
„Asi sa odsťahujeme,“ povedal mi 
nedávno sused, ktorý vždy preky-
poval dobrou náladou a ochotou 
pomôcť. Prekvapilo ma to a spýtal 
som sa na dôvod. Povedal, že sa 
v Hviezdoslavove cíti bezmocne, 
lebo stačí jeden bezohľadný sused 
a z domova, kde si máte oddých-
nuť, sa stane zdroj vyčerpávajúce-
ho napätia.
Klasická dedina je zložitý sociálny 
organizmus. Ľudia sú vzájomne 
zviazaný hustou sieťou príbuzen-
ských a spoločenských pút. Každý, 
kto prišiel do takéhoto organizmu 
v minulosti, budil nedôveru. Sta-
rousadlíci ho označovali ako pri-
šelca, v slovníku mal aj príslušnú 
nadávku – odkundes. Teda človek, 
o ktorom sa nič nevie.
V tomto ohľade je náš Hviezdosla-
vov výnimkou. Z hľadiska sociál-
nych väzieb sme, ako by klasik po-
vedal tabula rasa, teda nepopísaný 
list. Čo je teda podľa nás najdôle-
žitejšie? To aby sme sa začali vní-
mať ako MY.  Aby sme vytvorili 
miesto, kde sa nám bude dobre 
spolu žiť.
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Sme občianske združenie, ktoré 
chce, aby sme v našej obci čo naj-
rýchlejšie prekonali nepríjemnosti,
ktoré sú spojené s jej rýchlym ras-
tom. Okrem tých technických (do-
prava, inžianierske siete, občianska
 vybavenosť škola, životné prostre-
die) sú podľa nás rovnako jdôležité 
aj medziľudské vzťahy.

Kto sme a prečo to robíme…

Aj po niekoľkých rokoch susedstva sa 
na uliciach často iba letmo pozdraví-
me a prakticky nič o sebe nevieme. 
To, čo sa označovalo za anonymitu 
panelákového bývania, máme teraz 
rozložené na ploche našich záhrad 
a vysokých plotov.
Našim cieľom je vytvárať príležitosti, 
aby sa ľudia navzájom spoznali, do-
kázali nájsť na území Hviezdoslavova 
zaujímavé voľnočasové aktivity a aby 
sme čo najskôr spolu vytvorili nao-
zajstnú obec. Na známych sa určite 
usmejeme ľahšie. 
Chceme využiť potenciál obyvateľov, 
ich odbornosť a skúsenosti. Chceme 
tu žiť a cítiť sa príjemne.

Žiť a nie robiť politiku
Ako občianske združenie sa strikt-
ne vymedzujeme voči akejkoľvek 
politickej príslušnosti. Komunálne 

otázky chápeme ako veci týkajúce sa 
spoločenstva obce, jej špecifických 
a osobitých potrieb. Ak siahneme 
do múdrosti našich starých rodičov, 
tak porekadlo vraví, že „Dobrý sused 
je lepší ako príbuzný“. Je to hlboká 
múdrosť a často som ju počul vravieť 
na rôznych miestach Slovenska, ale aj 
v Maďarsku.

Ponúkame riešenia
Posedenia v záhrade môžu priniesť 
mnoho jalových rečí, ale aj veľa impul-
zov. Máme pocit, že realistický pohľad 
a dobrá vôľa môžu posunúť dopredu 
stav infraštruktúry a občianskej vy-
bavenosti v našej obci ako aj pomôcť 
zmysluplne tráviť voľný čas. 

Čomu sa budeme venovať?
Bez vody nie je možný život a tú našu 
pitnú vodu zo studní ohrozuje niekoľ-
ko faktorov. V budúcom čísle týchto 
novín sa teda budeme zaoberať té-
mou kvality vody a našou víziou rieše-
nia dnešnej situácie. Odborníci vravia, 
že existuje reálna možnosť vyriešenia 
rozvodu pitnej vody a odkanlizovanie 
v našej obci.
Snažíme sa o zabezpečenie pravidel-
ných tréningov pre ľudí bez obmed-
zenia pohlavia a veku, ktoré by mohli 
zlepšiť kondíciu a vytvoriť platformu 
pre bližšie zoznámenie sa obyvateľov. 
Viac si prečítate na str. 5.
Spoločenský kontakt zabezpečíme aj 
pomocou jednorazových podujatí. Už 
teraz nájdete v novinách pozvánku 
na turnaj v minifutbale a na Juniáles 
2018. Pripravujeme nábor do šacho-
vého krúžku a aspoň malou troškou 
chceme prispieť do mlyna v oblasti 
kultúry. O tom ale viac nabudúce. 

-Výbor OZ-

František Kavecký



Pôvodne románsky kostol sv. apo-
štola Jakuba staršieho je historicky 
aj architektonicky významnou pa-
miatkou. Pôvodná románska stavba 
pochádza z polovice 13. storočia 
a je najstarším kostolom s týmto 
patroníciom na Slovensku. To po-
tvrdzuje prvá písomná zmienka 
z roku 1333.

Pri zbežnej obhliadke zvonka je dobrá 
všimnúť si vzácny románsky portál. 
Typ konštrukcie sa označuje ako 
ústupkový, lebo jeho členenie ustu-
puje od vonkajšej línie steny kostola 
k samotnej bráne. Tympanón brány je 
ozdobený reliéfom trojlístka lemova-
ného diamantovaním. Zachovaných 
románskych sochárskych pamiatok 
na Slovensku nie je mnoho, takže od-
porúčam zdvihnúť zrak a pozrieť si za-
chovanú neskorománsku podstrešnú 
konzolu vytvarovanú do hlavy barana, 
ktorá mala plniť ochrannú funkciu 
(zdroj: www.apsida.sk).

Znak pútnika, alebo firmy Schel?
Mäkkýš Hrebenatka jakubská je 
známa gastronomická pochúťka. Jej 
typický tvar určite poznáte z loga spo-
ločnosti Schell. Donedávna málokto 
vedel, že je aj tradičným symbolom 
sv. apoštola Jakuba. Existuje viacero 
legiend, ktoré hovoria o zázračnej 
záchrane ľudí z mora na príhovor sv. 
Jakuba. V každej z nich boli pri za-

chránenom mušle hrebenatky, podľa 
toho volané aj mušle sv. Jakuba, ale-
bo Jakubky. Hrob apoštola Jakuba 
je v španielskom meste Santiago de 
Compostela (Jakub je španielsky San-
tiago), kde boli jeho ostatky privezené 
z Jeruzalema. Prvú púť do Santiaga de 
Compostela, do-
loženú historic-
kými prameňmi 
vykonal francúz-
sky biskup z Le 
Puy v roku 951. 
Postupne sa vy-
tvorila sieť dva-
nástich pútnic-
kých trás, okolo 
ktorých vyrástli 
kostoly, kláštory, 
kríže a sochy. Tá 
je dnes súčasťou 
kultúrneho de-
dičstva UNESCO. Symbolom pútnika 
okrem pútnickej palice, bola aj mušľa 
Jakubka, ktorá slúžila ako ochranný 
odznak. V súvislosti so systémom 
medzinárodných dohôd o ochrane 
pútnikov môžeme hovoriť o začiatku 
diplomatických pravidiel.
Vykonať púť k hrobu sv. Jakuba patrilo 
v stredoveku aj neskôr k veľmi cene-
ným záslužným skutkom, či skutkom 
pokánia. Trasy, po ktorých pútnici 
smerovali do Španielska, boli zvyčaj-
ne vyznačené kostolmi zasvätenými 
tomu apoštolovi. Najznámejší z nich 
u nás je kostol svätého Jakuba v Le-
voči s presláveným oltárom majstra 
Pavla. Možno táto trasa viedla celé 
stáročia aj okolo nás. Táto tradičná púť 
zažíva opäť renesanciu. Zatiaľ čo v ro-
ku 1970 jej oficiálne súčasné pravidlá 
splnilo 68 pútnikov, v roku 2015 ich už 
bolo 262 458. 

Súťažná otázka
Akú vzdialenosť dnes musí pútnik 
absolvovať peši, aby získal osvedče-
nie o vykonaní púte do Santiaga de 
Compostella? 
Odpovede píšte na e-mailovú adresu 
francek@hviezdoslavovskenoviny.sk

Kto ako prvý 
správne odpo-
vie, získa jeden 
výtlačok knihy 
Martina Vahan-
číka Camino de 
Santiago - Pešo 
od Stredozem-
ného mora 
k Atlantiku 
s venovaním od 
autora. 

Poklady histórie
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Turnaj o pohár Hviezdoslavovského spolku

Futbal je najrozšírenejším športom na 
svete. Podľa 

priesku-
mu 

me-
dzinárodnej 
futbalovej federácie FIFA 
hrá pravidelne futbal najmenej 300 
miliónov ľudí vo viac ako 220 kraji-
nách sveta. Dôvodom jeho popularity 
sú jednoduché pravidlá a minimálna 
náročnosť na vybavenie. 

Základ turnaja
Účasť na turnaji prisľúbilo niekoľko 
družstiev z našej aj okolitých obcí. 
Nad regulérnosťou zápasov bude 
bdieť certifikovaný rozhodca a ob-
čianske združenie Hviezdoslavovský 
spolok zabezpečí ceny pre víťazné 
družstvá a pohodu pre divákov. Bre-
meno organizácie turnaja a záštitu 
nad ním prevzal poslanec Obecného 
zastupiteľstva Marián Németh. Vyslo-
vujeme mu za to poďakovanie.

Otvorený pre všetkých obyvateľov
Pokiaľ sa nájde medzi obyvateľmi ob-
ce družstvo, ktoré je schopné zapojiť 
sa do súťaže, môže sa prihlásiť na ad-
rese maros@hviezdoslavovskyspolok.
sk.Odporúčame vytvoriť si partiu 8-10 
členov, lebo dynamika minifutbalu 
vyžaduje časté striedanie. Hrať sa 
bude od 10:00 a vyžadujú sa turfové 
kopačky. Podrobnosti o technickom 
zabezpečení nájdete na stránke www.
hviezdoslavovskyspolok.sk. Za zdra-
votný stav účastníkov turnaja nesie 
každý prihlásený účastník zodpoved-
nosť sám a Hviezdoslavovský spolok 
za prípadné zranenie alebo inú ujmu 
nezodpovedá.

Futbal je najrozšírenejším športom 
na svete. Podľa prieskumu medzi-
národnej futbalovej federácie FIFA 
hrá pravidelne futbal najmenej 
300 miliónov ľudí vo viac ako 220 
krajinách sveta. Dôvodom jeho po-
pularity sú jednoduché pravidlá a 
minimálna náročnosť na vybavenie. 

Zabezpečenie
Požiadali sme našu obec 

o poskytnutie multi-
funkčného ihriska 
pred Obecným 
úradom ako aj o 
prenájom Kultúr-
neho domu, kde 

by sa mohli účastníci 
prezliecť a boli by k dispozícii toalety. 
Na komerčnej báze bude pre divákov 
zabezpečené občerstvenie.

Ceny
Naše občianske združenie sa rozhodlo 
motivovať družstvá k čo najlepšie-
mu výkonu vypísaním finančných 
odmien. Okrem trofejí teda víťazom 
turnaja budú odovzdané nasledujúce 
prémie:

1. miesto 500 €
2. miesto  300 €
3. miesto  100 €

Všetkým športovcom držíme palce 
a divákom želáme pekný športový 
zážitok. 
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P O Z V Á N K A

23. jún 2018
Turnaj v minifutale 

o Pohár Hviezdoslavovského 
spolku

od 10:00 do víťazého konca :-)

Multifunkčné ihrisko pred 
Obecným úradom

Prihlášky družstiev: 
Marián Németh, poslanec OZ Hviezdoslavov 
e-mail: maros@hviezdoslovovkyspolok.sk 
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Nie je to síce jedlo na každý deň, ale 
v okamihu, keď hľadáte istotu, je to 
veľmi príjemné. O to väčšie sklama-
nie som prežíval, keď sa mi v ústach 
zbiehali slinky, ale v obchode ma už 
čakal iba vyčistený gril. Zuby mi sklap-
li naprázdno a poď sa domov niečo 
vymyslieť. Pán doktor si povedal, že 
pre moje kĺby je dôle-
žité výrazne znížiť 
hmotnosť.
Vysadil som teda všet-
ko čo i len zaváňajúce 
cukrom a škrobom. 
Hryzkám mrkvičku, 
ako prílohu používam 
koreňovú zeleninu, 
fazuľové lusky alebo 
hrášok. Deň začínam 
rozmixovanou zme-
sou byliniek, ovocia 
a zeleniny. Za dva me-
siace som pustil skoro 
8kg. Bez grilovaného 
kuraťa by som to ale 
nedal.

Stačí zavolať
Po niekoľkých neúspešných pokusoch 
som zašiel za pani vedúcou, ktorá mi 
dala telefónne číslo do predajne. Keď 
si chcete objednať, stačí zavolať vo-
pred a mäsko vás v konvektore počká 
a chutí ako čerstvo vytiahnuté z grilu. 
Zatiaľ to je iba príbeh o chlapovi, 
ktorý si rád dá mäso pripravené bez 
práce. Teraz ale nastupuje praktický 
pohľad mojej manželky. Pre oslavu, 
na ktorú sa môže dostaviť +- 10 ľudí je 
grilované kura ideálne riešenie. Dá sa 
zjesť aj studené a prípadne zabaliť ako 
výslužka. Rovnako je grilované koleno 
vítaným spestrením ponúkaného je-
dálneho lístka. Neviem ako u vás, ale 
u nás pánska časť hostí začína pri ko-
lene, bôčiku, chrene, uhorkách a hor-
čici. Zdravým šalátom a studeným 

Čo bude dnes na večeru? Som 
hladný ako vlk a zasa som sa zdržal 
v dopravnej zápche. S myšlienkou 
na chabý obsah chladničky sa za-
stavím v predajni Coop Jednota 
vo Štvrtku na Ostrove a smejú sa 
na mňa grilované kolená a kurence. 
Volám manželke, nech sa nestresu-
je, už je uvarené.

do titulku para-
frázu na reťazec 
rýchleho občer-
stvenia, má svoje 
opodstatnenie. 
Čarovné okienko, 
kde vám do auta 
podajú objedna-
né jedlo v tejto 
predajni síce ne-
nájdete, ale stačí 
vystúpiť z auta 
a vziať si nachysta-
né jedlo pri pulte 
s lahôdkami. Je to 
teda skoro ako pri 
tom povestnom 
okienku, kde sa 
ale tiež pomerne 

McCoop Jednota

často čaká dlhšia, ako by si človek pri 
rýchlom občerstvení myslel. 
Podobne je to aj vo štvrtockej pre-
dajni. Úzkym hrdlom sú spravidla po-
kladne, kde by sa mohli dievčence vy-
kladajúce tovar posadiť častejšie, keď 
vidia, že rad sa zväčšil na viac ako päť 

ľudí. Netreba zabúdať, 
že čas sú peniaze.

To zázračné číslo je 
0908 904 181. 
Ozve sa vám ochotní 
personál predajne.

Predajňa je otvorená 
denne okrem nedele 
od 6:00 do 20:00.

misám s rôznymi exotickými pochuti-
nami sa pristupuje až neskôr a to skôr 
zo zvedavosti.

Skoro ako Drive
Anglikanizmy nám stále viac zanešvá-
rujú slovnú zásobu, ale ak som zvolil 
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Podarí sa zaistiť pravidelné tréningy?

Žiadosť o prenájom sály Kultúrneho 
domu v našej obci sme podali 2. mája 
2018 a teraz čakáme na vyjadrenie. 
Požiadali sme o pravidelný prenájom 
na dni: • Pondelok • Utorok • Štvrtok
kedy by sa v podvečerných hodinách 
konali tréningy v Thajskom boxe a 
skupinové cvičenie STRONG. Športy 
boli vybrané tak, aby sa ich mohli zú-
častniť ľudia bez obmedzenia pohla-
via i veku.

Možností pre skupinové voľnoča-
sové aktivity v našej obci sú značne 
obmedzené. Mnohým z vás chýba 
možnosť športového vyžitia. Hľa-
dali sme teda vhodné druhy športu, 
ktoré nevyžadujú náročné vybave-
nie a nájdu sa medzi našimi sused-
mi ľudia ochotní a kvalifikovaní pre 
ich vedenie. Našli sa a teraz je na 
ťahu Obec.

box, známy aj ako umenie ôsmich 
končatín, výrazne zvyšuje koordiná-
ciu, silu a vytrvalosť. V Thajsku je toto 
umenie súčasťou štátneho vzdelá-
vacieho programu a veľmi rýchlo si 
získava fanúšikov aj na Slovensku. Je 
to veľmi technický šport založený na 
sile, technickej vyspelosti, výbušnosti 
a koordinácii.“

Držme si palce
Spolu s Obecným úradom sme našu 
žiadosť poslali na vedomie elektronic-
kou poštou aj poslancom Obecného 
zastupiteľstva. Veríme, že táto inici-
atíva nájde u nich priaznivú odozvu 
a vyhodnotia ju ako prospešnú pre 
obec. Držme si teda palce a pokiaľ 
vás táto možnosť oslovila, môžete sa 
predbežne hlásiť na e-mailovej adrese 
majo@hviezdoslavovskyspolok.sk. Na 
schôdzi OZ budeme prítomní a podá-
me poslancom aj verejnosti podrob-
nejšie informácie. Pokiaľ sa Obecné 
zastupiteľstvo rozhodne neposkytnúť 
priestory Kultúrneho domu, máme 
pripravenú aj alternatívu. Tréningy by 
sa mohli konať pod holým nebom, 
alebo v Šamoríne.

STRONG
„STRONG  je fenomenálne skupinové 
cvičenie od Zumba® Fitness. Kombi-
nuje silový a kardio tréning, zacvičíte 
si s vlastnou váhou a vytrénujete 
perfektné telo a kondíciu! Budeme 
drepovať, kopať, udierať, plankovať, 
skákať, čakajú nás angličáky, zakričí-
me si a pomôže nám pri tom skvelá 
hudba, tak, aby sme prekonali samých 

seba. Môžete očakávať 
celkovú transformáciu 
tela, rysovanie svalov, 
vysoké spaľovanie ka-
lórii a v neposlednom 
rade aj super kondičku 
:-) ! Vítaní sú všetci, 
muži aj ženy, pokročilí 
aj začiatočníci,“ hovorí 
naša susedka trénerka 
Barbora Čubíková.

Thajský box
„Spomedzi populár-
nych bojových umení 
je Thajský box športom, 
ktorý komplexne rozví-
ja celé telo, kondíciu a 
posilňuje vôľové vlast-
nosti,“ hovorí tréner 
Marián Figura. „Thajský 
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Rady a záhrady

Máj je asi najobľúbenejší mesiac 
v roku. Z hľadiska agrotechniky je 
už ale pomerne neskoré obdobie 
na výsadbu, alebo sa mýlim?
Máj je vhodným obdobím na výsadbu 
akýchkoľvek rastlín, ktoré sú predáva-
né v kvetináči. Okrem začínajúceho 
obdobia výsadby letničiek, sú stále 
vhodné na výsadbu aj všetky druhu 
okrasných drevín, trvaliek, drobného 
ovocia a ovocných stromov v kontaj-
neroch a kvetináčoch.

Ktoré ovocné stromy v našich mi-
kroklimatických podmienkach 
považujete za najvhodnejšie 
na pestovanie?
V našich podmienkach si môžeme vy-
brať z rôznych druhov ovocných stro-
mov, okrem bežných druhov jadrovín 
a kôstkovín sa už u nás udomácňujú 

Záhrada je malý svet uprostred 
toho veľkého. Môžete si z nej vy-
tvoriť kvetinový raj, alebo bohato 
plodiacu zásobáreň čerstvých by-
liniek, zeleniny a ovocia. Väčšina 
z nás ale túži po troške zo všetkého. 
Najbližšie máme záhradníctvo Flo-
racentrum v Kvetoslavove, tak sme 
požiadali o rozhovor Ing. Annu Ko-
váčovú, ktorá ochotne odpovedala 
na naše otázky.

aj cudzokrajné dreviny ako figy, Hurmi 
kaki a iné.

Podlieha výsadba v záhrade móde?
Tvorba a štýl záhradnej architektúry 
sa mení, ako aj obľúbenosť niektorých 
rastlín, takže v istom zmysle možno 
hovoriť o móde. V každom prípade je 
to subjektívny názor a pohľad a výber 
drevín závisí od vkusu každého z nás.

Jedným hitov sú zvýšené záho-
ny. Považujete investíciu do nich 
za rentabilnú?
Vyvýšené záhony sú veľmi dobrým 
riešením nielen v malých záhradách 
z dôvodu nedostatku priestoru, ale 
aj všade tam kde sa snažíme spojiť 
okrasnú záhradu s úžitkovou, keďže 
aj pôsobia esteticky. Zároveň sú prak-
tické na údržbu rastlín, ktoré v nich 
pestujeme.

Vaše záhradníctvo je obľúbené aj 
preto, že sú v ňom ľudia vždy ochot-
ní zákazníkovi poradiť. Niekdy je 
však zákazníkov veľa. Kedy je naj-
lepšie prísť, aby bol dostatok času 
na konzultáciu?
Na poradenstvo je viac času v ran-
ných, respektíve dopoludňajších hodi-
nách, aj keď v 
najťažších jarných mesiacoch máme 
veľa zákazníkov počas celých otvára-
cích 

hodín. Snažíme sa robiť pre zákazní-
kov všetko, čo je v našich silách.

Niekto si chce svoju záhradu vybu-
dovať sám, niekto pre nedostatok 
času alebo odvahy radšej zvolí od-
bornú pomoc. Poskytujete aj službu 
záhrady na kľúč? Na koho sa u vás 
môže takýto záujemca obrátiť?
V predajni nášho záhradného centra 
Vám radi poskytneme kontakt na rea-
lizátorov, záhradných architektov.

Na čo by záhradkár nemal v máji 
zabudnúť?
Na pravidelnú kontrolu rastlín, keďže 
prichádza obdobie väčšieho výskytu 
škodcov,ako sú vošky, roztoče, mo-
lice… a včasnú aplikáciu vhodných 
prípravkov. 

Ako si nepokaziť chrbát
Na tomto mieste vždy nájdete po-
radňu fyzioterapeuta Mgr. Martina 
Gábora, ktorý sa pokúsi odstrániť z 
nášho života zlozvyky ohrozujúce 
náš pohybový aparát. Pôsobí na Kli-
nike fyziatrie, balneológie a liečeb-
nej rehabilitácie SZU a UNB.

„Počasie prospieva nielen nám, ale aj 
burine v záhradkách. Najprirodzenej-
šie je teda pustiť sa do jej vytrhávanie. 
Pre našu chrbticu je to ale veľká záťaž. 
Stačí však dodržať jednu zásadu – ne-
predkláňať sa s vystretými kolenami, 
ale čupnúť si, alebo kľaknúť.
Pri predklone dochádza k jednostran-
nému namáhaniu chrbtice, ktoré 
môže poškodiť platničky. Odporúčam 
pracovať s pomocou „kľakátka“, alebo 

malej rohožky. Ľudia s problémami by 
mali zvážiť rozsah úžitkovej plochy zá-
hrady, prípadne vyvýšené záhony. Na 
ilustračnej fotografii 
môžete vidieť, že pri 
odporúčanej pozícii 
ostáva chrbtica v pri-
rodzenej vzpriame-
nej polohe. Činnosť 
častejšie prerušte, 
rozcvičte celé telo 
a nezabudnite na 
dostatok tekutín. 
Vychladený bylin-
kový čaj osvieži viac 
ako sladené nápoje. 
Držím palce a želám 
hojnú úrodu bez 
„seknutia“ v krížoch,“ 

hovorí Martin Gábor. „Nezabudnite 
ani na večernú prechádzku.“
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Dôležité telefónne čísla:
Polícia                     158

Integrovaný záchranný systém 

(polícia, lekárska služba a hasiči)          

Hasičský a záchranný zbor         150 

Rýchla lekárska služba           155

Toxikologická informačná služba 

(pre prípad otravy, nonstop)         

Miestne dôležité čísla:

Obvodné oddelenie PZ Šamorín

Bratislavská 37, 93101 Šamorín         

Ordinácia praktického lekára

MUDr. Milada Gábrišová, 

Hlavná 4/12, 93040 Štvrtok na Ostrove          

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, 

Hlavná 50,  93101 Šamorín

Po-Pi 16:00 – 23:00 So, Ne a sviatok 7:00 – 23:00

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast, 

Hlavná 50,  93101 Šamorín

031/ 590 35 00

Po-Pi 16:00 – 22:00, So, Ne a sviatok 7:00 – 19:00

031/ 659 40 33

Veterinárna pohotovosť, Šamorín

Lipnická 281, 90042 Dunajská Lužná
0905 451 114 

112

 02/547 74 166

 +421 961 113 903

031/ 569 43 16



16. júna 2018 
areál Hviezda na Športovej ulici

Program:
13:00 — 21:00  Občertvenie
13:00 — 17:00  Disjokej
14:00 — 19:00  Animátori, hry, skákací hrad a iné atrakcie
14:00 — 19:00  Lukostrelba 
14:40 — 15:00  Thajský box (ukážka tréningu)
15:00 — 16:30  Ukážka skupinového cvičenia STRONG
15:00 — 18:00  Jazda na poníkoch
15:00 — 18:00  Nábor do šachového krúžku
16:00 — 18:00  Sokoliarska skupina Peregrinus
17:00 — 21:00  Hudobná skupina GRAJCIAR

P O Z V Á N K A 
na Juniáles 2018

Guláš, 
ak sa podarí 


