Záhorácky futbalový deň
Futbalový turnaj predprípravky ročník 
2009 a mladší sa konal v nedeľu 31. mája 
2015 na ihrisku pri II. ZŠ v Skalici.
Organizátorom turnaja bolo opäť OZ ProZáhorí.
sk v spolupráci s MFC Viktória. Jednotlivé zápasy 
sa hrali na ihrisku hracím systémom 3+1 s hra-
cím časom 2×10 minút a hralo sa systémom 
turnaja každý s každým.
Každý hráč bol na konci futbalového dňa odme-
nený sladkosťami a medailou, ktoré na turnaj 
zakúpilo OZ ProZáhorí.sk. Ceny mladým futba-
listom odovzdal predseda OZ ProZáhorí.sk Milan 
Roman.
Ú č a s t n í c i 
turnaja boli: 
Skalica, Se-
nica, Hodo-
nín, Vaceno-
vice, Rača.
Mládežnícke futbalové centrum Viktória – Fut-
balová škola Viktória bolo založené v roku 2007 
Vladimírom Winklerom s cieľom vytvoriť novú 
futbalovú školu s modernými tréningovými 
trendami. V tomto snažení im je nápomocné OZ 
ProZáhorí.sk, ktoré pomáha svojou činnosťou aj 
mladým športovcom, aby ukázali svoje schop-
nosti a nadanie, ako tomu bolo na tomto turnaji.

■ Veronika Dujsíková

 hádzaná

Majstrovstvá Slovenska. Méta každého žiackeho hád-
zanárskeho tímu. Možnosť ukázať v spoločnosti 8 elit-
ných družstiev, čo vo vás je. Šanca zažiť veľké víťaz-
stvá, ale aj trpké sklamania. Stupavskí starší žiaci už 
na Majstrovstvách Slovenska 
boli dvakrát a tento rok sa na 
ne prebojovali do tretice. Fa-
móznym spôsobom – zvíťazili 
vo všetkých 24 zápasoch kraj-
skej ligy.
Preto vo štvrtok 11. 6. neodchá-
dzali do Topoľčian len tak „za-
hrať si“. V kútiku duše verili v čo 
najlepšie umiestnenie. Počas ich 
cesty na majstrovstvá odzneli 
dva sľuby – chlapci jeden dostali 
a jeden dali. Prvý dostali od primátora Stupavy Romana Ma-
roša, ktorý ich na majstrovstvá odprevádzal. Sľúbil im, že ak sa 
dostanú až do finále, príde ich do Topoľčian povzbudiť osobne. 
Druhý dali v nemocnici ležiacemu zranenému spoluhráčovi, 
výbornému obranárovi Jarovi Grichovi, ktorý s nimi mal na MS 
cestovať. Sľúbili mu, že urobia všetko pre to, aby mu po ceste 
domov mohli na krk zavesiť medailu.
Oba sľuby sa nakoniec splnili – ale nepredbiehajme.
Do dejiska majstrovstiev pricestovala pätnástka hráčov – 
R. Veltschmidt, A. Renčo, V. Štefko, M. Prokeš, S. Bašti, D. Po-
lák, S. Kovács, P. Papaj, M. Hýravý, P. Prikryl, A. Yildiz, S. Fúsek, 
M. Machata, P. Gáži, M. Jankovič, vedení realizačným tímom 
R. Draškovič, S. Prokeš, R. Vigh, J. Papaj. V skupine A sa spolu 
s nami ocitli Hlohovec, Prešov a náš večný súper z Modry. Fan-
klub pricestoval za chlapcami už na prvý zápas.
Napriek nervozite bola naša herná prevaha zrejmá – celý zá-
pas sme viedli, ale nie a nie sa odpútať na väčší rozdiel, ktorý 
by nás ukľudnil. Našťastie ruka Maťa Hýravého zaúradovala, 
keď mala a nervózny zápas sme doviedli do víťazného konca 
21:16.
V ten istý deň len po hodinovej pauze sme nastúpili proti naj-
väčšiemu favoritovi turnaja – Tatranu Prešov. Naši chalani sa 
držali výborne – v 15. minúte bolo 8:8 a 
prešovský tréner si bral oddychový čas. 
V druhom polčase sme už žiadny zázračný 
recept nenašli a podľahli sme 17:23.
Sobotu sme začínali tretím zápasom sku-
piny proti Modre. Veľkým pozitívom ale 
bolo, že Paťo Papaj niekoľkokrát vychytal 
elitného strelca Modry Filipa Chalabalu a 
spolu s Filipom začínal byť nervózny celý 
tím Modry. Naši, hrajúci v pohode, po-
stupne prestriedali na ihrisku celý tím a 
neustále zvyšovali až na konečných 20:11.
V skupine sme teda skončili druhí a vo 
štvrťfinálovom zápase nás čakala Považská Bystrica.
Takto videl naše pôsobenie v základnej skupine Rudo Draško-
vič: „Prvý hrací deň sme hľadali správnu formu a bojovali 
sme s nervozitou, ktorá brzdila našu hru. Majstrovstvá 
nám ukázali, že je iné hrať so súpermi na turnajoch a iné 
na majstrovstvách, kde ide o všetko. V základnej skupine 
sme sa hľadali a odstraňovali sme chyby v obrane a pra-
covali na psychickej pohode v družstve.“
V sobotu o 13:00 sme hrali štvrťfinále – kľúčový zápas, roz-
hodujúci o úspechu, či neúspechu. Hrali sme proti Považskej 
Bystrici – tímu, známemu tým, že hrá tvrdo až na hrane pra-
vidiel. Keď po štyroch minútach už druhýkrát na ihrisko vbie-
hala zdravotníčka, aby „kriesila“ našich chlapcov po dvojitom 
synchrónnom faule Považanov, mnohým nám zamrzol úsmev 

na tvári. Fauly boli pritom tak „šikovné“, že ich rozhodcovia 
vyhodnotili ako zrážku našich hráčov. Stupavčania ale zare-
agovali priam geniálne – hrali sústredene, nenechali sa vy-
provokovať, v obrane boli zodpovední a nechali súpera strieľať 

len spoza obrany. Súper hrýzol, 
ale my sme ho bližšie ako na 
3 góly nepustili. Chlapci s prehľa-
dom dotiahli zápas do víťazného 
konca a vypukla obrovská radosť. 
Hráme o medaily!!!
Veľmi dôležitá bola regenerácia 
pred „nočným“ semifinále. Hralo 
sa až o 19:00 a naším súperom boli 
Bojnice – tím, ktorý zatiaľ nepre-
hral. Naši začali veľmi sústredene 
– vždy, keď sa súperovi podarilo 

dať gól, oni pridali dva alebo tri. Obecenstvo šalelo – chalani 
hrali naozaj výborne a sen o finále sa blížil. Polčas sme vyhra-
li 12:5 a finále bolo na dosah ruky. Druhý polčas ukázal, aká 
dôležitá bola kondičná príprava a to, že v predchádzajúcich 
z á p a s o c h 
hrali všetci 
c h l a p c i . 
Boli sme o 
p o z n a n i e 
s v i e ž e j š í 
ako Bojnice, 
p s y c h i c k y 
sme boli 
na koni a 
súperovi sme nedovolili vôbec nič. Veď za celý druhý polčas 
dali Bojnice len 2 góly! 
Rudo Draškovič k semifinále povedal: „Sila nášho tímu ras-
tie a naplno sa prejavila v štvrťfinálovom zápase proti 
Bojniciam, ktoré sme vysoko porazili. Po tomto zápase 
vypukla veľká radosť a všetci sme sa tešili na vytúžene 
finále proti Tatranu Prešov. Pripravili sme sa na finále 
zodpovedne a urobili sme s realizačným tímom všetko 

preto aby sme uspeli.“
Vo finálovú nedeľu sa pred našim zápa-
som hral súboj o tretie miesto. Sympatic-
ky a konštruktívne hrajúce Bojnice v ňom 
nestačili na domáce Topoľčany a prehrali 
o gól.
To už bola hala plná zelených tričiek a svoj 
sľub dodržal aj primátor Stupavy Roman 
Maroš a prišiel si zápas pozrieť osobne. 
Chlapci veľmi chceli – možno až priveľ-
mi – a to im zväzovalo ruky. Do stavu 4:3 
sme sa držali, ale triafali sme tyčky, mimo 
brán, brankára aj boky súpera a psychická 

pohoda bola preč. Napriek tomu chlapci nič nevzdávali a držali 
sa na dostrel favorizovaného Prešova. Ten sa ale na nás veľmi 
dobre pripravil a musíme uznať, že bol v zápase lepší. Našim 
skrátka nestačili sily na obrat a zápas prehrali. Hneď po zápa-
se padli nešťastní na palubovku. To však trvalo len chvíľočku, 
lebo verný fanklub si ich vyskandoval a všetci si uvedomili, že 
dosiahli to, čo žiadny stupavský tím už veľmi dávno – stali sa 
Vicemajstrami Slovenska. Paťo Papaj si okrem toho odnáša 
ocenenie Najlepší brankár MS.
Po ceste domov tak chalani mohli splniť aj druhý sľub a radi 
zavesili Jarovi na krk striebornú medailu, ktorá má ale pre náš 
klub cenu zlata. Po návrate domov si chalani užívali búrlivé 
privítanie verných fanúšikov a oslavy ich skvelého výsledku.
 ■ Martin Renčo

O dvoch splnených sľuboch alebo ako sa rodia vicemajstri

Konečné poradie: 

1. Tatran Prešov
2. HC Tatran Stupava
3. Agro Topoľčany
4. HK Kúpele Bojnice
5. MŠK Považská Bystrica
6. HC Sporta Hlohovec
7. HC Slovan Modra
8. HK Junior Michalovce

»
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 hasici

sport

Motocyklové preteky 
v tropických Kopčanoch

V Kopčanoch sa v dňoch 13. – 14. júna 2015 
uskutočnil v poradí už šiesty ročník Kop-
čianskeho rýchlostného motookruhu. V so-
botu boli na programe tréningy od rána 
do večera a v nedeľu prebiehali samotné 
preteky. 
Preteky, kto-
rých história 
siaha až do 
roku 1967 a 
p re b i e h a j ú 
na prírod-
nom okruhu, 
poriada miestny klub Moto Classic Racing Club 
Kopčany a Obec Kopčany.
Kopčiansky motookruh je súčasťou seriálu Majs-
trovstiev a preboru Českej republiky na prírod-
ných okruhoch, ktorý organizuje Českomoravská 
asociácia motocyklového športu a je to najväč-
šie roadracingové motocyklové podujatie na 
Slovensku.
Na trati dlhej 3130 m bojovalo o prvenstvo vyše 
200 pretekárov v 12 triedach doslova v tropic-
kých horúčavách. Aj napriek počasiu však pred-
viedli divákom nádherné preteky plné súbojov 
ale i niekoľkých pádov. V tomto roku sa na trati 
predviedli jazdci zo Slovenska, Čiech, Slovinska, 
Rakúska, Nemecka a Švédska.
Preteky vyšli na jednotku aj vďaka disciplinova-
nosti divákov ale najmä vďaka organizátorom, 
ktorí spravili maximum pre bezpečnosť jazdcov, 
čo bolo možné vidieť aj na nových ochranných 
prvkoch na trati.
Ceny víťazom odovzdával starosta obce Ing. Du-
šan Dubecký, predseda OZ ProZáhorí.sk Milan 
Roman, hlavný sponzor Roman Stašek – ON-
TANO s.r.o. a riaditeľ pretekov Milan Hanzalík st.
Organizátorom prajeme, aby im i naďalej ostal 
ich zápal a nadšenie v tejto dobrovoľníckej 
činnosti a my sme sa mohli opäť o rok stretnúť 
pri ďalšom ročníku motocyklových pretekoch 
v Kopčanoch. ■ Veronika Dujsíková

 triatlon

 tenis

Úspešný Záhorák Juraj Tomša dosiahol pódiové 
umiestnenia v kros triatlone

V priebehu mesiaca sa záhorácky triatlonista Juraj 
Tomša zúčastnil 4 pretekov v kros triatlone, na kto-
rých dosiahol pódiové umiestnenia.

Prvým pretekom bol 
Rajecký kros triatlon, 
ktorý sa uskutočnil 
30. mája. Na triat-
lonistov čakala trať 
pozostávajúca z 1 km 
plávania, 21 km hor-
skej cyklistiky a 6 km 
terénneho behu. 
V celkovom poradí 
obsadil Juraj 2. mies-

to, rýchlejší bol len Tomáš Jurkovič, ktorý patrí k najlepším 
slovenským krostriatlonistom.
Ďalším pretekom bol Vinařský triatlon v Českej obci Nem-
čičky tvorený z 200 m plávania, 20 km horskej cyklistiky 
a 5 km behu. Po plávaní sa na čele preteku vytvorila troj-
členná skupinka jazdcov, ktorí spolu vybiehali aj z druhého 
depa. Na behu bol Juraj najrýchlejší a tak sa stal víťazom 
tohto preteku, pričom vytvoril nový rekord trate. Na dru-
hom mieste skončil Lukáš Cintula z Borského Mikuláša, 
ktorý oblieka dres Pell´s teamu.
V poradí tretím pretekom bola XTERRA Ostrov, ktorá bola 
taktiež aj Majstrovstvami Českej republiky v XTERRA tria- 
tlone. Pretek pozostával z 1,2 km plávania, 32 km horskej 

cyklistiky a 10 
km behu. Po 
plávaní bol Juraj 
na 12. mieste 
v celkovom po-
radí. Cyklistika 
bola náročná 
a do druhého 
depa prichádzal už ako 6. v celkovom poradí. Na beh vy-
biehal spoločne s českým pretekárom Štěpánom Vidnerom. 
Takmer celú bežeckú trať absolvovali spolu, ale 0,5 km pred 
cieľom sa nášmu triatlonistovi podarilo odskočiť a pozíciu si 
udržať. Pretek dokončil na 6. mieste v absolútnom poradí a 
na 1. mieste v kategórii do 23 rokov.
Posledným pretekom bola XTERRA 2015 Praha 14. Plávalo 
sa v Kyjskom rybníku, pričom plávanie bolo dlhé 1,2 km. 
Juraj vychádzal z vody na 4. mieste. Na cyklistickej časti, 
ktorá pozostávala z 26 km, sa však vplyvom nahromadenej 
únavy z predchádzajúcich pretekov veľmi trápil a klesol na 
11. priečku. V behu dlhom 8 km sa prepracoval na 10. po-
zíciu, pričom sťahoval pretekára na 9. mieste, ale ten si 
nakoniec svoje miesto ustrážil. Juraj tak prešiel cieľom na 
10. mieste v celkovom poradí a na 2. mieste v kategórii 20 
– 29 rokov. 
Na záver by sa Juraj rád poďakoval tímu PROefekt, svojej 
rodine a priateľom za podporu a taktiež aj sponzorom: 
Garmin, Dema bicycles, Stavoimpex, MM, PMGSTAV. ■ RT

 moto

Mladí tenisti zo Skalického tenisového 
klubu TK 77 vybojovali víťazstvo 

na Detskom Davis Cupe a Fed Cupe 
v Piešťanoch

Dňa 13. a 14. júna sa v Piešťanoch uskutočnilo oblastné 
kolo Detského DAVIS CUPu a FED CUPu určeného pre deti 
do 10 rokov. Skalický tenisový klub TK 77 Skalica vyslal do 
zápolení rekordný počet družstiev. Dve chlapčenské a až 4 
dievčenské. Klub TK 77 Skalica tak tvoril 1 tretinu zúčastne-
ných družstiev na tomto podujatí. Svojou účasťou tak boli 
medzi tromi najväčšími klubmi tohto podujatia v rámci ce-

lej Sloven-
skej repub-
liky. Malí 
s k a l i c k í 
tenisti sa 
ale nemu-
seli hanbiť 
ani za vy-
b o j ova n é 

výsledky. Najväčší úspech dosiahlo najskúsenejšie dievčen-
ské družstvo „TK 77 A“ v zložení Zuzana Vulganová a Ester 
Danihelová, ktoré  vybojovalo víťazstvo vo svojej skupine, a 
tak priamy postup na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 
v septembri. Sme radi, že naša redakcia mohla k dobrým 
výsledkom prispieť zabezpečením klubového stanu, ktorý 
bol nielen viditeľnou prezentáciou Skalického klubu ale 
i úkrytom pred slnkom v horúcom počasí. Všetkým zúčast-
neným držíme palce v ďalších tenisových zápoleniach.

■ Miroslav Jobus

Detská hasičská súťaž  
Memoriál Soni Cádrovej

Dobrovoľný hasičský zbor Senica poriadal 30. júna 
v poradí už 3. ročník detskej hasičskej súťaže „Me-
moriál Soni Cádrovej“. Súťaž sa uskutočnila v škol-
skom areáli I. Základnej školy v Senici.
Kolektívy mladých hasičov súťažili v dvoch kategóriách a to 
mladší a starší žiaci. Súťažilo sa v disciplínach: pretek hasič-
ských dvojíc, štafetový beh 8x50m a požiarny útok s vodou.
Vybrané disciplíny sú na základe dohody medzi Juhomo-
ravským a Trnavským krajom. Súťaž je zaradená do ligy 
mladých hasičov. Liga je otvorená a môže sa jej zúčastniť 
každý tím. Nad 
ligou zobrali 
záštitu hajtman 
Juhomoravské-
ho kraja a pred-
seda Trnavského 
kraja.
Na základe dl- 
horočnej spolupráce s Richardom Čermákom odovzdal na 
tejto akcii podpredseda OZ ProZáhorí.sk Lukáš Tisoň a člen 
OZ ProZáhorí.sk Filip Lackovič mladým hasičom zo Senice 
hasičské tričká, ktoré sponzorsky venovalo OZ ProZáhorí.sk.

» Výsledky súťaže:
Mladší žiaci: 1. Rybky, 2. Hrubá Vrbka, 3. Závod
Starší žiaci: 1. Sobotište, 2. Sekule, 3. Senica, 4. Moravský 
sv. Ján, 5. Hrubá Vrbka
Putovný pohár získali mladší žiaci Rybky, lebo dosiahli 
najmenší počet bodov vo všetkých troch disciplínach.

■ Veronika Dujsíková

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať na
■ sefredaktor@prozahori.sk

■ OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Kúpim dom v okrese Skalica, cena podľa stavu ne-
hnuteľnosti a lokality. Tel. č. 0949790526
Kúpim rodinný dom v okrese Senica. Tel. č. 
0918180999
Kúpim 2 – 3-izbový byt v Holíči, Skalici či Senici. 
Priamo od majiteľa, nie cez RK. Platba v hotovosti. 
T. č. 0904530119
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Po roku sa 27. júna 
stretli kamaráti 
„traktorú” v Uníne 
na už 13. ročníku po-
pulárneho podujatia 
Unínske samohyby.
Za dobrého počasia sa 

stretlo 26 traktorov, aby absolvovali súťaže ako prejazd brodom, 
riadenie v slepých okuliaroch, kde vodiča riadil spolujazdec na vo-
zíku, ktorý ho ovládal popruhmi.
Na podujatí sa zišlo asi 1500 návštevníkov, aby si užili príjemnú 
atmosféru a zažili pohodový deň plný zábavy.

» Výsledky: AVE Cezar: Čada Radoslav 17:02, Vymyslický Da-
vid 20:21, Peterka Jozef 
20:36.
“Bríle” s navádzačom: 
Vymyslický David 35:55, 
Homola Peter 38:42, 
Ješko Ján 41:03.
Pán Lukáš Tisoň z SDKÚ-
-DS odovzdal putovný pohár pánovi Janovi Ješkovi z Madunic, kto-
rý sa pravidelne zúčastňuje tohto stretnutia. ■ Roman Jankovič

Na Unínskych samohyboch 
súťažilo 26 traktorov

   NAKÚP A VYHRAJ

              

  TOP  5  cien

  platí od 6.7.-26.7.2015

Poukaz na
tovar

vyrobený
firmou

Vyhliadkový let balónom 

Auto na víkend 
s plnou nádržou 

Plavba po
Baťovom 

kanáli 
Mobile trade, s.r.o.
Telecom centrum
ZOC MAX Skalica

a
šperk od kreatívneho obchodu

 KORÁLKÁREŇ 

Gallery caffe
Záhorí.sk
správy z vašej ulice

Skalica

  ...alebo  
15 ďalších 

500 €

250 €

250 €

200 € 200 €

Leto plné zábavy a výhier? Kde? No predsa v MAXe!
Nakúp v minimálnej hodnote 10 eur v termíne od 6. do 26. júla v ktorejkoľvek prevádzke zábavno-obchodného centra MAX 
Skalica a vyhraj jednu z piatich hlavných cien, alebo z ďalších 15-tich hodnotných cien. Navyše v tomto období získavaš ku 
každému nákupu nad 10 eur skvelý darček – vtipnú magnetku zdarma.
Tak neváhaj, pripoj sa k nám aj so svojou magnetkou a hraj o skvelé ceny za viac ako 1400 €. 
Hlavnými partnermi akcie sú: Nábytok MEUBLE, Balóny.sk, Auto Valušek služby, Telekom centrum MAX Skalica, Korálkáreň 
a Prvá Plavebná spoločnosť. Viac informácií sa dozvieš na www.zoc-max.sk.

Deti v Kátove sa so 
školským rokom rozlúčili 

v plnej paráde
Dňa 26. 6. 2015 sa dvor materskej školy 
v Kátove zaplnil deťmi. Obec Kátov v za-
stúpení starostky obce Terézie Kučerovej 
v spolupráci s učiteľkami z materskej ško-
ly pripravili pre nich ku príležitosti MDD a 
slávnostného ukončenia školského roka 
popoludnie plné hier a prekvapení.
Pani učiteľky pripravili športové hry, v ktorých 
si mohli deti precvičiť svoju šikovnosť, postreh, 
rýchlosť a obratnosť. Na stanovištiach hádzali, 
skákali, preťahovali sa lanom, alebo balansovali 
na kockách. Za zvládnutie úlohy dostali farebné 
žetóniky, ktoré si v bufete vymieňali za všelijaké 
dobroty.
Deti zaujala ani-
mátorka Katka Va-
šečková prezlečená 
za myšku, ktorá sa 
s nimi hrala, dá-
vala im rôzne úlohy, hádanky a rôzne súťaže za 
ktoré tiež získavali žetóniky. Do tanca hral Ivan 
Heldes a ako prekvapenie mali pripravenú jazdu 
po Obci v koči ťahanom koňmi. Povoziť sa mohli 
i spolu so svojimi rodičmi. Vyšantili sa i na ská-
kacom hrade, ktorý obci zapožičala SDKÚ-DS. 
Taktiež mali pripravené bohaté občerstvenie. 
Celé podujatie bolo veľmi dobre pripravené, 
zaujímavé a pestré, nieslo sa v duchu radosti a 
spokojného úsmevu detí. So školským rokom sa 
rozlúčili v plnej paráde.

■ Terézia Kučerová, starostka obce Kátov

Detský juniáles neodradili 
ani tmavé mraky

20. júna si počasie od rána robilo čo chcelo. 
Tmavé mraky sa striedali s bledými a slniečko 
si nemohlo nájsť cestu na oblohu. Skupinke 
rodičov z Unína to vrásky na čele neurobilo. Boli 
odhodlaní za každú cenu pripraviť deťom pekné 
poobedie plné zábavy a oddychu.
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Unín usporiadala 
v tento deň II. ročník Detského juniálesu. V ha-
sičskom areáli 
boli pripravené 
športové súťa-
že, ktoré si užili 
najmä mladšie 
deti. Starší žiaci 
pomáhali na jed-
notlivých stanovištiach a dievčatá maľovali na 
tváre malým športovcom krásne masky. Veľkú 
radosť urobil deťom nafukovací hrad, na ktorom 
sa mohli poriadne vyšantiť. Po ukážke zásahu 
profesionálnej hasičskej jednotky, občerstvení 
a rozdaní tomboly sa všetci spokojne rozišli do-
mov. Spoločne sa budeme tešiť na ďalší ročník 
tejto peknej akcie.

■ Mgr. Michaela Vaňková

V Radimove oslavovali deti začiatok prázdnin
Dňa 27. 6. 2015 poriadala organizácia Poľovné zdru-
ženie Radimov v spolupráci s obecným úradom Ra-
dimov ukončenie školského roka a oslavy začiatku 
prázdnin.
Akcia sa konala v areáli TJ Družstevník Radimov. Pre deti 
bolo pripravených veľa atrakcií. Skákací hrad zapožičaný 
z SDKÚ-DS, zorbing, jazda na koni, kreslenie na tvár, ukáž-
ka výcviku psov, ukážka práce psov policajného zboru. Deti 
súťažili v niekoľkých vekových kategóriách, v rôznych dis-
ciplínach prispôsobených veku 
detí, napríklad cezpoľný beh, 
skákanie vo vreci, preťahovanie 
lanom, streľba zo vzduchovky a 
iné. Za účasť boli deti odmenené  
pripravenými sladkými odmena-
mi. Pri táboráku si mohli opiecť 
špekáčiky.

Akcie sa zúčastnili deti s rodičmi i starými rodičmi a veríme, 
že si za prispenia i dobrého počasia užili príjemné popolud-
nie. Zároveň ďakujeme všetkým sponzorom za sponzorské 
dary a nemalú pomoc zamestnancom MŠ, členom dobro-
voľného hasičského zboru a aj všetkým dobrovoľníkom, či 
už pri organizovaní súťaží, zabezpečovaní atrakcií, dohľade 
na deti pri súťažiach.
Popoludnie končilo diskotékou, ktorá bola prerušená daž-
ďom, ale myslíme si, že i tak to bolo veľmi príjemné popo-

ludnie a budeme radi, keď sa takáto akcia pre 
deti i všetkých ostatných stane tradíciou v obci.

■ Peter Pochylý, tajomník PZ Radimov

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
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Miesto konania: 
Škarniclovská č.4
Skalica 909 01
Termíny: 
13.07-17.07.2015             20.07-24.07.2015            27.07-31.07.2015
03.08-07.08.2015             10.08-14.08.2015           17.08-21.08.2015        24.08-28.08.2015
Vybrané termíny si rezervujte najneskôr do stredy v predchádzajúcom týždni. 

Futbalisti MFK Skalica v ZOC MAX
V nedeľu 28.6. sa v piestoroch ZOC MAX 
Skalica konala oslava pri príležitosti his-
torického úspechu postupu Skalického 
futbalového klubu, MFK Skalica do For-
tuna ligy.
Pre návštevníkov a fanúšikov čakala auto-
gramiáda s podpisovými kartičkami jednot-
livých hráčov klubu, krst nového loga, zábavné súťaže, anketa 
o názov futbalového štadióna, ktorý sa bude v blízkej dobe re-
konštruovať, zábavný maskot, maľovanie na tvár a slavnostná 
10-kilová poschodová torta, ktorá všetkým chutila.
Na úvod akcie poďakoval viceprezident futbalového klubu 

MFK Skalica pán Gula hráčom za skvelý 
podaný výkon. Primátor Mesta Skalica pán 
Ľudovít Barát vo svojom príhovore taktiež 
poďakoval všetkým hráčom a vedeniu klubu 
za úspešnú reprezentáciu mesta. Zároveň 
pokrstil nový znak MFK Skalica so želaním, 
aby sa hráčom vo fortuna lige darilo. 

O pocitoch hráčov po poslednom zápase ešte v nižšej lige zo 
dňa 13. 6. 2015 proti Michalovciam porozprával manažér a 
zároveň aj hráč s číslom 7 Romam Čavojský.
Deti v zábavných futbalových súťažiach, ktorých sa zúčastnili 
aj hráči a maskot, vyhrali rôzne futbalové reklamné predmety, 

ako dres, šály, podsedáky do 
svojej fanúšikovskej výbavy.
Celá akcia sa niesla v prí-
jemnej uvoľnenej „športovej” 
atmosfére.

■ Erik Formánek

Medzinárodný deň detí je sviatkom všetkých detí
Medzinárodný deň detí je sviatkom 
všetkých detí. Aj  deti zo Súkromnej 
základnej školy v Skalici ho oslá-
vili nevšednými aktivitami 5. júna 
2015.
Tohtoročný Medzinárodný deň detí sa 
niesol v duchu témy „Milujeme Sloven-
sko“. Deti mali možnosť vyskúšať si svoje 
zručnosti, schopnosti, vedomosti, predviesť svoje silné 
stránky. Z mnohých disciplín spomenieme aspoň niektoré. 
Na dvore prebiehal „Slovenský slalom“, kde sa deti snažili 
spolupracovať vo dvojici. Mali prejsť dvaja na jedných ly- 
žiach vytýčenú dráhu. Keďže naším typickým jedlom sú ha-
lušky, nemohli chýbať ani tie. Pomocou lopárika sa snažili 
deti trafiť halušky do vedierka. Tí, čo radi cestujú, si skúsili 
poskladať mapu Slovenska. Ako behal po skalách a kame-

ňoch náš hrdina Jánošík, si deti mohli 
skúšať na „Jánošíkovej ceste“ plnej ka-
mienkov. Popri ďalších súťažiach si deti  
oddýchli na „Bratislavskom“ skákacom 
hrade a trampolíne. Kto chcel, mohol si 
nechať namaľovať na tvár nejaké zvie-

ratko alebo ornamenty. Deti pri 
týchto súťažiach získavali žetó-
ny, ktoré si vymieňali v našom 
školskom „obchode“ za drobné 
hračky a sladkosti.
Celé poobedie sa nieslo v duchu 

dobrej nálady. Dúfame, že deťom i rodičom sa tohtoroč-
ná oslava MDD páčila. Tešíme sa na ďalšie podobné akcie 
a stretnutia.

■ Mgr. Zuzana Jašová, učiteľka

Rozlúčka s materskou školou
Dovidenia, škôlka milá, veľa si nás naučila, 
spievať, kresliť, počítať a športom sa zabávať, 
dovidenia milé hračky – nás čakajú školské 
tašky... týmito slovami sa vo štvrtok, 26. 5. 2015 
lúčili predškoláci triedy Hviezdička z MŠ Skalica, 
elokované pracovisko Hviezdoslavova, s materskou 
školu, kde vo svojom programe ukázali rodičom 
všetko, čo sa učili. Cez latinskoamerické, ľudové či 
moderné tance predviedli svoje zručnosti z oblasti 
estetickej a pohybovej výchovy, jazykové danosti a 
komunikačné schopnosti prezentovali nielen v ma-
terinskom jazyku, ale i v nemeckom a anglickom, 
pričom využívali prvky tvorivej dramatiky. V závere 
rozlúčkovej si spolu s rodičmi vypustili na školskom 
dvore farebné balóniky so svojim želaním. Až čas 
ukáže, či želania budú aj cieľom ich vzdelávania a 
dosiahnu vo svojom dospeláckom živote to, po čom 
túžili v materskej škole.
Ani deti z ostat-
ných tried v tento 
deň nezaháľali a 
počas rozlúčkovej 
predškolákov si na 
pripravených špor-
tových stanovištiach mohli vyskúšať hrať golf, ktorý 
bol realizovaný v rámci projektu Golf do škôl, taktiež 
lokomočné či vedomostné schopnosti. Odme- 
nou pre všetky deti bol skákací hrad, ktorý na našu 
akciu zapožičalo SDKÚ-DS, a tradičná koncoročná 
opekačka. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku 
nám zriaďovateľ, rodičia, sponzori a dobrovoľníci 
ostanú naklonení a spolu pripravíme pre deti veľa 
podnetných akcií, ktoré zanechajú v mysliach detí 
len pozitívne zážitky, na základe ktorých nám vyras-
tie nová, uvedomelá generácia Slovákov.

■ Mária Masárová
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Horoskop
BARAN
V júli sa zaslúžite o zmeny, ktoré pozitívne 
ovplyvnia rodinný život. Okrem toho sa 

dočkáte aj príjemného záveru mesiaca, keď sa budete 
baviť presne podľa vlastných predstáv.

BÝK
V júli vás čaká množstvo stretnutí. Budete sa 
venovať ľuďom, ktorí sú vám najbližší a kon-

com mesiaca to budú hlavne rodinní príslušníci.

BLÍŽENCI
Pokračujete v realizácii svojich finančných 
plánov. Záver mesiaca patrí rozširovaniu ob-

zorov – či už prostredníctvom štúdia, alebo poznávacej 
dovolenky.

RAK
Raz za čas je potrebné a úplne prirodzené 
chcieť uprednostniť vlastné záujmy a po-

treby pred všetkým ostatným. Skúste to ale neprehnať.

LEV
Oddýchnite si, zhodnoťte uplynulé obdobie 
a pripravujte si plány do budúcnosti. Až zá-

ver mesiaca je vhodný na to, aby ste aktívnejšie zarea-
govali na nové príležitosti.

PANNA
Prvé týždne budú rušné a spoločensky ak-
tívne. Záver júla vás ale prinúti zatvoriť sa 

pred ostatnými a využiť pokoj, aby ste sa zregenerovali 
a pripravili na budúcnosť.

VÁHY
V júli zatúžite po pracovných úspechoch. 
Koncom mesiaca si užijete niekoľko spolo-

čenských stretnutí, ktoré budú opäť prínosom aj pre 
kariéru.

ŠKORPIÓN
Najprv si rozširujete obzory a užívate si leta. 
Načerpajte síl – záver júla totiž prináša zau-

jímavú pracovnú výzvu.

STRELEC
Vybavte finančné a majetkové záležitosti a 
potom si už užite do sýtosti všetko, čo priťa-

huje vašu fantáziu a zvedavosť.

KOZOROŽEC
V júli takmer neustále myslíte na lásku. Až 
koncom mesiaca pribudne aj ďalšia téma 

– možno ešte citlivejšia – financie, alebo nejaké intím-
ne záležitosti.

VODNÁR
Čaká vás kopa nudnej roboty. Okrem toho 
treba zlepšiť kondíciu a možno aj navštíviť 

lekára. Na konci mesiaca vás čaká romantické prekva-
penie.

RYBY
Užijete si hravé a zábavné tri týždne. Posled-
ný júlový týždeň je – pre zmenu – vhodný 

na zmeny v životospráve. 
■ www.astrotouch.com 
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Prídu dvaja kamaráti pred závere nou                    
do reštaurácie a chcú sa nave era .                       

ašník im hovorí, že už majú len trocha ryže          
a dva rezne, ale jeden je ve mi malý:
- To nevadí, my sa podelíme.
Ryžu si rozdelia na polovi ku a jeden si zoberie 
vä ší reze  a ten druhý hovorí:
- Ty si ale pekný kamarát, zobral si si ten vä ší!
- No a keby si si ty bral, tak ktorý si zoberieš?
- No ja by som si zobral ten menší!
(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 ročné predplatné mesačníka ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 7. 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: „... nespal, lebo som trénoval na bubnoch“. Výherca z minulého 
čísla: Barbora Pavčová, Skalica.Výherca získal knižku Rozprávky z ôsmeho svetadielu.

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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