
MALACKÝ HLAS  17/2007  1

S príchodom jesene si už niekoľko 
rokov  spájame  dátumy,  ku  kto-
rým  mnohé  neziskové  organizá-
cie organizujú celoštátne zbierky 
na  podporu  znevýhodnených 
skupín.  20.  9.  symbolicky  do  za-
váraninových  pohárov  vyberali 
peniaze na podporu  náhradných 
rodín študenti z Gymnázia na Ul. 
1. mája (na fotografii).

Zbierku,  ktorá  potrvá  do  20.  1.  2008,  
koordinovala  T.  Lipková 
z OZ Domov v rodine. Me
dzi mladými dobrovoľník
mi sme objavili aj „super
stárovskú“  semifinalistku 
Alexandru Ďurinovú (17). 

26. 9. vyšli do ulíc 8 študenti z Gym
názia sv. F. Assiského, aby za 20 Sk po
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úvodník

Malacky  majú  za  sebou  najväčší 
divadelný  maratón  v  novodobej 
histórii. nultý ročník festivalu Zej-
deme  sa  na  hambálku  (14.  –  16. 
septembra),  organizovaný  MCk 
k  5.  výročiu  vzniku  divadla  na 
hambálku  (dnH),  bol  sviatkom 
pre divadelníkov aj divákov. „Spa-
dol  mi  kameň  zo  srdca.  dúfam,  
že práve ten je prvým, ktorý polo-
ží  základ  divadelnej  festivalovej 
tradícii,“  povedal  na  záverečnom 
ukončení režisér divadla v. Zetek. 
Čo „bodke“ predchádzalo?

viac na 4. strane

Za priehrštie zbierok

Malé „hambálečky“ pózujú na terase Kultúrního domečka. Aj s Mikešom – ako volajú susedových kocúra, ktorý zo zvieracej  
perspektívy sledoval sobotňajší festivalový ruch. 

Autormi loga festivalu sú Libuša Čtverá-
ková, st. a Peter Juríček.

Zešli sme
sa  na 
 hambálku

O zámku
na kopci

Na najvyššom bode mesta stojí štvr-
té storočie Pálffyovský kaštieľ, hrdina  
histórie, klenot miestnej architektúry 
a po niekoľko rokov i vďačná téma rečí 
a fám. Pre mňa (okrem všetkého iného) 
je v prvom rade najväčším dôkazom 
pravdivosti porekadla „Nádej zomiera 
posledná“.  Videl som ľudí bojovať o jeho 
záchranu a možnosť, aby sa dostal do 
majetku mesta. Videl som bojovať iných, 
aby sa dostal do majetku hocikoho iné-
ho. Videl som rad chvíľ, ktoré vyzerali 
ako víťazstvo a vždy vzápätí sa nádej 
rozplynula. Jediný človek veril neoblom-
ne v dobrý koniec a teší ma, že práve  
on stojí v čele mesta. Napokon bol, i vďa-
ka rozhodnutiu poslancov mestského 
zastupiteľstva, obchod šťastne uzavretý 
a mestu sa vrátil kaštieľ, ktorý mu nikdy 
nepatril. Napriek tomu sme o ňom vždy 
hovorili ako o „našom“. 

Viac-menej bezmocne sme sa po  
celý život prizerali tomu, čo sa s ním de-
je, videli sme ho prerábať, chradnúť  
i  opravovať a ťažko povedať, čo z toho 
mu uškodilo viac. Všetko však ustál a po-
tvrdil silu symbolu, vďaka ktorej má svo-
je miesto v mestskom erbe.  Než sa náš 
zámok opäť vykľuje do krásy spod škru-
piny necitlivých zásahov, bude treba 
mnoho peňazí, umu a ľudskej práce.  
Najbližšou úlohou je teraz naplniť jeho 
osud tým najlepším obsahom, aby otvo-
ril nádvorie ako náruč a vítal kedykoľvek 
všetkých, ktorí chcú prísť. Možností je 
mnoho, no niektorí ľudia už vedia pres-
ne, čo tam bude, kto má čo za lubom 
a kto sa na kaštieli napakuje. Prosím 
týmto občanov, ktorí obetavo rozširujú 
veštby, aby ich zvestovali redakcii.  
Aspoň týmto spôsobom môžu prispieť. 
Každý podľa svojich možností.

STAno BELLAn
(Pálffy alebo Pálfi – čítajte v budúcom čísle.)

Projekt s názvom Revitalizácia Ul. J. 
kostku a Záhoráckej ulice v Malac-
kách – III. etapa, s ktorým sa mesto 
uchádzalo o príspevok z JPd nUTS 
Bratislava Cieľ 2 uspel. 

Malacky  sa  tak  dostali  medzi  34 
úspešných z  takmer 90 podaných pro
jektov,  ktorými  sa  žiadatelia  uchádzali 
o posledných takmer 88 miliónov Sk na 

príslušné  opatrenie  v  programovacom 
období 2004 – 2006. 

Triumf malackej  samosprávy  je o  to 
väčší,  že  hodnotiaca  komisia  odsúhla
sila rozpočet projektu v plnej výške. Cel
kové náklady dosiahnu asi 15 miliónov, 
z toho bude 5 % spoluúčasť mesta. No
vú vizáž dostane časť od ZUŠ po križo
vatku  Severínek  a Ul.  J.  Kostku.  Huma
nizácia  ulice  obsahuje  rekonštrukciu 

chodníkov s vytvorením parčíka,  inšta
lácie  osvetlenia,  lavičiek,  odpadových 
košov, obnovu autobusovej zastávky či 
vytvorenie  nových  parkovacích  miest. 

S prácami sa začne hneď po verejnom 
obstarávaní.  Skončiť  by  sa  mali  najne
skôr v júni 2008.

                    -mh-

HoRúCA InFoRMÁCIA!

dobrá správa z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja prišla 27. 9. 

Centrum mesta – kompletne zrekonštruované
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núkali  biele  pastelky.  Celoslovenskú 
zbierku na podporu  ľudí  so zrakovým 
postihnutím  organizuje  Únia  nevidia
cich  a  slabozrakých  Slovenska.  V  Ma
lackách na jej priebeh dohliadal Milan 
Kenda.  Akciu  môžete  podporiť  do  31. 
decembra aj zaslaním SMS správy v su
me 30 Sk na telefónne číslo 820 alebo 
finančným príspevkom na účet zbierky 
4030016212/3100. 

10. – 12. októbra sa po celom Sloven
sku budú konať dni nezábudiek, kto
ré už štvrtý rok v rámci Týždňa dušev-
ného zdravia organizuje Liga za du-
ševné  zdravie.  Informačná  kampaň 
a zbierka bude opäť zameraná na so

ciálne  začlenenie  ľudí  s  duševnými 
problémami.  Môžete  ju  tiež  podporiť 
SMS  správou  na  telefónne  číslo  833 
(do  30.  10.)  alebo  dobrovoľnými  prí
spevkami  na  účty  verejnej  zbierky:  
číslo  účtu  4040154029/3100  alebo 
20266500/6500.

-red-, foto: T. Búbelová

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 10. októbra na 
adresu redakcie, ktorý príspevok vás 
zaujal, budete mať šancu získať tričko 
a hrnček s logom mesta z novej série 
reklamných predmetov. Tak neváhajte 
a zapojte sa! Ak máme písať o tom,  
o čom chcete čítať, musíme poznať váš 
názor. Tak vystrihnite kupón a napíšte 
naň, čo vás zaujalo. V minulom čísle to 
boli najmä Kanalizácia do roku do 
roku 2010, Je „náš“, Peter Blažíček 
na Malacky nezabúda a iné. 
V tomto čísle odmeníme Valériu 
Okruhlicovú zo Záhoráckej ulice  
z Malaciek. Prosíme výherkyňu, aby 
sa ohlásila v redakcii.

17ZAUJALO MA V ČÍSLE

✒

JEdnoU vEToU

ZAUJALo vÁS

Dokončenie z 1. strany

SPRAVODAJSTVO

Čo  bude  nasledovať?  Je  už  známy 
zámer využitia objektu? 

„Keby to malo  jednoduché riešenie, 
tak už nehnuteľnosť dávno niekto vyu
žíva,“ povedal J. Ondrejka. V prvom rade 
mesto kúpou sledovalo zachovanie kul
túrnej pamiatky. Teraz všetkými dostup
nými modernými prostriedkami budo
vu zabezpečilo. Od  fyzického stráženia 
objektu mestskou políciou po  jeho na
pojenie na pult centrálnej ochrany.    

Ďalšou  úlohou  bude  zaobstaranie 
projektovej dokumentácie – zmapova
nie skutkového stavu objektu, zabezpe
čenie  pamiatkového  prieskumu  a  zá
meru atď.  Náklady na projektovú doku
mentáciu odhadom dosiahnu asi 10 % 
investície. „Jej výška sa dá v súčasnosti 
skutočne  len  odhadovať.  Až  po  vypra
covaní kvalitnej projektovej dokumen

tácie  je  možné  kvalifikovane  stanoviť 
rozpočet  rekonštrukcie,“  objasňuje  pri
mátor. V objekte by sa podľa neho moh
la  zriadiť  obradná  miestnosť,  je  nevy
hnutné zrekonštruovať kaplnku, vytvo
riť reprezentačné priestory. 

J. Ondrejka už v minulosti prezento
val  názor,  že  by  v  kaštieli  mohlo  sídliť 
detašované  pracovisko  vysokej  školy, 
technologické  centrum...  „Myšlienka 
prepojenia vedy a výskumu so vzdela
ním mi  je stále blízka,“ priznáva primá
tor, hoci je podľa neho predčasné robiť 
závery.  „Všetko  je  otvorené.  O  využití 
kaštieľa rokujeme aj s Bratislavským sa
mosprávnym krajom a so súkromnými 
investormi. Podstatné je, aby bol kaštieľ 
aspoň  čiastočne  prístupný  pre  každé
ho.“ 

Text, foto: LUCIA vIdAnovÁ

Kľúč od kaštieľa
v rukách mesta

od 25. 9. je kľúč od Pálfiovského kaštieľa v rukách mesta. Priamo na nádvorí 
podpísali preberací protokol k nehnuteľnosti provinciál Rádu menších bratov 
františkánov J. A. Mihály a primátor J. ondrejka (na fotografii). 

•  Predsedníctvo  Rady  Združenia 
miest  a  obcí  Slovenska  zasadalo  18.  9. 
v Nitre, jeho členom je aj primátor Mala
ciek Jozef Ondrejka. Na programe bola 
príprava  programu  zasadnutia  rady  
a rozpočet ZMOSu na budúci rok.

•  Predseda  Trnavského  samospráv
neho kraja Tibor Mikuš prijal 18. 9. pred
sedov regionálnych združení samosprá
vy  s  cieľom  prezentovať  primátorom  a 
starostom plán  investícií kraja. Účastní
kom stretnutia za Združenie miest a obcí 
záhorskej oblasti bol RNDr. Jozef Ondrej
ka.

•  Balík úloh pre samosprávu vyplynul 
zo seminára k zavedeniu eura na Sloven
sku, na ktorom sa 20. 9. za Malacky zú
častnili primátor Jozef Ondrejka a pred
nosta MsÚ Dušan Vavrinec.

•  Slovenská ratingová agentúra si 21. 
9. prevzala v mestskom úrade podklady 
k  vypracovaniu  nového  ratingového 
hodnotenia pre mesto Malacky.

•  O vstupe pätice investorov do Prie
myselnotechnologického  parku  Zá
horie – Eurovalley rokoval 21. 9. primátor 
J. Ondrejka s A. Rácom z Eurovalley, a. s.

•  26. 9. sa uskutočnilo rokovanie Za
stupiteľstva  Bratislavského  samospráv
neho kraja. Poslanci rokovali o optimali
zácii sústavy študijných a učebných od
borov  stredných  škôl  v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti  BSK,  stave  zdravotníckych 
zariadení i územnom pláne kraja. 

•  27. 9. navštívil malackú samosprávu 
Hermann Hansy, šéf združenia Euregio, 
ktoré v tomto roku slávi 10. výročie svo
jej  existencie.  Výsledkom  rokovania  je 
príprava prezentácie, s ktorou za Záhorie 
vystúpi primátor Jozef Ondrejka na vý
ročnej konferencii v Poysdorfe 18. 10.

•  Správna  rada  Inkubátora  Malacky 
zasadala 28. 9. Hlavným bodom progra
mu bola zmena rozpočtu neziskovej or
ganizácie v súvislosti s otvorením aloko
vaného pracoviska Trenčianskej univer
zity  Alexandra  Dubčeka  v  priestoroch  
inkubátora.     

           -ipo-

Prvý  školský  deň  (sobota  22.  9.) 
študentov  1.  ročníka  externého 
bakalárskeho  a  magisterského 
štúdia politológie na vysunutom 
pracovisku Trenčianskej univerzi-
ty  A.  dubčeka  a  ústavu  prírod-
ných  a  humanitných  vied  v  Ma-
lackách sa začal slávnostne. 

Za zvukov znelky mesta po prvý raz 
v  histórii  mesta  oficiálne  zaujali  svoje 
miesta najvyšší predstavitelia univerzi
ty, ústavu i mesta. Čakatelia na prevza
tie vysokoškolského indexu z rúk MUDr. 
P.  Dubčeka  –  osobnosti,  po  ktorej  je  
táto vysoká škola pomenovaná, naplno 
zažili atmosféru výnimočnosti. 

„Príchod  univerzity  do  Malaciek  je 
historický okamih, vy ste prví študenti 
a  chytáte  pomyselnú  štafetu  šírenia 
vzdelanosti v našom meste, ktorá siaha 
do  obdobia,  keď  naše  františkánske 
gymnázium  s  úrovňou  vysokej  školy 
dalo svetu mnoho osobností vedy i kul
túry,“ povedal primátor mesta RNDr.  J. 
Ondrejka. 

Študentom sa prihovoril aj Malačan 
a poslanec BSK MUDr. P. Dubček a svoje 
slová  zakončil  želaním  novej  liahni 
vzdelanosti v Malackách: „Vivat, crescat, 
floreat! – Nech táto škola v našom mes
te žije, rastie a prekvitá!“

Text, foto: TATIAnA BúBELovÁ 

Za priehrštie zbierok

Predpokladáme,  že  by  vám  ani 
nenapadlo, že vaša zdravotná do-
kumentácia  od  odchádzajúceho 
lekára sa môže nachádzať v sídle 
Bratislavského  samosprávneho 
kraja (BSk). Stáva sa to vtedy, keď 
si  odchádzajúci  lekár  nesplní  zá-
konnú  povinnosť  a   neurčí  si  za 
seba  lekára, ktorý jeho pacientov 
prevezme do  zdravotnej  starost-
livosti. 

Predpísaný postup nedodržal ani zub
ný lekár donedávna pôsobiaci v malackej 
nemocnici, kde mal prenajatú ambulan
ciu. Od vedúcej lekárky BSK MUDr. O. Ve
selej,  CSc.,  sme  sa  však  dozvedeli,  že 
v  ostatnom  čase  v  Malackom  okrese 
ukončilo  činnosť  viacero  zubných  leká
rov, čo v praxi značí,  že „bezprizorných“ 
odmietaných  pacientov  môžu  byť  stov
ky... Ich problém týmto príspevkom určite 
nevyriešime, no pokúsime sa uľahčiť  im 
situáciu niekoľkými radami:

Zubári – problém 
viac než akútny!

Scientia et  potentia – VO VzdeLAní  Je siLA

Stredná
škola 
na obzore

Poslanci  Bratislavského  samospráv
neho kraja na svojom zasadnutí 26. sep
tembra schválili návrh na optimalizáciu 
sústavy študijných a učebných odborov 
stredných škôl v pôsobnosti kraja. Cie
ľom uznesenia je postupná úprava štu
dijných a učebných odborov tak, aby zo
hľadňovali požiadavky trhu práce a za
bezpečili  efektívne  využitie  vzdeláva
cích kapacít. 

Podľa predkladateľa návrhu Romana 
Csabaya sa po optimalizácii zníži počet 
študijných  odborov  z  pôvodných  380 
na menej ako 300. 

Poslanci schválili aj doplňujúci návrh 
o zriadení strednej odbornej školy v Ma
lackách.  Úrad  BSK  má  vypracovať  pro
jekt,  ktorým  sa  zmapuje  smerovanie 
malackého regiónu  i profesie, ktoré by 
sa  tu uplatnili.  V  projekte  bude  uvede
né  sídlo  školy,  špecifikované  študijné 
odbory,  finančné náklady a spôsob  ich 
zabezpečenia. 

Zdroj: SITA

Ak váš predchádzajúci zubný lekár jasne neurčil svojho nástupcu, vaša 
karta je u vedúceho lekára BSk (MUdr. oľga veselá, CSc.; BSk, Sabinov-
ská 16, P. o. BoX 16, 820 05 Bratislava, tel: 02/48 26 41 11 – ústredňa; 
0903/82 17 02);
• • •

o kartu treba požiadať vedúceho lekára BSk, ktorý vám ju vydá, ak pri-
nesiete výmenný lístok so žiadosťou o vydanie zdravotnej dokumentá-
cie od zubného lekára, ktorý je ochotný prijať vás do svojej ambulancie;

• • •

Ak si sami nenájdete náhradného lekára, treba vedúcemu lekárovi BSk 
adresovať písomnú žiadosť o pridelenie ošetrujúceho zubného lekára. 
BSk vašu žiadosť vybaví, určí lekára najbližšie k miestu vášho bydliska. 
v takomto prípade vás už nijaký lekár nesmie odmietnuť, aj keď má nad-
bytok pacientov.

Uvedené  odporúčania  azda  po
môžu  konkrétnym  ľuďom  pri  riešení 
ich problému, no nevyriešia zlú situá
ciu  s  nedostatkom  zubárov  v  Malac
kom okrese. 

Ide najmä o zvádzanie boja s nedo
statkom takých zubných lekárov, ktorí 
majú  podpísané  zmluvy  s  poisťovňa
mi. Len tým totiž kraj môže pacientov 
prerozdeliť  tak,  aby  nezaťažil  ostat

ných,  ktorí  už  aj  tak  majú  práce  vyše 
hlavy. Nájdu sa tu takí??? 

Podľa MUDr. O. Veselej, CSc., by pri 
hľadaní riešenia so zubármi mohli byť 
nápomocné aj mestá a obce – prinaj
menšom  hľadaním  vhodných  priesto
rov pre  ich budúce ambulancie, ktoré 
vybaviť  potrebným  zariadením  nie  je 
maličkosť. 

TATIAnA BúBELovÁ 
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Poslancom sme položili dve otázky. 
Prvú rovnakého znenia:

1.  Aké  problémy  trápia  občanov 
vášho volebného obvodu?

2.  Ako budete v priebehu štyroch 
rokov  presadzovať  ich  rieše-
nie? 

MUdr. vladimír Pullmann 
(Sdkú – dS)
1. Hlavným problémom nášho vo

lebného obvodu je kanalizácia. Mojou 
snahou  bude  presadenie  realizácie 
projektu  na  jej  vybudovanie.  Ďalším 
neduhom sú umelo vytvárané skládky 
odpadu  v  okrajovej  časti  Malaciek  
v  blízkosti  cesty  na  Studienku.  Rieše
ním  by  bolo  umiestnenie  veľkoobje
mového kontajneru na konci Malaciek. 
Do tretice sú problémom komunikácie 
a  chodníky.  Jeho  odstránenie  vidím 
v dôslednom dohliadaní na  realizáciu 
plánu opráv komunikácií a chodníkov.

2.  Životné  prostredie  v  Malac-
kách. Ako ho vníma lekár – člen ko-
misie životného prostredia? 

Z  môjho  pohľadu  dochádza  k  po
stupnému  zveľaďovaniu  mesta  a  pri
búda  zelených  plôch.  Výhrady  mám  
k  realizácii  priemyselného  parku  na 
úkor  veľkého  množstva  zelene,  ktorá 
bola charakteristická pre Záhorie.

Mgr. Branislav orth 
(nezávislý)
1. Osobne ma zaujímajú problémy 

všetkých  Malačanov.  Samozrejme 
problémy  5.  obvodu,  za  ktorý  som  aj 
poslanec, sú pre mňa prioritné. Mnohé 
z nich sú všeobecne známe a myslím 
si,  že  sa  postupne  pristupuje  aj  k  ich 
riešeniu. Občanov trápi vzhľad centra, 
riešenie dopravnej situácie a parkova
nie v strede mesta. Rovnako vybudo

vanie kanalizácie, ktorá vo veľkej časti 
5. obvodu nie je, údržba a rekonštruk
cia  ciest  atď. V  poslednom  období  je 
problémovou témou budovanie prie
myselného parku, výrub lesov a, samo
zrejme, golfové ihriská. Pre 5. obvod je 
otázny prípadný cestný obchvat Mala
ciek. V obvode sa má realizovať aj roz
siahla  výstavba  domov,  čo  občanov  
takisto zaujíma. 

2. komisia, ktorej ste členom, pra-
cuje  na  návrhu  koncepcie  športu 
a  správy  športových  zariadení 
v meste. Aká je vaša predstava o vy-
užívaní športovísk? 

Pre  mňa  je  dôležité  vybudovanie 
športovísk v celých Malackách, na síd
liskách a hlavne v školách. V spolupráci 
s Bratislavským samosprávnym krajom 
sa snažíme napríklad dosiahnuť vybu
dovanie viacúčelového športového ih
riska na školskom dvore Gymnázia na 

Ul.  1.  mája.  Osobne  chcem  realizovať 
rekonštrukciu ihriska na Ulici M. Rázu
sa, v Domkoch, na sídlisku Juh a v spo
lupráci  s  basketbalovým  oddielom TJ 

Strojár  tu 
vybudovať  basketba

lové ihriská pre všetky 
vekové kategórie. Rád 
by  som  ešte  raz  zve
rejnil moju emailovú 
adresu a  telefón. Ob
čania sa môžu na mňa 

obracať  so  svojimi 
problémami, prípadne 

otázkami. Ak budem ve
dieť, rád ich zodpoviem, 

ak nie, budem sa usilovať 
o  získanie  odpovedí  a  hľa

dať  riešenie.  Kontakt:  0907/ 
79 86 33, borth@centrum.sk.

Ing. vladimír Moravčík, CSc. 
(ĽS HZdS a SnS)

1. Volebný obvod č. 5 vyniká špeci
fikami.  Priestorovo  je  rôznorodý,  zlo
žený z obyvateľov bývajúcich v obyt
ných domoch – sídliskách, Ul. 1. mája, 
na  Malom  námestí  –  a  v  rodinných  
domoch. Naviac je rozdelený železnič
nou traťou a má raritu (históriu) – diaľ
ničný privádzač, dnes aj s križovatkou, 
ktorá  spôsobuje  problémy  vodičom 
aj chodcom. Na  jeho území sa nachá
dzajú  stavebné  objekty  s  celomest
ským  a  regionálnym  významom.  Na
príklad  obchodné  domy  (Billa,  Lidl), 
športová hala Malina, pošta, synagóga, 
cintorín,  gymnázium  a  pod.  Z  tohto 
pohľadu dianie v tomto  volebnom ob
vode púta pozornosť obyvateľov mes
ta aj okolia oveľa viac ako v ostatných 
územných obvodoch. Základná  infra
štruktúra – najmä cesty, kanalizácia – 
je v akútnom stave, pýta rekonštrukcie. 
Popri  najstaršom  sídlisku  v  meste  (1. 
máj) sa územný obvod rozrastá o nové 
rodinné domy na Ul. J. Kubinu. Sídlisko 
potrebuje úpravy terénu, príjazdových 
ciest,  zelene, detských  ihrísk,  zateple

nia  objektov  a  nová  výstavba  na  Ul.  
J. Kubinu prístupovú cestu, kanalizáciu 
a  pod.  Parkovanie,  napr.  pri  pošte,  je 
tiež  problematické.  Presadiť  riešenie 
akútnych   problémov v mestskom za
stupiteľstve  vyžaduje  značnú  dávku  
trpezlivosti. Jedinú cestu vidím v rieše
ní vyváženého územného rozvoja mes
ta,  spoločne  s  budovaním  priemysel
ného parku zásadnejšie  riešiť aj prob
lémy mesta, ako napr. obchvaty mesta, 
a  nie iba robiť  kozmetické úpravy.

2.  Ako  vnímate  územný  rozvoj 
Malaciek? 

Územný  plán  mesta  Malacky  bol 
schválený v roku 2001. Je preto zákon
nou povinnosťou aj nás poslancov vy
chádzať  z  jeho  regulatív  –  záväzných 
ukazovateľov.  Podľa  toho,  čo  vidím 
v meste, najmä v jeho strede, to nie je 
pravda. Architektúra má chaotický vý
voj. Stred mesta stráca svoju  identitu 
a mám obavy, keď  to  takto bude po
stupovať  aj  v  ďalšom  vývoji,  stratíme 
históriu v strede mesta úplne. Zostane, 
dúfajme,  aspoň    kláštor  a  námestie. 
Nepochopím výstavbu v centre. Keď sa 
už  v  minulosti  zbúrali  mnohé  vzácne 
objekty,  mali  by sme  zachovať  aspoň 
to, čo nám zostalo – ráz v strede mesta 
ako majú Skalica, Pezinok a mnohé iné 
mestá. V týchto mestách hľadajme prí
klady.  U  nás  vyrastajú  výškové  kuku
rice,  nízke  stodoly,  to,  čo  nemá  už 
v strede mesta dnes  čo robiť. Architek
túra nie je len o biznise, je aj o tom, aby 
sme sa cítili v mestskom prostredí dob
re. A aby   Malacky boli dobrým mies
tom  pre  život.  Žiaľ,  nejako  mi  nejde  
dokopy to, že na jednej strane zachra
ňujeme a kupujeme Pálfiho kaštieľ za 
54 miliónov Sk do majetku mesta ako 
historickú súčasť, na druhej strane his
torickú  časť  v  strede  postupne  likvi
dujeme.

LUCIA vIdAnovÁ
Foto: archív 

Vymanévrovať s autom na zámockej ulici nie je jednoduché. Hlavne pred poštou. A vo-
ľakedy to bola taká pokojná ulička s promenádou k zámockému parku s príťažlivým  
názvom na aleji. ešte bez „slimáka“ v ceste.    

Občania bývajúci v 5. volebnom obvode, volajte, píšte, mailujte na adresu redakcie svoje 
názory, pripomienky, námety do 9. októbra. V budúcom čísle dáme priestor vám. Nepre
márnite šancu a ozvite sa! Svoje podnety si môžu nachystať aj občania ostatných obvodov 
a priebežne posielať do redakcie. 

PRoBLÉMoM nA SToPE v 5. voLEBnoM oBvodE

Aj priestorovo rôznorodá 
„päťka” zápasí s problémami

nastal čas, aby si po úspechu vo voľbách vysúkali poslanci rukávy a popa-
sovali sa za nás s konkrétnymiproblémami, ktoré trápia každý zo šiestich 
volebných obvodov Malaciek. Rubrika PRoBLÉMoM nA SToPE sa venuje 
aktuálnym otázkam života v meste. Pátrame po tom, čo občanov znepo-
kojuje a dávame priestor (poslanci majú možnosť využiť rovnaký určený 
priestor)  na  prezentáciu  konkrétnych  návrhov  riešení  jednotlivým  po-
slancom.

MUdr. vladimír 
Pullmann (37), 
(Sdkú – dS)
Vzdelanie: 
vysokoškolské
Terajšie povolanie: 
lekár
Rodinný stav, deti: 
ženatý
Záľuby: 
šport
Poslancom je druhé
volebné obdobie. 

Mgr. Branislav 
orth (34)
(nezávislý)
Vzdelanie:
FTVŠ UK Bratislava
Terajšie povolanie: 
finančný maklér
Rodinný stav, deti: 
slobodný, bezdetný
Záľuby: 
basketbal, 
hudobné festivaly
Poslancom je prvé
volebné obdobie.

Komu
nikácie,  chod

níky, nelegálne 
skládky, parkovanie, 
chaotická architektú

ra, chýbajúce špor
toviská

Ing. vladimír 
Moravčík, CSc. (60);
(ĽS HZdS a SnS) 
Vzdelanie:
vysokoškolské – eko
nomické
Terajšie povolanie: 
štátny zamestnanec, 
Kancelária
Národnej rady SR
Rodinný stav, deti: 
ženatý, 2 deti
Záľuby: 
šport, záhrada
Poslancom je druhé 
volebné obdobie.

do 5. volebného obvodu patria tieto ulice:
na brehu, Sasinkova, kollárova, Sládkovičova, J. kubinu, kukučínova, olšov-
ského,  vajanského,  Legionárska,  oslobodenia,  nová,  Zámocká,  Malé  ná-
mestie, nad výhonom, 1. mája, M. Rázusa 2383/30

Na svojom ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
mesta Malacky poslanci rokovali aj o návrhu na schválenie zá
meru plateného parkovania v mesta. Popis súčasnej situácie a 
prehľad možných riešení vyvolal diskusiu a potrebu zriadenia 
špeciálnej komisie. Jej úlohou bude po zohľadnení možností 
a špecifík mesta a práv obyvateľov obytných domov s trvalým 

pobytom v Malackách predložiť návrh optimálneho systému 
parkovania. Poslanci navrhli vytvorenie programu záchytných 
parkovísk, diferencovaný prístup k súkromným a služobným 
vozidlám  i  riešenie  parkovania  kamiónov  na  území  mesta. 
Špeciálna komisia začne pracovať v najbližších týždňoch. 

-ipo-

Prvomájová takmer 
bez áut. Len na foto-
grafii zo 70-tych ro-
kov. K bytovým do-
mom neboli napro-
jektované parkovacie 
plochy, ktoré akútne 
chýbajú. Obyvatelia 
majú autá odstavené 
pri chodníku v ceste, 
čím blokujú jeden 
jazdný pruh. V bu-
dúcnosti sa tu preto 
uvažuje s „jednosmer-
kou“.  

Budeme za parkovanie platiť? 
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otvárací piatok
S Bratislavským bábkovým divadlom 

objavovali  14.  septembra  predpolud
ním malackí škôlkari a školáci Ameriku. 
Predstavenie zároveň v nedeľu  (16. 9.) 
otvorilo  súťaž  o  najlepšieho  detského 
diváka divadelnej sezóny 2007/2008. 

Pred beznádejne vypredaným hľadis
kom si nestarnúca herecká diva M. Krá
ľovičová (80) zahrala Doru zo Ženského 

zákona. Touto najúspešnejšou hrou festi
val oficiálne otvorili. Neskôr priestor do
stali ochotníci z Častej so svojím originál
ne prevedeným Jánošíkom. A profesioná
li z Prešporského divadla s Konkurzom. 

Sobota v znamení improvizácie
Sobotňajší program prekazilo počasie. 

Organizátori  odvolali  detské  divadlá 
z Malaciek, divadelný jarmok a detskú im
proligu. Vo vestibule Kultúrního domečka 
si pod dohľadom veľkých hambálkovcov 
vytvárali  bábky  najmladšie  členky  Det
ského divadelného štúdia a zopár  iných 
detičiek.  Malé  herečky  sa  so  svojím 
pásmom O kozliatkach stali „predskokan
kami“ monodrám Milky Zimkovej. 

Diváci neskôr tlieskali Husiam divým – 
predstaveniu, ktoré odohrali mládežníčky 
DNH o 17.00 h v SD MCK. Kvalita progra
mu gradovala. Komédia na spôsob pred
nášky  –  s  vedeckoalchymistickými  de
monštráciami hercov z GaGa Brno – pred
chádzala vrcholnému umeniu improvizá
cie, ktoré predviedli herci Túlavého divad
la J. Nvotu svojou paródiou Shakespearov
ho Hamleta. Hoci hra nahradila avizované 
In vino veritas, bola výborným odrazovým 
mostíkom k polnočnej súťaži v improvizá
cii.  Boj  o „Veliký“  hambál  zvádzalo  šesť 
družstiev. Vyhrala domáca trojica – B. Vi
cenová, P. Barteková, L. Belcáková. 

na „hambálku“ bolo veselo
Hoci  sa  až  do  rána  na  „hambálku“ 

spievalo  a  tancovalo,  v  nedeľu  (16.  9.) 
maratón pokračoval. Bodku spravili opäť 
domáci  svojou  poslednou  hrou  Rajda 
Majda. „Bolo  to hektické, ale stálo  to za 
to. Či bude festival pokračovať? Ak budú 
divadelníci a diváci chcieť, tak prečo nie?“ 
povedala riaditeľka MCK J. Zetková. Spo

kojnosť  s  doznievajúcimi  zážitkami  na 
tvárach  milovníkov  divadla  bola  nepre
hliadnuteľná. Bez váhania možno pove
dať, že by sme sa na hambálku „rádi zešli“ 
aj o rok. Riaditeľka MCK nám však prezra
dila,  že už na  jar  sa možno Malacky za
poja do putovného festivalu Bolka Polív
ku. Divadlo GaGa z Brna by odohralo šty
ri predstavenia, podujatie by „okorenila“ 
vernisáž obrazov Bolkových priateľov. 

LUCIA vIdAnovÁ, foto: S. osuský

Peter Minárik, režisér častianskeho
ochotníckeho divadla Na kolene

„Absolútne nás nikto neprehováral, 
aby sme prišli, ako spomenul Vlado Zetek. 
Už štyri roky sme „zbalení“ (smiech). Z po-
zvania sme sa tešili. Sami sme zorganizo-
vali niekoľko ročníkov festivalu, ktorých 
sa zúčastnil aj hambálek. Na Záhorí sme 
už spolu boli na súťažnej prehliadke v Ro-
hožníku. Ochotnícky súbor v Častej tam 
funguje od roku 1972. V apríli tohto roka 
sme mali premiéru. Je to naša nová hra, 
ku ktorej sme sa vrátili. Hrali sme ju v roku 
1980. Vo Véčku mi ju dal pán Feldek. Z dre-
va vyrezané.“ 

Milka Zimková, herečka
„Ako sa mi hralo? Fantasticky. Výborná 

akustika. Za tých 30 rokov, čo sa venujem 
divadlu, to viem posúdiť. Som milo pre-
kvapená, že som prišla do takéhoto krás-
neho priestoru s milými ľuďmi – usmiaty-
mi. Ešte to tu vonia čistotou. Prajem vám, 
aby to čisté, krásne, čo tu na mňa zavialo, 
zostalo vždy. Ak by sa vytratila vaša láska 
k divadlu, tak „peneže“ sú nanič. Rozdá-
vajte divákom radosť, vychádzajte si 
v ústrety... Milí priatelia, nesmierne vám 
ďakujem a želám veľa šťastia, elánu a op-
timizmu. Na ceste vás čaká ešte mnoho 
prekážok, len sa nevzdajte.“ 

Tomáš Peller z Malaciek
„Je to perfektné, že v Malackách máme 

možnosť vidieť toľko divadiel. Ľudia si 
zvyknú, bude ich viac a viac. Malacky by 
mohli byť divadelným mestečkom. Máme 
na to dobrý potenciál. Som veľmi rád, že 
tu funguje divadlo. Aj napríklad filmový 
klub. Vždy som o tom sníval. Dúfam, že to 
všetko vydrží.“ 

daniela Prévajová z Malaciek 
„Som fanúšička Divadla na hambálku. 

Vďaka mojej bývalej kolegyni, ktorá v ňom 
účinkuje. Pre Malacky je to veľké plus, že 
tu máme divadlo. Malačania, ktorí chcú, 
by si mohli nájsť čas a zájsť na predstave-
nia. Do Bratislavy je to ďalej, v Malackách 
je to len o pohodlnosti. Festival bol na 
dobrej úrovni a hambálkovci sa zlepšujú 
z predstavenia na predstavenie.“ 

Mária Sakalášová z Malaciek
„Chodíme na každé jedno predstave-

nie, a preto sme tu aj teraz. S manželom aj 
s vnučkami – pravidelne. Voľakedy sme 
ako ochotníci hrávali v Borskom Sv. Jure, 
odkiaľ pochádzame. Želáme hambálku, 
nech sa mu darí ďalej ako doteraz. Je to 
výborné. Je to lepšie, keď sa mládež netú-
la po uliciach.“ 

Marcela Fischerová z Malaciek a Mar-
cela Škvoráková z Trnavy

„Máme takéto akcie rady. V Skalici sú 
Skalické dni, no sobotu trávime na festi-
vale v Malackách, zajtra sa chystáme 
tam. M. Škvoráková: Môj priateľ hrá do-
konca v ochotníckom divadle v Trnave. M. 
Fischerová: So štvorročným synom rada 
chodím aj na rozprávkové nedele – ak sa 
nám podarí „utrhnúť“. Najskôr sme prišli 
sem (na tvorivé dielne), poobede ideme 
do cirkusu. Je dobré, keď deti vedia, že sa 
aj pre ne niečo robí. Potom sú menej bo-
jazlivé, rýchlejšie nadväzujú kontakty, sú 
ostrieľanejšie.“ 

Jozef ondrejka, primátor
„Voľakedy chodili Malačania za kultú-

rou a divadlom do Bratislavy. Pred pár 
mesiacmi som bol svedkom, ako pri inku-
bátore zastal autobus turistov, ktorí prišli 
na predstavenie DNH do Malaciek. Za di-
vadlom sa už nemusí chodiť do Bratislavy. 
Nie je to krásny pocit? Ďakujem za to 
všetkým divadelníkom na čele s Vladom 
Zetkom. Rovnako riaditeľke MCK Janke 
Zetkovej a jej zamestnancom za to, že po-
súvajú malackú kultúru vpred.“ 

Piate výročie
Ani sa to nezdalo,
jak 5 rokov hambálku ubehlo.
Má za sebou mnoho zážitkov,
ale aj konvenčných prežitkov.
Vydržať spolu toľko rokov,
vyžaduje mnoho krokov.
Chce to mnoho trpezlivosti
aj veľkú dávku odviazanosti.
Zaujímavé hry si už zahral
a tiež nejaké festivaly vyhral.
Do ďalších rokov 
vám chcem priať,
by každý kritik vás mal rád,
nech predstavenia vychádzajú
a diváci spokojní odchádzajú.

REnÁTA BIkSAdSkÁ

„Čo ste 
nevi(e)dzeli” 
(Pikošky zo zákulisia)

Zabudnutý kostým
23 neprijatých hovorov si na svojom 

mobile našli herci DNH P. Knotek a M. Vin
ceková,  ktorí  boli  v  ružinovskej  televízii 
prezentovať  festival. Prečo? V aute, kto
rým  sa  do  televízie  odviezli,  zostal „za
budnutý“ kostým Dory (M. Kráľovičovej). 
Do  začiatku  slávnostného  otvorenia  sa 
však  stihli  vrátiť  a  Ženský  zákon  známa 
herečka odohrala vo svojom. 

Za vznik divadla 
môže (aj) Zuzka

„Kedy  založíte  divadlo  aj  pre  dospe
lých  hercov?“  tak  s  touto  otázkou  sa  na 
Zetkovcov pred šiestimi rokmi pravidelne 
obracala Zuzka Chrústová. „Vtedy sme sa 
vôbec nepoznali. Zuzka sa nedala odbiť 
sľubmi, vždy keď sme sa stretli, nasledo
vala otázka: No kedy? Museli sme s tým 
niečo spraviť, hoci myšlienku na založenie 
divadla sme s Vladom nosili v hlavách už 
dlho,“ prezradila riaditeľka MCK J. Zetko
vá. Dodávame, že Z. Chrústová nie je len 
výbornou  a  nadšenou  hereckou  ochot
níčkou, ale dokonca sa „prepracovala“ na 
pozíciu  asistentky  režiséra. Verte,  sny  sa 
plnia. 

Text zvučky festivalu, 
ktorý  napísal Vlado  Zetek,  zhudobnil 

Rasťo Král. Znelku naspievali divadelníci. 
Aj vy ste sa pridali k nim? „Jeden prešel 
kúšček, druhý velkú dálku, aby sme sa še
ci zešli u nás na hambálku.“ 

PovEdALI...

PUBLICISTI KA

zľava: Petra Barteková, Barbora Vicenová a Lenka 
Belcáková vyhrali súťaž o „veliký“ hambál s prevede-
ním témy nešťastného ochotníka. zaujímavosťou je, 
že Barbora letela s festivalovou trofejou na druhý deň 
do Grécka. na polročný študijný pobyt. 

Byť či nebyť? zľava nenapodobiteľný herec mnohých tvárí Štefan Richtárik a „hlava“ Tú-
lavého divadla Jakub nvota (syn Juraja nvotu). 

zuzke Chrústovej sa splnil sen. Hrá divadlo 
a ešte s kým? s bravúrnou M. Kráľovičo-
vou. 

Hviezda tele-
víznych repor-
táží – Vlado 
zetek. 

Beznádejne vypredané...

Ďalšia fotka do kroniky dnH 
s M. zimkovou...

Dokončenie z 1. strany

Sponzori festivalu: 
Mesto Malacky, nadácia Pro Malac-
ky, nadácia SPP, BSk a Ministerstvo 
kultúry SR 
velice pjekne dzekujeme!

Zešli sme sa  na  hambálku
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INZERCIA

Interné oddelenie je po gynekologickom 
oddelení ďalšou časťou nemocnice, kto-
rá získala novú, modernú tvár. Vybudo-
vanie JIS znamená pre pacientov rozší-
renie zdravotnej starostlivosti na Záho-

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

rí. Zrekonštruované interné oddelenie 
sa nachádza v nemocničnej časti A na 
1. poschodí. Oddelenie disponuje šiesti-
mi 3-lôžkovými izbami a spoločným so-
ciálnym zariadením. Moderne riešený 
interiér izieb vrátane pastelovej maľov-
ky stien spolu s pekným výhľadom do 
nemocničného parku spríjemňujú pocit 
z pobytu hospitalizovaných pacientov.

Interné oddelenie poskytuje štandardnú 
i nadštandardnú ústavnú starostlivosť, 
predovšetkým diagnostiku a liečbu v od-
bore vnútorného lekárstva. Dostatočne 
je vybavené na riešenie bežných situá-
cií pri vnútorných ochoreniach, ako i na 
zvládnutie akútnych stavov u pacientov 
od 18 do 65 rokov.

Jednotka intenzívnej starostlivosti 
vznikla rekonštrukciou časti interného 
oddelenia a spĺňa všetky požiadavky kla-
dené na zariadenie tohto druhu. Zamera-
ná je na poskytovanie komplexnej inten-
zívnej starostlivosti chorým so všetkými 
chorobami, ktoré si vyžadujú takýto in-
tenzívny dozor. Zabezpečuje hospitali-
zácie pre všetky kritické stavy vo vnútor-
nom lekárstve, napríklad s klinicky závaž-

Modernizácia priestorov 
pokračuje
Zmodernizované interné oddelenie a nová jednotka intenzívnej starostli-
vosti (JIS). To sú výsledky posledných investícií v malackej nemocnici.

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Tlakomer Omron M6 Comfort – auto-
matický prístroj na meranie tlaku s:

� extra veľkým, prehľadným a čitateľ-
ným displejom,

� špeciálnou UNI manžetou aj na silné 
paže,

� klinicky overenou presnosťou,
� pamäťou na 90 nameraných hodnôt 

vrátane času a dátumu,
� výpočtom priemeru z posledných 

meraní,
� cestovným puzdrom.

2 779 Sk  2 529 Sk
Pri zakúpení tlakomeru priesvitný kro-
komer Vital steps ZDARMA.Zmeny ordinačných hodín:

� Alergo-imunologická amb.
 MUDr. Alexandra Hádriová
 Utorok – piatok: 8.00 – 15.00
� Kožná ambulancia
 MUDr. Mária Poliačiková
 Pondelok: 8.00 – 15.00
 Utorok: 8.00 – 15.00
 Streda: 8.00 – 15.00
 Štvrtok: 7.00 – 17.00
 Piatok: 7.00 – 12.00
� Magnetická rezonancia
 Pondelok – piatok: 7.00 – 18.00
� Nový lekár v chirurgickej ambulan-

cii – MUDr. Róbert Šucha.
� Otvorený bufet NEMOCNIČNÁ vo 

vestibule polikliniky
– veľké množstvo teplých a stude-

ných jedál, nápojov a doplnko-
vého tovaru.

 Prevádzkové hodiny
 Pondelok – piatok: 6.45 – 14.45

nými poruchami srdcového rytmu, prí-
znakmi zlyhávania srdca, hypertenznou 
krízou alebo s malígnou hypertenziou 
či so závažnou metabolickou poruchou 
(diabetické komplikácie, endokrinné po-
ruchy a pod.).

JIS disponuje 4 lôžkami a modernou 
technikou. Počas pobytu na JIS umožňu-
je monitorovací systém priebežne sledo-
vať srdcový rytmus, krvný tlak v akomkoľ-
vek časovom rozmedzí a podľa potreby 
aj ďalšie ukazovatele dôležitých život-
ných funkcií organizmu. Pomáha leká-
rom a sestrám zasiahnuť včas a kvalitne 
na základe objektívnych informácií. JIS 
má k dispozícii aj centrálny rozvod kyslí-
ka, prístroje na riadenú liečbu infúziami 
či defi brilátor, pričom kontinuálnu ošet-
rovateľskú starostlivosť zabezpečuje stála 
prítomnosť sestry. Plný komfort pacienta 
v priestore JIS zaisťuje aj klimatizácia.

Interné oddelenie vrátane JIS bude uve-
dené do užívania počas septembra 2007, 
čím sa zrealizuje ďalší plánovaný krok 
v rámci stratégie rozvoja Nemocnič-
nej, a. s.

Epidermolysis 
bullosa je de-
dičné kožné 
ochorenie, kto-
ré vzniká mu-
táciou jedenás-
tich génov. Vý-
sledkom je mi-
moriadna citli-
vosť a krehkosť 
kože, keď stačí 

len najjemnejší dotyk a dôjde k jej po-
raneniu. Či už je to šatstvo, pohyb ale-
bo obyčajné láskavé objatie – to všet-
ko spôsobuje ľuďom trpiacim týmto 
ochorením bolesť. Na celej planéte je 
len 30 000 ľudí s touto chorobou, na 
Slovensku iba niekoľko jednotlivcov.

Margarétka Várková, ktorá prednedáv-
nom oslávila prvý rok života, patrí medzi 
týchto ľudí. Po celý život bude potrebo-
vať pomoc najbližších pri ošetrovaní rán, 
ako aj odbornú starostlivosť lekárov pri 
riešení vážnych sprievodných následkov 
tohto ochorenia.

Keďže rany a vôbec celé telo treba v jej 
prípade neustále chrániť vrstvou obväzo-
vého materiálu a zároveň sa na ošetrova-
nie využívajú špeciálne náplasti a rozto-
ky, Nemocničná, a. s., sa rozhodla aspoň 

čiastočne odbremeniť rodinu od vyso-
kých nákladov na ošetrovanie. Poukážku 
v hodnote 20-tisíc korún, ktorú prevzali 
rodičia dievčatka, môžu využiť na nákup 
potrebného zdravotníckeho materiálu 
v lekárni Nemocničná.

Nemocničná, a. s., zároveň prisľúbila pod-
poriť snahu rodičov či ľudí trpiacich týmto 
ochorením, aby predovšetkým špeciálne 
náplasti boli zaradené medzi pomôcky 
preplácané zdravotnými poisťovňami.

Veríme, že Nemocničná, a. s., nezostane 
osamotená v snahe pomôcť rodine Vár-
kových a jej kroky budú nasledovať aj iné 
spoločnosti, vďaka ktorým by napríklad 
mohlo vzniknúť aj slovenské združenie 
na podporu ľuďom trpiacim Epidermo-
lysis bullosa.

Pomáhame 
aj inak

MH 07 F28

kúpele Patince a Wellnesspark
Pobyty pri termálnom prameni Hevíz
Kúpele s 2000-ročnou tradíciou

v období:
2. 9. – 22. 12. 2007

Senior Relax Wellness Beauty víkend
5 dní a 4 noci 8 dní a 7 nocí 8 dní a 7 nocí 8 dní a 7 nocí 4 dní a 3 noci

Vila** + Alexandra 2.700, 4.880, 5.240, 8.210, 2.480,

Vila** Korzika 2.700, 4.880, 5.240, 8.210, 2.480,

Penzión** Bonaparte 2.700, 4.880, 5.240, 8.210, 2.480,

Šport Penzión*** Klasik 3.100, 5.510, 5.870, 8.996, 3.140,

Šport Penzión*** + Lux 3.660, 6.420, 6.780, 9.990, 3.530,

Vila** Adriana Klasik 3.100, 5.650, 5.996, 9.220, 2.810,

Vila*** Adriana Lux 3.780, 6.770, 7.130, 10.340, 3.290,

Vila***Lux Patio 3.780, 6.770, 7.130, 10.340, 3.680,

Apartmány***Lux Hawai 4.900, 8.730, 8.999, 12.300, 4.130,
Rezervácie a kontakt: recepcia hotela**** Wellness Patince
 tel.: 0�5/790 85 00  wellnesspatince@wellnesspatince.sk         www.wellnesspatince.sk

• Ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere s možnosťou zámeny za obed)
•  Vstup do bazénového sveta v hoteli**** Wellness Patince, balneologické procedúry: veľký relaxačný bazén 

(vodné masážne delá, perličkové kúpele, vodné masážne postele, vodný hríb, jaskyňa, protiprúd...), detský 
bazén  s  toboganom,  sedací  pokojový  bazén,10miestna  vírivka...–  denne  fitnescentrum  v  hoteli****  
Wellness Patince

•  1x  lekárska prehliadka a procedúry  (1 na pracovný deň)   podľa odporúčania  lekára v hoteli**** Wellness  
Patince (masáže, zábaly, vodné procedúry, kozmetické procedúry....)

•  Pri pobytoch Beauty v cene: anticelulitídová medová masáž, zoštíhľujúca premena, bahenný soľný celotelový 
zábal s telovým povzbudzujúcim peelingom, Kleopatrin kúpeľ a pleťová kúra

•  saunový svet s Kneippovým kúpeľom v hoteli**** Wellness – pri pobytoch Wellness každý deň
•  1x  večer  tanca  a  zábavy  s  karafou  vína  a  pagáčikmi  pre  každého  +  navyše  akcia  na  bowling:  5  Sk/min.  

a jeden miešaný nápoj Cuba libre pri každej odohratej hodine počas celého pobytu 
•  1 hodina biliardu, cestných bicyklov, tenisu, minigolfu a vodných bicyklov – GRATIS! 
•  20 %né zľavy na dokupované procedúry z ponuky Relax centra hotela**** Wellness Patince
• 50 %ná zľava na rybolov kaprov v Patinskom jazere a rybolov sumcov v Rímskom jazere
• Mimoriadna cena pre vás 100 Sk na hodinovú plavbu loďou po Dunaji 
• Delegátske služby vašej CK Wellness Travel – cíť sa skvele, cíť sa well...
• Delegátske služby vašej CK Wellness Travel – cíť sa skvele, cíť sa well...

Wellness Travel v TATRÁCH
Pobyty v našich veľhorách! 

v období: 
2. 9. – 22. 12. 2007

Senior Wellness-Relax víkend
5 dní a 4 noci 8 dní a 7 nocí 4 dní a 3 noci

Hotel** Morava 2.300, Sk 4.520, Sk 1.460, Sk

Clubhotel*** Nezábudka 3.500, Sk 7.990, Sk 2.600, Sk

Relaxhotel*** + Eufória 4.740, Sk 8.730, Sk 2.800, Sk

Rezervácie a kontakt: tel.: 0�5/790 85 00 wellnesspatince@wellnesspatince.sk  www.wellnesspatince.sk

Hotel** Morava – hotel pre pamätníkov s Andělom na horách!
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica pri lanovke na Skalnaté pleso a Lomnický štít
• Ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere s možnosťou zámeny za obed)
• 1x vstupná prehliadka a procedúry (masáže, zábaly, vodné procedúry...)
• 1x večer tanca a zábavy s karafou vína a pagáčikmi pre každého
• 1x Fínska SAUNA a 1hodina biliardu – GRATIS!
•  20 %né zľavy na dokupované procedúry z ponuky Relax Centra hotela 
Clubhotel*** nezábudka s krbmi, poľovníckymi trofejami a malou zoo
   Vysoké Tatry – Tatranská Štrba, v klimatickej oblasti neďaleko klimatických kúpeľov Štrbské Pleso
• Ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere s možnosťou zámeny za obed)
• 1x vstupná prehliadka a procedúry (masáže, zábaly, vodné procedúry...)
•  Vstup  do  Vitálneho  sveta  (tatranská  bylinková  sauna  a  parná  eukalyptová  sauna,  vírivý  bazén,  vodný  

sprchový dážď, tepidárium...)
• 1x večera v Zbojníckej kolibe s grilovanými špecialitami priamo v hoteli
• pre odvážlivcov 1 hodina jazdy na koni, 1 hodina tenisu, biliardu a cestných bicyklov – GRATIS!
• 1x večer tanca a zábavy s karafou vína a pagáčikmi pre každého
• 20 %né zľavy na dokupované procedúry z ponuky Relax Centra hotela a na solárium
•  50 %né zľavy na rybačku pstruhov a kaprov v hotelových jazierkach v lesoparku hotela
Relaxhotel***+ Eufória – relax priamo v srdci Tatier
vysoké Tatry – nová Lesná, v klimatickej oblasti neďaleko Starého Smokovca
• Ubytovanie s polpenziou (raňajky a večere s možnosťou zámeny za obed)
• 1x vstupná prehliadka a procedúry (masáže, zábaly, vodné procedúry...) + fitnescetrum denne
• Vstup do Wellness Centra (Fínska sauna, vírivý bazén, ratanové oddychové centrum...)
• Profesionálne fitnescentrum – GRATIS!
• 1x večer tanca a zábavy s karafou vína a pagáčikmi pre každého
• 20 %né zľavy na dokupované procedúry z ponuky Relax Centra hotela a na solárium

Wellnes Travel – Od Tatier k Dunaju!
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Kremnické vrchy patria k najatraktív-
nejším horským celkom na Slovensku. Na 
severovýchode sa k nim pripájajú Veľká Fat-
ra a z juhu Štiavnické vrchy. Sídelnými cen-
trami sú bývalé slávne banské mestá Ban-
ská Bystrica a Kremnica, v súčasnosti sa  
k nim pripojili nové administratívne  
a priemyselné sídla Zvolen a Žiar nad Hro-
nom.

V horstve sú zastúpené všetky geologic-
ké pásma. Kremnické vrchy a Štiavnické vr-
chy sú budované sopečnými horninami. 
Osobitné zloženie majú dná kotlín so zvyš-
kami hornín, ktoré pochádzajú z priľahlých 
pohorí. Najvyšším vrchom Kremnických vr-
chov je Flochová, dosahujúca výšku 1316 m 
n. m. Dná kotlín sú príkladom poľnohospo-
dárskej, priemyselnej či urbanizovanej kra-
jiny. Súčasné bohaté lesné porasty sú vý-
sledkom odlesňovania a znovu zalesňova-
nia územia človekom. Prevládajú tu zmie-
šané lesy s porastmi smrečín a bučín. V oko-
lí Harmaneckej jaskyne sú významné po-
rasty, kde rastie vzácny tis. Občasný je vý-

skyt borovice a jedle. K prírodným za-
ujímavostiam územia patrí (tajnička č. 1) 
prales, ktorý v roku 2000 navštívil aj waleský 
princ Charles, tiesňava Farebného potoka 
pri Tajove, Harmanecká jaskyňa či (tajnič-
ka č. 2) pri Hliníku nad Hronom.

Jediným, ale hlavným vodným tokom 
pohoria je rieka (tajnička č. 3), ktorá pribe-
rá zo svahov Kremnických vrchov množstvo 
menších i väčších prítokov. Potenciál krajiny 
poskytuje široké možnosti rekreačným akti-
vitám, vhodné najmä pre cykloturistiku, pe-
šiu turistiku, klasické a alpské lyžovanie, po-
ľovníctvo a poznávanie kultúrno-historic-
kých pamiatok. Územie je špeciálne vhodné 
pre kúpeľníctvo.

VODOROVNE 
A uhynutia; český komik; ponor B časť 

kolovratu; Ernestína; dusík; výkaly;  Jozef 
expr. C tri krát nič; čerstvý vzduch; harmó
nia; Okresné stredisko technickej pomoci; 
steblo trávy d česká norma; tajnička č. 2; 
podmienková  spojka  E  na  Mateja;  zne

hodnotí; vrch nad Brezovou F citoslovce 
obdivu;  biela  časť  načapovaného  piva; 
Olympia; časť krbu; olejnatá plodina G ni
čili; spojka; tajnička č. 1. 

ZvISLE
1  agresor  2  tajnička  č.  3;  citoslovce 

prekvapenia  3  druh  slona;  spoluhlásky 
v  slove  sama;  značka  ruských  lietadiel  
4 pobádanie; odbytové zariadenie auto
mobilového priemyslu; čas vo fyzike 5 tvr

dá  samohláska;  okovy  obrátene  6  mrv 
s  dlhou  samohláskou;  častica  7  osobné 
zámeno;  stred  slova  prognózisti;  hliník  
8 tu máš!; časť tela medzi driekom a pan
vou; rímska jedna 9 uťahala 10 ŠPZ Trna
vy;  ruská chata; prvá spoluhláska v abe
cede  11  iniciály  herca  Rajniaka;  patriaci 
osám; staroegyptský boh Slnka 12  struk 
po  česky;  geometrický  útvar  13  Peter; 
skôr narodený 14 predložka s 2. p.; odme
na za prácu; dusík 15 mŕtvy po nemecky; 

latinská spojka; majstrovstvá sveta 16 rie
ka na poľskej hranici; náter 17 telocvičné 
úkony.     

Pripravil: JUdr. MARIÁn PoLAkovIČ
 

oPRAvUJEM CHLAdnIČky
A MRAZnIČky, 
MonTUJEM kLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod ���
tel.: 0��/779 9� �5, 090�/75 0� 12
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Ak nám do 10. októbra pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať re-
klamné predmety mesta s bonusom – pub-
likáciou Výchovná rehabilitácia od A. 
Gútha.

KUPÓN

17

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Tajchy, 
2. Sitno, 3. Šafrán, 4. Sklené Teplice – 
sme vyžrebovali E. Slobodovú z Ul. M. 
Rázusa v Malackách, ktorá vyhráva re
klamné predmety mesta a publikáciu 
Antona Gútha.

MALACkÝ
HLAS
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kRíŽovkA

• Predám elektroakustickú gitaru Monta
na (15 000 Sk), el. gitaru Galaxis (1 500 Sk), 
2x mandolínu (450 Sk a 850 Sk), balalajku 
(850 Sk), el. klávesy HOHNER (3 000 Sk). 
Kontakt: 0910/57 46 47, email: mistrik@
pobox.sk.
• Predám cestný motocykel SUZUKI GSF 
600 BANDIT, 100 %ný stav – treba vidieť, 
rok výroby 1997, STK do 2/2009, najazde
ných len 15 000 km, čierna metalíza. Spo
ľahlivá. V cene aj: 2 x prilba, bunda, rukavi
ce, čižmy, užívateľský manuál + podrobný 
servisný manuál. Cena: 109 000 Sk. DO
HODA. Kontakt: 0908/75 71 45. 
• Predám sedaciu súpravu, rohovú lavicu 
a stôl, rozkladaciu pohovku. Treba vidieť. 
Cena dohodou. Kontakt: 0905/92 32 08.
• Dávam hodiny konverzácie v anglickom 
jazyku. Kontakt: 0910/17 73 74.
•  Predám  trubkové  lešenie,  studňovú 
skruž 1000 mm), 240 ks DT 150, stavebné 
drevo – hranoly 100x100x4000 a 3i byt  
v BA. Kontakt: 0905/64 54 50. 

dRoBnÁ InZERCIA

Pórová polievka
SPOTREBA
200 g póru, 40 g masti alebo oleja, 

20  g  hladkej  múky,  160  g  zemiakov, 
voda, soľ, čierne korenie

POSTUP
Očistený, pokrájaný pór osolíme a na 

masti podusíme. Pri dusení trochu pod-
lejeme vodou. Polomäkký pór zapráši-
me múkou, zalejeme vodou, pridáme 
očistené zemiaky pokrájané na kocky 
a spolu dovaríme. Nakoniec okoreníme.

RECEPT PAnI voZÁRovEJ

Prioritným cieľom Bratislavského 
samosprávneho  kraja  v  oblasti 
sociálnych  služieb  je  zvyšovanie 
kvality  poskytovaných  služieb  
a  zlepšovanie  podmienok  pre 
klientov  v  týchto  zariadeniach.  
To  sa  Bratislavský  samosprávny 
kraj  snaží  robiť  viacerými  do-
stupnými prostriedkami.

Bratislavský samosprávny kraj  roz
širuje  rozsah  poskytovaných  služieb. 
V  domove  sociálnych  služieb  Gau
deamus na Mokrohajskej ulici v Brati
slave  zriadil  Zariadenie  chráneného 
bývania. To poskytuje priestor pre zá
ujmové  činnosti,  ponúka  rôzne  mož
nosti rozvíjania fyzickej kondície, ako 
aj  formy zlepšenia mentálneho a du
ševného  stavu  klienta.  Toto  novo 
vzniknuté  chránené  bývanie  využíva 
14  klientov,  ktorí  sa  tak  môžu  lepšie 
a jednoduchšie integrovať do spoloč
nosti.  V  súčasnosti  má  BSK  záujem 
rozšíriť chránené bývanie o ďalšie dve 
miesta. 

„Vznik zariadení chráneného bývania 
je v súčasnosti trendom aj v krajinách 
Európskej únie – my sa snažíme klien-
tom domovov sociálnych služieb po-
skytnúť možnosť dôstojného a sa-
mostatného života, čím majú jedno-
duchšiu šancu integrácie do spoloč-
nosti,“ 

uviedol predseda BSK  V. Bajan. 

Bratislavský  samosprávny  kraj  fi
nančne prispieva neziskovým organi
záciám  na  prevenciu  a  poradenstvo, 
ako  napríklad  n.  o.  Volanie  života  – 
Phonae Vitae, ktorá v septembri v Bra
tislavskom kraji spustila novú sociálnu 
službu  tiesňovej  starostlivosti  s  ná
zvom Konvalinka. Princíp  telefonickej 
služby  spočíva  v  neustálom  kontakte 
občana  s  centrálou  služby  na  diaľku 
prostredníctvom  komunikačného  za
riadenia.

„Chceme, aby naši spoluobčania – 
osoby ťažko zdravotne postihnuté, 
staršie osoby so zlým zdravotným 

stavom alebo osamelé osoby mohli 
viesť samostatný život vo vlastnom 
domove a pritom mali záruku okam-
žitej pomoci v prípade potreby. Cie-
ľom Konvalinky má byť znižovanie 
narastajúcich sociálnych, zdravot-
ných a bezpečnostných rizík u cieľo-
vých skupín občanov,“  

dodala riaditeľka odboru sociálnych 
služieb BSK M. Budayová. 

Mnohé znalosti v sociálnej oblasti čer
páme aj od odborníkov z krajín Európ
skej únie, ktorí majú svoje skúsenosti v ob
lasti poskytovania sociálnych služieb, ako 
napríklad s riadením deviatich zariadení 
so  sídlami  vzdialených  od  seba  60  km, 
ktoré sú riadené z  jedného centrálneho 
strediska. S  týmto modelom prišli  fran
cúzski partneri, s ktorými BSK spolupra
cuje  v  rámci  slovenskofrancúzskofín
skeho projektu Zlepšovanie a rozširovanie 
resocializačnej a rehabilitačnej starostli-
vosti o osoby závislé od psychotropných lá-
tok.  Výsledkom  vzájomnej  spolupráce 
má byť predovšetkým informovanie a vý

mena skúseností v oblasti  resocializácie 
a rehabilitačnej starostlivosti. 

V roku 2007 preinvestoval BSK v za
riadeniach poskytujúcich sociálne služ
by zatiaľ  takmer 65 mil. Sk. Vynaložené 
boli  na  výmenu  plastových  okien,  re
konštrukciu či výstavbu kotolní, opravy 
striech a podobne. BSK tiež zakúpil osob
né automobily pre štyri domovy sociál
nych služieb – DSS pre deti a dospelých 
na Javorínskej v Bratislave, DSS pre deti 
a dospelých MEREMA Pri Starom mlyne 
v  ModreHarmónii,  DSS  pre  dospelých 
v  Báhoni  a  DSS  pre  deti  a  dospelých 
KAMPINO na Haanovej v Bratislave. Tie
to automobily slúžia najmä ťažko zdra
votne postihnutým klientom pri ich pre
voze do zdravotníckych zariadení, ale aj 
pri preprave na kultúrne podujatia, špor
tové aktivity a iné súťaže. V zornom uhle 
BSK sú aj klienti, ktorí sú odkázaní na in
validný  vozík  alebo  prenosné  lôžko.  Aj 
pre  nich  BSK  zakúpi  automobily,  ktoré 
riaditeľom  sociálnych  zariadení  odo
vzdáme v októbri,“ povedal V. Bajan. 

-pr-

Okresné centrum Slovenského zväzu 
telesne postihnutých poskytuje
 
SoCIÁLnE PoRAdEnSTvo 
v utorok od 9.00 do 12.00 h a v stredu 
od 9.00 do 14.00 h v priestoroch Cen
tra voľného času, M. Rázusa 30, Ma
lacky. Kontakt: 0918/65 51 75. 

oZnAM

Spoločnosť zaoberajúca sa veľko-
plošnou reklamou 
hľadá pracovníka na pozíciu 

lepič plagátov-bilbordov
pre oblasť Záhorie.
Podmienky – spoľahlivosť, bezúhon-
nosť, manuálna zručnosť, vlastné 
motorové vozidlo, živnostenský list. 
Prax vítaná. Bližšie informácie na  
t. č.: 0903/70 19 44, 02/59 20 50 13.

MH 07 F27

kamenný mlyn - vajarský,
900 68 Plavecký Štvrtok
Prijmeme čašníka/čašníčku, kuchá-
ra/kuchárku vyučených v odbore na 
TPP. Zn. Výhodné platové podmienky. 
Info: 0903/43 43 66, kamennymlyn@
kamennymlyn.sk.

CVeČko hľadá talenty
Muzikálové štúdio pri CvČ Malacky pozýva na konkurz  (najmä chlapcov):  

tanečníkov hip-hop a rap; spevákov; hercov. Talenty hľadáme do nových muzi-
kálových projektov. Termíny sú vždy vo štvrtok od 15.30 – 17.00 h v CVČ alebo 
priebežne v pondelok až piatok od 14.00 – 18.00 h. Kontakt: 034/772 22 28, email: 
susaneaida@zoznam.sk.

Kvalita poskytovania sociálnych služieb
v Bratislavskom kraji narastá

MH 07 H3

Koncentrácia  odborného vzdeláva
nia a prípravy do tzv. centier odborné
ho  vzdelávania  a  prípravy  v  jednotli
vých odvetviach priemyslu, ktoré budú 
v budúcnosti schopné pružne reagovať 
na potreby trhu práce v kontexte celo
životného vzdelávania je hlavným mo
tívom poslancov v BSK, ktorí v súčasnej 
dobe  rozhodujú o optimalizácii  stred
ných škôl v BSK.

Zámerom  je  koncentrovať  výučbu 
jednotlivých  študijných  odborov  do 
centier, ktoré tak môžu účinnejšie spo
lupracovať so zamestnávateľmi na pod
pore projektov revitalizácie odborného 
vzdelávania  a  prípravy.  Je  potrebné 
zmeniť súčasný stav, keď sú na niekto
rých odborných školách navzájom ne
súvisiace odbory. 

Cieľom  optimalizácie  je  zabezpečiť 
rovnováhu medzi kapacitou stredných 
škôl a potrebami vyplývajúcimi z  reál
neho  počtu  absolventov  základných 
škôl. 

„Optimalizáciou siete chceme zvý-
šiť kvalitu a efektivitu výchovno-
vzdelávacieho procesu v našich 
stredných školách a zabezpečiť pro-
porcionalitu všeobecného a odbor-
ného vzdelávania v súlade so stra-
tegickými zámermi štátnej vzdelá-
vacej politiky. Ide o proces, ktorý je 
nevyhnutné realizovať postupne 
a vo väzbe na celú sieť všetkých 
stredných škôl v územnej pôsob-
nosti BSK,“

 uviedol predseda BSK V. Bajan. 

Cieľom  optimalizácie  sústavy  štu
dijných a učebných odborov stredných 
škôl  je  ich  postupná  úprava  tak,  aby 
zodpovedala  súčasným  i  perspektív
nym  potrebám  i  možnostiam  BSK. 
V oblasti odborného vzdelávania a prí
pravy  materiál  vytvára  predpoklady 
pre ďalšiu postupnú optimalizáciu sie
te  stredných  škôl  koncentráciou  od
borného vzdelávania a prípravy do tzv. 
centier  odborného  vzdelávania  a  prí
pravy. 

BSK  v  minulom  školskom  roku 
2006/2007  preinvestoval  na  zvýšenie 
kvality učebného procesu a zlepšenie 
podmienok viac ako 170 mil. Sk. Väč
šina finančných prostriedkov sa využi
la na rekonštrukcie sociálnych zariade
ní,  na  opravy  rozvodov  vody,  plynu, 

ústredného  kúrenia  a  elektriky,  na 
opravy  striech.  V  mnohých  školách, 
(napríklad Gymnázium Haanová, Gym
názium K. Štúra v Modre, Gymnázium 
Pankúchova,  Gymnázium  J.  Papánka 
a  i.), sa študentom zlepšili podmienky 
pri  výučbe  vďaka  výmene  starých 
okien za plastové. Celkovo BSK na vý
menu okien, dodávku a montáž žalúzií 
v  minulom  školskom  roku  investoval 
viac ako 67 mil. Sk. Pod novou či zre
konštruovanou  strechou  sa  učia  žiaci 
Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách, 
SPŠ  dopravnej  na  Kvačalovej  v  Brati
slave, SPŠ elektrotechnickej K. Adlera, 
ŠUV  Palisády,  SOU  stavebné  na  Ruži
novskej v Bratislave a ďalšie.

-pr-

Budúcnosť je  v centrách odborného vzdelávania



MALACKÝ HLAS  17/2007  7

Hlavnou hrdinkou ďalšieho románu  
Táne Keleovej-Vasilkovej Dúhový most  
je Oľga. Obyčajná žena, ktorá má svoje 
obyčajné sny. Túži po tom, 
aby bola bohatšia, aby mohli 
ísť s rodinou na dovolenku  
k moru, aby nemusela toľko 
pracovať... No jej najväčšou 
túžbou, keďže je „pri tele”,  
je schudnúť. Ustavične sa 
týra rozličnými diétami, 
chudne a zasa priberie  
a z tohto nekonečného 
kolotoča je podráždená, 
nervózna a nešťastná. 
Oľga je skalopevne pre-
svedčená, že len štíhli 
ľudia majú v živote ze-
lenú. Keď bude štíhla, 
bude aj šťastná a všetko v jej živote sa 
akoby švihnutím čarovného prútika 
zmení na lepšie a krajšie. Až zásah osudu 
jej otvorí oči...

Knihu od Kaia Meyera Karibskí  
piráti, Bežci po vlnách, 1. diel získava 
Mária Puškáčová zo Záhoráckej ulice  

v Malackách. Prosíme výherkyňu, 
aby sa ohlásila v re-
dakcii na Radlinského 

ul. 2751/1 na 3. p., č. d. 
407. 
Ak chcete o Dúhový 

most súťažiť, pošlite do 
10. októbra nalepený 

kupón a možno práve na 
vás sa usmeje šťastie. 

kníhkupectvo Ľubica
oC hotela Atrium, 
telefón: 772 67 34

Po – Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

 

Pred 100 rokmi – 26. 
septembra  1907  sa 
narodil v Malackách
MICHAL oSUSkÝ
Zádušná  sv.  omša  
s pripomienkou toh
to  výročia  sa  usku

toční v nedeľu 7. 10. o 10.30 h v rímsko
katolíckom  kostole  v  Malackách.  Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.            rodina oSUSkÁ

Od 10. 9. do 24. 9. 
Ing. Dana Klenková a Pavol Šefčík; Ing. 
Viera  OrtKrajčírová  a  Ing.  Ján  Fried
man; Barbora Špotáková a Martin Ke
vický;  Mgr.  Lucia  Netoličková  a  Rasti
slav Rudavský; ...

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Október 2007:
80 – Mária Blažíčková; Jaro
slav Kadluba; Terézia Uhrin

cová; Františka Osuská; 85 – Miloslav 
Dobrovodský; Matilda Tesáková; Pavlí
na Greifová; Emília Hofmanová; Alžbe
ta Sedláková; Štefan Grujbár; Františka 
Gašparová;  Jozef Slezák; 93 –  Justína 
Katerincová

POVEDALI SI ÁNO:

Od 10. 9. do 24. 9. 
Anna  Holenková,  1929,  Mo

ravský Svätý Ján; Róza Mrázová, 1923, 
Gajary; Štefánia Matkovičová, 1928, 
Sekule; Milan Brenner, 1947, Lozorno; 
Albert Soják, 1938, Plavecké Podhra
die; Irena Salavová, 1920, Malacky;

†
KUPÓN
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ČíTAJTE A vyHRAJTE

 Kalendár podujatí v meste Malacky
1.  10.  o  18.00  h  Módna  show  Starfotomodels,  módna  prehliadka  modelingovej 
agentúry Star fotomodels, KD*
2. 10. o 14.00 h a 16.00 h Divoké vlny, anim. kom. 
2. 10. o 19.00 h Farebný závoj, film
3. 10. o 14.00 h a 16.00 h Divoké vlny, o 18.00 h Farebný závoj, o 20.00 h FK Na konci 
s dychom (Fr 1960)
4. 10. o 19.00 h Roming, komédia 
5. 10. o 17.00 h Tvoríme spolu, vernisáž výstavy, tvorba mladých mentálne postih
nutých ľudí z Malaciek a žiakov ZUŠ, Záhorácka 1919
5. 10. o 19.00 h Roming, komédia
6. 10. o 14.00 h a 17.00 h Veľký Casting, nové tváre pre film a reklamu 
všetkých vekových kategórií, Záhorácka 1919
6. a 7. 10. o 19.00 h Evan Všemohúci, komédia           
7. 10. o 15.30 h Malacky – Čunovo, futbal muži (9. kolo)
8. 10. o 18.00 h Husi divé, Štúdio mladých Divadla na hambálku, KD
9. a 10. 10. o 19.00 h Disturbia, triler; 10. 10. o 20.00 h FK Luk 
11. a 12. 10. o 19.00 h Edith Piaf, dráma 
12. – 14. 10. o 8.00 h Výstava zvierat, ZŠ Kláštorné nám. – dvor, Slov. zväz chovateľov
13. 10. o 10.00 h Malacky – Stupava, futbal starší dorast (10. kolo)
13. 10. o 12.00 h Malacky – Vajnory, futbal mladší dorast (10. kolo)
13. 10. o 18.00 h Malacky – Prešov, volejbal extraliga muži (3. kolo), ŠH Malina
13. a 14. 10. o 19.00 h Vydáš sa a basta, komédia
14. 10. o 16.00 h Divadlo HAAF: Ako Tóno hľadal tóny, Rozprávková nedeľa KD
15. 10. o 10.00 h a 14.00 h Divadlo HAAF: Ako Tóno hľadal tóny, Stretnutie s Táliou 
pre MŠ a ZŠ, KD
15. 10. o 18.00 h Královny noci (Travesti show), KD
16. a 17. 10. o 18.00 h Fraktúra, triler, 17. 10. o 20.00 h FK Manderlay, dráma
17. 10. o 15.00 h  Čaj o tretej, Akadémia III. veku, posedenie pri hudbe pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, SD MCK
18. a 19. 10. o 19.00 h Bourneovo ultimátum, akčný/triler 
20. a 21. 10. o 19.00 h Posledná légia, akčný/vojnový
21. 10. o 15.00 h Malacky – Jablonec, futbal muži (11. kolo)
23. 10. o 19.00 h Hairspray, kom./muzikál 
24. 10. o 18.00 h Hairspray, kom./muzikál, o 20.00 h FK Motocyklové denníky
25. a 26. 10. o 19.00 h Hviezdny prach, akčný/dráma/fantasy 
27. a 28. 10. o 16.00 h Ratatouille (Dobrú chuť), anim. komédia
27. 10. o 10.00 h Malacky – Ružinov, futbal starší dorast (12. kolo)
27. 10. o 12.00 h Malacky – Ružinov, futbal mladší dorast (12. kolo)
27. 10. o 19.00 h Malacky – Svidník, volejbal extraliga muži (5. kolo), ŠH Malina
27. 10. – 28. 10. od 18.00 h – 06.00 h Noc smiechu v kine, KD
28. 10. o 14.00 h Malacky – Grinava, futbal muži (12. kolo)
30. 10. o 19.00 h Cesta bojovníka, akčná dráma 
31. 10.  o 18.00 h Cesta bojovníka, akč. dráma, o 20.00 h FK Žiadostivé telá, dráma 

okTÓBER 2007

CVeČko otvorilo svoje
brány malým i veľkým

Jedáleň ZŠ Dr. J. Dérera sa 15. 9. dopo
ludnia premenila na trhovisko určené mi
lovníkom  zberateľstva.  Asi  dvadsať  pre
dajcov z rôznych kútov Slovenska i Čiech 
prijalo  pozvanie  na  jesennú  zberateľskú 
burzu. Na stoloch mohli návštevníci vidieť 
známky, mince, bankovky, pohľadnice, te
lefónne  karty,  kalendáriky,  starožitnosti, 
figúrky z „kindervajíčok“, hokejové kartič
ky a iné. Michal Ormandy z Bratislavy do
konca  okrem  minerálov  ponúkal  aj  4,5 
miliardy rokov starý meteorit. 

Usporiadateľov aj predajcov milo pre
kvapil  záujem  mládeže. „Vidieť,  že  deti 
majú v našom meste o zberateľstvo záu
jem. Treba  v  nich  tento  pozitívny  vzťah 
rozvíjať,“ povedal predseda Klubu filate
listov ZSF 52 – 32 Mgr. A. Pašteka. Najbliž
šia zberateľská burza je plánovaná na jar. 
„Uskutoční sa s najväčšou pravdepodob
nosťou v rovnakom priestore, keďže si ho 
predajcovia  veľmi  pochvaľovali,“  dodal 
Pašteka.     

Text, foto: -lucy-

V sobotu 15. 9. CVČ úspešne odštarto
valo nový školský rok. Hoci počasie ráno 
nevyzeralo  najprívetivejšie,  priaznivci  sa 
nedali  odradiť  a prišli  do  centra  na  Deň 
otvorených dverí. Na podujatí si prišli na 
svoje malí  i veľkí. Rodičia sa mohli  infor
movať o krúžkoch priamo u jednotlivých 
vedúcich a prezrieť si priestory, v ktorých 
deti celý rok pracujú.  Deti zaujali tvorivé 

dielne, v ktorých si vyrobili originálne ve
selé fľaše i pekné obrázky. Tanečníci a fut
balisti si vyskúšali svoju šikovnosť a vytr
valosť.

Pracovníci CVeČka dúfajú, že celý škol
ský rok bude rovnako vydarený ako jeho 
začiatok. Široká ponuka krúžkov, kurzov 
a  podujatí  je  určená  všetkým  vekovým 
kategóriám.                 Text, foto: -cvč-

Po  13  kvalifikačných  kolách  vyvrcholil  15.  9.  v priesto-
roch malackej strelnice siedmy ročník Majstrovstiev Slo-
venska v pištoľovom trojboji. otvorenia podujatia, ktoré 
organizoval Slovenský zväz vojakov v zálohe v spoluprá-
ci so Športovo-streleckým klubom v Malackách (ŠSk), sa 
zúčastnil aj minister obrany František kašický. 

Do štyridsať špičkových strelcov súťažilo v dvoch kategó
riách – pištoľ a  revolver. Obe vyhral  Jozef  Jancek z Hruštína, 
ktorý z revolvera nastrieľal 339 z 350 možných bodov. Vytvoril 

tak slovenský rekord aj rekord strelnice. Druhý najlepší strelec 
z revolvera aj pištole bol J. Guštafík z Pezinka. J. Haršány z Bra
tislavy obsadil 3. priečku v prvej kategórii, v druhej štvrtú, kde 
ho predbehol M. Kollárik, rovnako z Bratislavy. 

„Preteky dopadli vynikajúco. Všetci pretekári sa jednoznač
ne zhodli na tom, že by boli radi, ak by sa budúcoročné maj
strovstvá uskutočnili opäť u nás,“ žiaril spokojnosťou predseda 
ŠSK MUDr. M. Haramia. Medzi slovenskou špičkou súťažili aj tri 
ženy. A. Tvrdoňová bola dokonca piata najlepšia „pištoľníčka“ 
(na fotografii). 

L. vIdAnovÁ, foto: S. osuský

Na minútu s ministrom
F. Kašickým

kedy ste si naposledy vystrelili? 
Streľbe som sa venoval už ako žiak, no naposledy som strieľal 

na Novinárskej muške na Tureckom vrchu. (Pán minister si po na-
šej otázke zastrieľal z pištole aj na malackej strelnici. O tom, že je 
skúseným strelcom, svedčili viacnásobne zasiahnuté „desiny“.) 

Z koho si rád vystrelíte?
Sem-tam z manželky. A niekedy z dievčat na sekretariáte. Keď 

občas náhle zmením program a poviem, že prídem a potom ne-
prídem. Ale nie preto, že by som im chcel urobiť zle. Niekedy je to 
dobré na oživenie stresovej situácie, ktorú tam máme. Patrí to 
k životu. 

Padol strelecký rekord

zľava: drahomíra Vicianová z Malaciek ponúkala na burze známky. Ako prezradila de-
ťom, vždy rada zľaví. Pri jej stolčeku sa pristavili aj bratia Jakub a Radovan sélešovci 
z Bratislavy a Filip Vársányi z Malaciek. Radko v rukách šťastne stískal pamätnú medailu 
s vojakom, ktorú si kúpil za stovku. Jeho starší kamaráti sa zaujímali práve o známky. 
Kupovali, ale aj sami predávali.  

Burza prilákala mládež

Kalendár podujatí spracovala turisticko-informačná kancelária mesta Malacky (TIK). 
Prosíme usporiadateľov, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich ka-
lendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve pre-
biehajúceho mesiaca. KONTAKT: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk

2. 10. uplynulo 25 ro
kov,  čo  nás  navždy 
opustil náš otec,  pra
dedo JoZEF oSLEJ. 
S láskou a úctou spo
mína  dcéra  Eva  so 
svojou rodinou.

Odchod tvoj bol rýchly, nečakaný, niet 
ťa už medzi nami. 
V neznámy svet odišiel si spať, zapla-
kal každý, kto ťa mal rád.
28. 9. 2007  uplynulo  5 rokov,  čo  nás 
opustil náš drahý príbuzný 
JÁn SLÁMA.  
Kto  ste  ho  poznali,  venujte  mu  tichú 
spomienku.  S  úctou  a  láskou  spomí
najú Věra a Ivana
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ŠPORT

Klesá záujem 
o beh medzi 
mládežou?

Za  pekného  počasia  sa  uskutočnil 
už 24. ročník večerného behu zdra-
via – behu vďaky SnP. organizátor-
mi boli už tradične komisia pre škol-
stvo a sociálne veci MsZ, klub mla-
dých sociálnych demokratov, ZŠ dr. 
J. dérera, CvČ, AC a Šk Malacky, oZ 
PEER, SZTP Malacky a trať pomáhali 
zabezpečovať požiarnici z dHZ Ma-
lacky,  príslušníci  mestskej  polície 
a oo PZ SR. 

Počas otvorenia sa prítomným 96 pre
tekárom v 13 kategóriách prihovorili pred
sedníčka  organizačného  výboru  Mária 
Trenčíková a zástupca primátora  Ing. Jo
zef  Bulla.  Potom  malí  zástupcovia  pre
tekárov položili kyticu k Pamätníku SNP, 
odkiaľ  sa  bežci  vydali  na  trať  dlhú  2160 
metrov. Všetci ju absolvovali – aj najmlad
ší  účastníci  súrodenci Voržáčkovci,  ktorí 
bežali  s mamou, aj najstaršia účastníčka 
Margita Antálková z Malaciek.

 Počasie i dobrá propagácia podujatia 
v malackých médiách, to všetko smerova
lo k hojnej účasti... Napokon počet zúčast
nených  bol  najmenší  zo  všetkých  roční
kov. Je to signál slabého záujmu o beh me
dzi žiakmi, a to sa určite musí prejavovať 
i na hodinách telesnej výchovy. Pre zaují
mavosť – zo ZŠ na Záhoráckej štartovalo 
37 žiakov, ZŠ Dr. J. Dérera 22 žiakov, ZŠ na 
Štúrovej ulici 8 žiakov a ZŠ M. Olšovského 
3 žiaci. Malí gymnazisti chýbali úplne. Pre 
zvýšenie záujmu o beh organizátori mo
tivačne vyžrebovali 50 cien. Najlepší v jed
notlivých  kategóriách  získali  hodnotné 
vecné  ceny  a  diplomy,  ktoré  venovalo 
mesto. Slabá účasť je aj zlým signálom pre 
AC Malacky, pretože tí najlepší, ktorí teraz 
dosahujú  výsledky  reprezentujúce  naše 
mesto, tiež museli niekde začínať. Kto bu
de po novej atletickej dráhe, ktorá sa má 
vybudovať v ZŠ Záhorácka, behať? Budú
ci 25. ročník je jubilejný, tak hádam prilá
ka na trať viac záujemcov o beh a poteší 
organizátorov, ktorí si pamätajú na štarte 
aj viac ako 300 detí.           AnTon PAŠTEkA

Večerný beh zdravia – 
Beh vďaky SNP

vÝSLEdky
Rodičia s deťmi 1. V. a J. Voržáčkovci 

s mamou, Malacky; žiaci 1. – 2. roč. 1. A. 
Cingel, ZŠ Záhorácka ul., 2. M. Havlík, ZŠ 
Záhorácka,  3.  M.  Haba,  ZŠ  Dr.  J.  Dérera; 
žiačky 1. – 2. roč. 1. R. Krajovská, ZŠ M. Ol
šovského; žiaci 3. – 4. roč. 1. M. Doller, ZŠ 
Záhorácka, 2. M. Lörinczi, ZŠ Záhorácka, 3. 
T. Beňo, ZŠ Záhorácka; žiačky 3. – 4. roč. 
1. K. Zváčová, ZŠ Záhorácka, 2. K. Štepa
novská, ZŠ Záhorácka, 3. M. Kolárová, ZŠ 
Štúrova; žiaci 5. – 6. roč. 1. D. Jursa, ZŠ Dr. 
J. Dérera, 2. M. Moravčík, ZŠ Štúrova, 3. A. 
Benko, ZŠ Záhorácka; žiačky 5. – 6. roč. 1. 
P. Ziková, ZŠ Záhorácka, 2. L.  Janečková, 
ZŠ Dr.  J. Dérera, 3. K. Vozáková, ZŠ Dr.  J. 
Dérera; žiaci 7. – 9. roč. 1. M. A. Drozda, 
ZŠ Záhorácka, 2. M. Koch, ZŠ Záhorácka, 3. 
L. Štepanovský, ZŠ Záhorácka; žiačky 7. – 
9. roč. 1. R. Sekáčová, ZŠ Záhorácka, 2. M. 
Kunšteková, ZŠ Záhorácka, 3. M. Baňovi
čová, ZŠ Záhorácka; dorastenci 1. J. Beňa, 
AC Malacky, 2. D. Šimek, AC Malacky, 3. M. 
Ružek, AC Malacky; dorastenky 1. M. Srš
ňová, AC Malacky, 2. A. Mackovichová, AC 
Malacky; muži 1. J. Valachovič, Malacky, 2. 
M. Fabuš, Borský Svätý Jur, 3. P. Merc, Ma
lacky; ženy 1. A. Hollá, AC Malacky, 2. K. 
AC Malacky, 3. M. Antálková, Malacky; naj-
mladší  pretekár  J.  Voržáček,  nar.  8.  8. 
2004, Malacky; najstarší pretekár M. An
tálková, nar. 14. 10. 1954, Malacky.

Celkovo štartovalo 96 pretekárov.

Koncom  augusta  sa  v  maďarskom  
Šoprone  uskutočnil  medzinárodný  se
minár Karate v štýle gojuryu. Zúčastnili 
sa ho karatisti  zo Slovenska, Maďarska, 
Poľska, Veľkej Británie, USA a Grécka. Na 
toto  výnimočné  podujatie,  ktoré  viedli 
najvyšší  majstri  Shuji  Tasaki  (8.  Dan) 
a Seiichi Fujiwara (8. Dan), vycestovali aj 
Malačania.  Z  oddielu  Karate  klubu  TJ 
Strojár  Malacky:  Š.  Polák,  A.  Reháková, 
M. Pullmann, V. Dzúrová. Do Šopronu za
vítal  aj  prezident  JKF  Goju  kai  Europa 
Leo  Lipinski  (7.  Dan)  z  Veľkej  Británie  
a    reprezentačný  tréner  Slovenska  Dr. 
Rastislav Mráz (6. Dan). 

„Seminár bol vedený k čistote cviče
nia štýlu gojuryu. Boli  sme očarení prí
stupom  a  otvorenosťou  majstrov  k  žia
kom. U Japoncov nie je zvykom ukazovať 
veľa, no chceli nasmerovať cvičenia v Eu
rópe,“ prezradil Š. Polák. 

Trojdenný seminár sa končil skúškami 
a  udeľovaním  stupňov  technickej  vy
spelosti po úroveň 3. Dan JKF. Previerku 
pred medzinárodnou komisiou určenou 
Japonskou federáciou karate, ktorej pred
sedal práve reprezentačný tréner Japon
ska majster S. Fujiwara, úspešne absolvo
val aj Štefan Polák. Získal 2. Dan JKF (Ja
pan karate federation).                    -šp-

v poradí tretia súťaž v džude v Ma-
lackách,  venovaná  pamiatke  ná-
dejného  džudistu  JAkUBA  HABU-
dU, ktorý pred tromi rokmi tragic-
ky zahynul, sa konala v sobotu 15. 
septembra v ŠH Malina, kde sa stret-
lo 66 džudistov z 8 oddielov – 6 zo 
Slovenska  a  2  z  ČR  (Sokol  kostice 
a JUdo – Břeclav). 

Malacký oddiel zastupovali ôsmi džu
disti vo veku 7 až 14 rokov, na žinenkách 
však stáli ešte štyria odchovanci v roli roz
hodcov a vedľa žineniek celý, teraz menej 
početný JUDO club od trénerov, časome
račov, „pomáhačov“ až po deti, ktoré ešte 
alebo už nemohli štartovať na tomto po
dujatí z dôvodu obmedzenia veku (súťaž 
je organizovaná len pre kategórie – mini, 
mladší a starší žiaci a žiačky). 

Z ôsmich štartujúcich Malačanov sa 
umiestnili všetci:

1. L. Kolandrová, P. Kunšteková, L. Piváč
ková, D. Hospodársky

2. K. Nováková, M. Valentová
3. L. Piffko, M. Matúš
Poniektoré oddiely boli zastúpené po

četnejšie, a preto mali väčšiu šancu získať 
aj viac umiestnení, čo sa aj prejavilo v po
radí na získanie pohára pre tri úspešné od
diely:

1. STU  Bratislava  (6  prvých,  3  tretie 
umiestnenia)

2. Sokol  Bratislava  (4  prvé,  4  druhé  
a 2 tretie umiestnenia)

3. JUDO club Strojár Malacky  (4 prvé,  
2 druhé a 2 tretie umiestnenia)

(prvé miesto – 7 bodov, druhé – 5 a tre
tie 3 body)

Napriek  celkovej  bronzovej  priečke 
odchádzali Malacky nadmieru spokojné, 
lebo ich hriali slová vďaky za bezchybnú 
organizáciu, ako aj za vzácne medaily, dip
lomy, poháre a tričká. Veľkú zásluhu na vy
darenom priebehu súťaže má otec zosnu
lého Jakuba. 

nakoniec pozývam deti vo veku 6 až 
10 rokov, aby sa prišli pozrieť na trénin-
gy (utorok 16.30 h až 18.00 h a v piatok 
15.00 h až 16.30 h). nech je nás viac. 

 IvAn BRAJER, predseda 
oddielu džuda v Malackách

Memoriál Jakuba habudu 
– úspech malackého
oddielu

Šopron hostil karatistov

Vedúci Kynologického klubu Záhorák Ing. Milan Freund so svojimi šampiónmi, ktorí na 
svetovej výstave bieleho švajčiarskeho ovčiaka (uznané plemeno len v roku 2004) 16. 9. na 
Kamennom mlyne vybojovali v konkurencii 100 psov z 10 krajín tri poháre. Sprava Monty bol 
šiesty v kategórii šampiónov, čo bolo druhé najlepšie umiestnenie psa zo Slovenska. Aisha 
(Montyho dcéra) obsadila 4. priečku. Oba psy spoločne bodovali v kategórii Najkrajší pár 
psov, kde získali 3. miesto.

Členovia Kynologického klubu Záhorák z Malaciek dostali počas vyhodnotenia súťaže ve-
rejnú pochvalu za vynikajúcu organizáciu pretekov. Slovami uznania nešetrili cudzinci ani 
deň predtým, kedy sa vo výcvikovom areáli v Malackách uskutočnili Majstrovstvá sveta vo 
výkone. Zúčastnili sa ich jedenásti chlpáči zo štyroch krajín v piatich kategóriách. „S našimi 
členmi sa snažíme udržiavať areál v rámci finančných možností. Nedávno pribudli nové plen-
ty. Hostia z Nemecka aj Rakúska povedali, že skláňajú klobúk pred tým, aké to tu máme,“ tešil 
sa M. Freund. Malacký kynologický klub sa uchádza aj o usporiadanie oblastnej výstavy ne-
meckých ovčiakov v Malackách, ktorá je plánovaná 5. 4. 2008.            -red-, foto: M. Freund

8.  ročník  tenisového  turnaja  ama-
térskych neregistrovaných tenistov 
vo  dvojhre  ARTEMIS  CUP  2007  sa 
uskutočnil  22.  –  23.  septembra  na  
dvorcoch Tenisového klubu Strojár 
Malacky v Zámockom parku. 

Do bojov sa prihlásilo 25 tenistov. Po 
nasadení hráčov a vyžrebovaní  turnaja 
bolo zrejmé, že favoritov na celkové pr
venstvo  je niekoľko. Aj priebeh turnaja 
od  úvodného  kola  ukázal,  že  v  Malac
kách sa zišla veľmi vyrovnaná konkuren
cia hráčov a pravdepodobne vyhrá ten 
tenista, ktorý si pre záverečné boje do
káže ušetriť najviac fyzických síl. Do se
mifinále postúpili Malačania V. Režný, V. 
Taraba, I. Matúšek a M. Čermák z Morav
ského  Sv.  Jána.  Ten  napokon  pre  pra
covné zaneprázdnenie na zápas proti V. 
Režnému nenastúpil, hoci to mohlo byť 
azda tenisovo najkvalitnejšie stretnutie 
turnaja. Malačan tak postúpil do  finále 

bez boja.
V  druhom  semifinále  plnom  neko

nečných výmen sa napokon v rozhodu
júcom tajbrejku presadil I. Matúšek, kto
rý porazil V. Tarabu. Matúšek však v zá
vere  zápasu  bojoval  s kŕčmi  v nohách. 
Ak by zápas nebol v závere, mohol byť 
výsledok aj opačný,  resp.  by musel zá
pas skrečovať.

Finále  bolo  napokon  jednoznačnou 
záležitosťou V. Režného, ktorý vyčerpa
ného Matúška zdolal bez väčších prob
lémov 6/0, 6/1. Artemis Cup má takto vo 
svojej osemročnej histórii siedmeho ví
ťaza. 

-JaGe- , foto: archív Tk

Prehľad doterajších víťazov 
Artemis Cupu:
2000 – V. Hrebeň; 2001 – P. Konečný; 

2002  –  M.  Gelinger;  2003  –  I.  Matúšek; 
2004 – D. Riška; 2005 – P. Pálka; 2006 – D. 
Riška; 2007 – V. Režný

ARTEMIS CUP 2007 – 
víťaz Vladimír Režný
z Malaciek

zľava: ing. Pavol Gelinger, vrchný rozhodca turnaja; finalista igor Matúšek;  
víťaz Vladimír Režný; sponzor turnaja ing. Miloslav Mráz a riaditeľ turnaja Michal 
Gelinger. 

Nové atletické talenty
na M SR

Na  M SR v atletike žiakov, ktoré sa uskutočnili v Banskej Bystrici, vybojovali  
atléti AC Malacky štyri cenné kovy. Najúspešnejšou členkou sa stala Alica Mac
kovichová,  ktorá  získala  dve  strieborné  medaily  v  šprinte  na  60  m  (8,28  sek.;  
w: + 1,8 m/s) a 150 m (20,02 sek.; w: + 0,4 m/s) a na 300metrovej trati (43,55 sek.) 
si dobehla pre bronz. Štvrtý medailový zápis pridala 13ročná Claudia Hladíková  
v behu na 80 m prekážok (13,37 sek.; w: + 0,8 m/s). Veľmi dobré výkony predviedli 
v skoku do diaľky (450 cm) Monika Baňovičová, najmladšia členka výpravy (ročník 
nar. 1995), a Martin Koch v najkratšom šprinte (7,90 sek.; w: + 0,0 m/s). 

-zb-
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