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v rámci osláv Medzinárodného dňa 
detí pre ne zorganizovala bohatý 
kultúrno-spoločenský program. 
Prialo i počasie a tak všetky deti 
spolu s rodičmi, zamestnancami 
podniku i starými rodičmi sa mali 
na čo tešiť. Prišiel medzi nich aj 
majiteľ podniku Ing. Zoltán Čer-
nák, spolu s riaditeľom podniku 
Poľno Sme Ing. Pavlom Hudákom. 

(Dokončenie na strane 2.)

Poľno SME Palárikovo, kam 
patrí aj Wellness centrum, jazdia-
reň a najnovšie i bowling s vinoté-
kou, a ktoré sídila v objektoch poľ-
nohospotárskeho podniku, majú 
za sebou už vyše dvoch rokov exis-

tencie. Ako nás informoval jeden 
z ich agilných pracovníkov Viktor 
Berkeš za tento čas získali všetky 
spomínané zariadenia mnoho po-
zitívnych ohlasov a ich návštevnosť 
presvedčuje o tom, že zákazníci od-

chádzajú od nich spokojní a radi sa 
príležitostne k nim vracajú. Firma 
Poľno SME nezabudla ani na tých 
najmenších, keď v uplynulý víkend 

Inzerujte v našich novinách
VYUŽIŤ NAŠE STRÁNKY MÔŽETE AJ NA OSLOVENIE

SVOJICH POTENCIONÁLNYCH KLIENTOV! 

Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete si priamo 
cez internetovú adresu: humorista@milankupecky.eu, 

alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, Nové Zámky, 
objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu 

reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž). 
-tvorcovia novín-

Ani v palárikovskej fi rme Poľno Sme nazabudli na tých najmenších

Medzinárodný deň detí oslávili 

ako sa patrí
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(dokončenie zo str. 1) 
mal korekciu v rodinnej výchove. 
A tak som sa postupne prepracoval 
k vedomej kresťansko-katolíckej 
viere a k dielam takých básnikov, 
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy-
trvali v pravde, opierajúc sa o stáro-
čiami preverené normy a hodnoty 
(etické aj estetické).

Myslím si, že môžeme smelo 
povedať, že svojou tvorbou ste sa 
prihlásili k odkazu slovenskej kato-
líckej moderny. Ako vidíte postave-
nie náboženskej poézie v súčasnom 
svete? Je o ňu záujem?

-Nebránim sa takémuto zatrie-
deniu, básnici katolíckej moder-
ny sú mi svojím dielom blízki, no 
musím dodať, že písanie nábožen-
skej poézie nie je mojím prvotným 
zámerom. Človek je (povedané  
s Ladislavom Hanusom) „kom-
plexnou jednotou tela a ducha“, je 
zaviazaný mravnou normou – teda 
duchovný či náboženský rozmer by 
malo mať všetko, čo z neho vzíde. 
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna-
čených ľahostajnosťou, povrchnos-
ťou a cynizmom, a z toho vyplýva 
aj odstrkovanie dobrej poézie na 
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú 
pravidlo.

Jedna vec je osobná viera, druhá 
vec je poézia. Henri Bremond však 
hovorí, že je úzka väzba medzi ná-
boženským cítením a básnickou 
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov-
náva s mystikom. Ako vy vnímate 
hranicu medzi básňou a modlit-
bou?

- Územie poézie vnímam ako 
členité a rozľahlé. Hraničí nielen 
s ostatnými oblasťami literatúry a 
umenia, ale tiež s filozofiou a nábo-
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho 
prežívania, ponor do hlbín bytia, 
prekonávanie každodennosti, kto-
rá by nás rada nalomila a zostrihla 
podľa práve prevládajúceho vku-
su. Lenže človek má rozum a vôľu, 
hádam nechce žiť iba zvykovo, 
konzumne, živočíšne. Väzba me-
dzi dobrou básňou a modlitbou 
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba 
medzi krásou, pravdou a dobrom. 
V ich spojení vidím vznešený spô-
sob existencie.

Milan Rúfus v básni A čo je 

krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-
vu znamená v hĺbkach pohnúť ži-
votom.“ Chce sa súčasný človek 
dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu-
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo-
vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte 
básnika?

- Bez básne sa svet nerozpadne, 
no bez poézie bude na dne. Krása 
naozaj dokáže pohnúť životom. 
Človek nebol stvorený na to, aby 
strávil (obrazne povedané) celý 
život v montérkach. Má právo aj 
povinnosť žiadať si viac, žiť kom-
plexnejšie – v rovine telesnej, du-
ševnej i duchovnej. Veľmi dobre 
to vystihuje starobylé heslo: Ora et 
labora et lege – Modli sa a pracuj a 
čítaj! A či sa chceme dotýkať ner-
vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže 
niekedy hľadáme na nesprávnom 
mieste. Nečudo, že potom stretne-
me namiesto krásky pobehlicu.

Okrem poézie sa venujete aj li-
terárnej kritike. Ako hodnotíte sú-
časnú literárnu kritiku na Sloven-
sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí 
dobrú kritiku dobrou kritikou?

- Rád si tu pomôžem myšlienka-
mi dvoch osobností, velikánov lite-
rárnej (umeleckej) kritiky. Franti-
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem 
iného potrebu metódy a kritérií. 
Kritika v plnom význame slova 
je vyvážené posúdenie záporov aj 
kladov, predpokladá zodpovednosť 
a primeranú znalosť problematiky. 
Jozef Kútnik-Šmálov zas pripo-
mína: „Pravá kritika neoddeľuje 
od seba to, čo Boh spojil: tvar a 
ducha.“ A dokladá, že interpretá-
cia je iba prvým stupňom kritiky, 
druhým stupňom je hodnotenie, a 
to hodnotenie v mene čohosi, teda 
postavené na nejakých zásadách.

Vo svetle predchádzajúcich slov 
sa naša súčasná kritika javí dosť 
biedne – akoby jej chýbali krité-
riá, úprimná snaha o objektívnosť 
a najmä zdravé zásady. Uznajme 
však, že literárny kritik to má ťaž-
ké. Dnes chce byť každý autor a 
vydavateľ úspešný (v niektorých 
prípadoch za každú cenu), chce byť 
chválený a propagovaný. A poctivý 
kritik musí zvádzať neraz donki-
chotský zápas. Kto ho podporí? Kto 
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven-
ských recenzií je podobný osudu 
kritiky v tom zmysle, že v podstate 
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa 
uverejňovaných recenzií na Sloven-
sku vlastne vychádzajú len knihy, 
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich 
prečítať. V mnohých prípadoch 
vznikajú recenzie ako kamarátska 
služba autorovi. Kde vidíte príčinu 
tohto javu? Alebo si to recenzenti 
nechcú „rozhádzať“ s autormi?

- Áno, je to tak – vo väčšine 
periodík dostávajú priestor skôr 
reklamné články o knihách než 
vážnejšie recenzie. O filozofických 
otázkach sa ľuďom akosi odnech-
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, 
ľudia sa tuším prestali zaujímať  
o pravdu. Väčšina si povie, že to 
nie je problém, ktorý by ich mal 
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú-
vislosti, zbadáme prepojenie medzi 
filozofiou, morálkou a praktickým 
životom, medzi literatúrou, kultú-
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené 
nádoby. Žalostný stav kultúry sa 
prenáša aj do ekonomickej oblas-
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú  
za prvoradú.

Nielen z chleba žije človek. Zdá 
sa však, že sa v súčasnosti na po-
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy 
tejto diéty začínajú byť až desivé. 
Ako vnímate kultúru a kultúrnosť 
človeka 21. storočia (storočia rea-
lity šou, ale aj úžasných ľudských 
príbehov, osudov, konverzií...)? 
Kam smeruje človek, ľudstvo? Je 
riešenie? Je nádej?

- Človek mnoho vydrží, všeličo 
znesie. Dokáže prežiť bez strechy 
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, 
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo 
bez nohy, dočasne hádam aj bez 
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr-
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde-
je padá do ničoty.

Netrúfam si predkladať spôsoby 
riešenia spoločenských problémov. 
Isté je, že do konca vekov bude pre-
biehať zápas medzi dobrom a zlom. 
Frontová línia tohto dejinného zá-
pasu prechádza vnútrom každého 
ľudského jedinca. A kto by mal  
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! 
Veď kresťanská nádej sa opiera  
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie 
bezdôvodne nastolil otázku, či náj-
de vieru na zemi, keď sa vráti.

Internet sa stal moderným a do 

istej miery aj účinným médiom. 
Prevádzkujete portál PriestorNet. 
Čo vás viedlo k jeho založeniu? 
(Nebáli ste sa existencie podobne 
ladených portálov?)

- Internetový portál PriestorNet 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
ako obyčajný blog, akých sú na Slo-
vensku tisíce. Postupom času som  
v ňom začal uverejňovať aj príspev-
ky iných autorov a texty zacielené 
na náročnejšieho čitateľa. Jeho 
podoba sa formuje takpovediac  
za pochodu, no už na samom za-
čiatku som si povedal, že ho zame-
riam na glosovanie spoločenského 
diania a formovanie kresťanského 
životného štýlu.

Väčšinu svojho doterajšieho ži-
vota som bol bez internetu. Udr-
žiavam si od tohto média určitý 
odstup. Nepodlieham ilúziám. 
Viem, že nie všetko je na webe, zato 
je tam až neuveriteľné množstvo 
marasu a balastu. Považujem preto 
za potrebné pracovať na tom, aby  
v priestore internetu neprevažovali 
sily zla. Chcem k tomu prispieť svo-
jou troškou, bez ohľadu na úspech 
alebo neúspech v očiach sveta.

PriestorNet prináša úvahy, glosy, 
rozhovory, a to v zmysle tradičných 
kresťanských hodnôt. Spĺňa či na-
pĺňa portál vaše pôvodné predsa-
vzatia? Čo by ste privítali zo strany 
návštevníkov portálu? Plánujete 
nejaké zmeny po formálnej či ob-
sahovej stránke?

- Ako som už naznačil, interneto-
vý občasník PriestorNet sa formuje 
postupne, aj v závislosti od mojich 
skúseností s touto prácou. Dôležitý 
je tiež zástoj hosťujúcich autorov 
a vôbec ľudí ochotných pomôcť. 
Pevná pritom zostáva jeho ideová 
línia (bez bulváru, bez komercie,  
s úctou k pravde a tradičným hod-
notám). Ostatné je v pohybe. Čoraz 
viac som ale presvedčený o tom, že 
vzhľadom na súčasné spoločenské 
pohyby a prehlbujúci sa odklon  
od kresťanského hodnotového sys-
tému je správne a žiaduce ísť proti 
prúdu.

Samozrejme, zmysel napísa-
ného sa napĺňa čítaním, teším sa  
z každého nárastu návštevnosti, ale 
nemienim preto klamať sám seba a 
zrádzať svoje presvedčenie.

Zhováral sa: 
Pavol Prikryl

Bez nádeje sa padá do ničoty
Rozhovor s Jánom Maršálkom

Zvíťazil kôň zo stajne Loko Trans, majiteľa Tibora Cvika

Hlavná cena tohoročného Turf-gala 

putovala do Šurian

Pod záštitou ministerky pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka Slo-
venskej republiky sa konali pred 
niekoľkými dňami v Bratislave 
koňské dostihy tzv. Turf-gala, v po-
radí už 38. ročník. Sú to druhé naj-
väčšie preteky svojho druhu u nás. 
O to viac si treba ceniť to, že hlavná 
cena Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR putovala 
do Šurian, majiteľovi Loko Transu 

Tiborovi Cvikovi, ktorý si ju spo-
ločne s džokejom Tomášom Lu-
kášekom prevzal z rúk ministerky 
rezortu Gabriely Matečnej. Český 
jazdec triumfoval na koni EFILLY, 
od francúzskej stajne. Je to vynika-
júci úspech, možno historický pre 
náš región, ktorý sa nedá ani opísať, 
lebo sa to udialo na neodmysliteľ-
nom, tradičnom a medzinárodnom 
podujatí. Veď Hypodróm v Starom 

háji je známym a dôležitým cen-
trom dostihového života majiteľov, 
chovateľov, trénerov i jazdcov koní 
z krajín celej Európy už takmer 
štyri desaťročia. Aj tento ročník sa 
vyznačoval vysokým počtom zahra-
ničných koní, majiteľov i jazdcov. 
Bolo to podujatie ktoré sa vyznačuje 
šľachetnosťou, dynamickosťou, spo-
lahlivosťou a ako vždy má neobyčaj-
nú až adrenálínovú atmosféru. Sú-
ťažilo sa v rovinných dostihoch na 
1200 a 2400 metrov v dvoch hlav-
ných kategóriách.Treba snáď dodať, 
že okrem šurianskej stajne má Loko 
Ttrans aj stajňu v Čechách, kde je 
trénerom spomínanej Efi lly Zde-

nék Koplík z Hořovíc a jazdec ktorý 
získal pre majiteľa paľmu víťazstva 
český džokej Tomáš Lukášek. Mi-
mochodom tento úspešný jazdec je 
známy aj v zahraničí a mnohé úspe-
chy zaznamenal najmä v Španielsku. 

 Milan Kupecký

(Pokračovanie zo strany 1.)

Ako sa dalo vypozorovať z ich 
tvárí prejavili i oni radosť z atmo-
sféry, aká tu vládla. Neformálne si 
podebatovali aj so zamestnancami, 
s rodičmi detí. Deti si počas celého 
dňa si mohli zajazdiť na koni, alebo 
celá rodinka naraz na koči. Niekto-
rí si vyskúšali aj aké je to zahrať si 
bowling. Bolo až komické pozerať 

sa na nich, ako sa snažia poradiť si 
s pomerne ťažkou bowlingovou gu-
ľou. Išlo však o zábavu a preto bola 
na mieste i dobrá nálada v podobe 
povzbudzovania rodičov svojich 
ratolestí. Šantenie detí sprevádzali 
i ďalšie akcie a atrakcie. Napríklad 
v okolí stánku s balónmi. Mohli sa 
zapojiť aj do rôznych súťaží, či už 
to bolo hádzanie loptičiek na terč, 
petang, kopanie lopty na bránu. 

Za odmenu dostali diplom a neja-
ké to sladké prekvapenie s hračkou 
a balónik. A ako to už pri takých-
to podujatiach býva, nechýbali ani 
maškrty a malé pochúťky v podo-
be čerstvo napečených koláčikov 
a samozrejme nápojov pre deti. 
Pred odchodom si mohli detičky 
nechať pomaľovať tvár okrasnými 
vzormi alebo sa "premenili" na rôz-
ne zvieratká. Popoludní niektorí 

využli blízky wellness na kúpanie. 
Bolo to jedno z vydarených pod-
ujatí, ktoré končilo neofi ciálne až 
do večerných hodín. Atmosféru 
sa vám vynasnažíme priblížiť aj 
niekoľkými snímkami, ktoré nám 
poslal z podujatia Jozef Huska, je-
den zo zúčastnených rodičov. 

Milan Kupecký, foto autor
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“ 

prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárod-
ný deň demokracie, Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy, Sveto-
vý deň Alzheimerovej choroby, Sve-
tový deň vďačnosti, Medzinárodný 
deň mieru, Deň soft vérovej slobody, 

Svetový deň bez áut, Medzinárodný 
deň nepočujúcich, Medzinárodný 
deň proti sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi, Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity, Sveto-
vý deň mlieka v školách, Európsky 

deň jazykov, Svetový deň cestovného 
ruchu, Deň železničiarov, Svetový 
deň besnoty, Svetový deň za právo 
vedieť, Medzinárodný námorný deň 
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna 
chorých, Svetový deň srdca, Medzi-
národný deň prekladateľov. Na záver 
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán 
Boh požehnal. A popri telesnej obži-
ve nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Poprosme našu Matičku známou 
prosbou: „Mária, Panna bolestná, 
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš 
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i 
v radosti.“ Jana Slobodníková

Ako je známe, rybník Mederčina 
v Nitrianskom Hrádku je miestom 
nielen pre rybárov, ale aj obľúbe-
ným miestom na športové aktivity 
a zároveň na trávenie aktívneho 
voľného času s rodinou, alebo
s priateľmi. Pre deti je tu vytvorený 
priestor v podobe krásneho detské-
ho ihriska, pre nadšencov športu sú 
k dispozícii dve volejbalové ihris-
ká, jedno futbalové a multifunkč-
né ihrisko s trávnatým povrchom. 
Pre romantické povahy je možnosť 
zapožičania si vodných bicyk-
lov a vychutnať si tak západ slnka 
z hladiny rybníka, prípadne s chla-
deným pivom v ruke. Keďže hos-
titelia nezabudli ani na fanúšikov 

dobrého piva a jedla, je tu široká 
ponuka rôznych druhov občerstve-
nia. Priestory rybníka využívajú 
na relax počas celého roka, najmä 
víkendových dní rôzne organizácie 
a konajú sa tu aj súkromné oslavy. 
V ostatný víkend bol areál Meder-
čina k dispozícii zamestnancom 
Kooperatívy, keď predtým sa tu 
konali rybárske preteky, z ktorých 
reportáž prinášame na inom mies-
te dnešného júnového čísla našich 
novín.

Kontakt, tel.: +421 35 650 7080, 
+421 905 453 750. Pre volania 
zo Slovenska môžete nahradiť 
"+421" číslom "0". 

E-mail: mail@medercina.sk

Kremnické gagy, Novomestský 
osteň, Fraštacký trň, Bomburo-
va šabľa, Zlatý súdok a Kýchanie 
mozgu, sú humoristické podujatia, 
ktoré sa na Slovensku organizujú 
každý rok a zaujímajú významné 
miesto v tomto druhu kultúrnej 
oblasti. V týchto dňoch sa jedno z 
nich – Bomburova šabľa – konalo 
vo vynovenej breznianskej synagó-
ge, jeho súčasťou bolo slávnostné 
vyhodnotenie 21. ročníka medzi-
národnej súťaže kresleného humo-
ru a satiry O Bomburovu šabľu. 
Do súťaže, na tému Škola – základ 
života, prišlo 190 prác od 127 au-

torov z Českej republiky Nemecka, 
Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Uzbe-
kistanu a Slovenska.

V kategórii do pätnásť rokov 
(prišlo 105 prác od 101 autorov) 
prvé miesto získala Viera Ko-
váčiková, na druhom mieste sa 
umiestnila Lenka Gábrišová a na 
treťom Nikolas Puška, všetci zo 
základných škôl v Brezne. Okrem 
toho čestné uznanie získali Martin 
Brveník zo Základnej školy s MŠ 
Karola Rapoša v Brezne, Kristína 
Kuvíková a Alexandra Vojtásová z 
Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. 
Do tejto kategórie okrem breznian-

skych škôl poslali svoje kresby aj 
žiaci so základných škôl z Beňuša, 
Ľubietovej, Kriváňa, ba dokonca z 
Rakúska.

Víťazom v hlavnej kategórii nad 
pätnásť rokov a držiteľom zlatej 
Bomburovej šable sa stal Peter 
Sedlák z Prešova. Striebornú šab-
ľu získal Henryk Cebula z Poľska 
a bronzovú Martin Barvirčák zo 
Svidníka. Čestné uznanie v tejto 
kategórii porota udelila viacerým: 
Vladimirovi Kazanevskému z 
Ukrajiny, Makhmudjanovi Eshon-
kulovi a Furkatovi Usmanovi z 
Uzbekistanu, Jiřimu Hiršlovi z 
Českej republiky a Andrejovi Mi-
šanekovi z Popradu. Ocenenia 
najúspešnejším karikaturistom 
odovzdal primátor mesta Brezna 
Tomáš Abel s predsedom poroty 
Petrom Zifčákom. Súčasťou vy-
hodnotenia súťaže bola aj vernisáž 
najúspešnejších prác, na ktorej boli 

prítomné aj delegácie partnerských 
miest. Vernisáž výstavy spestri-
lo vystúpenie Speváckeho súboru 
mesta Brezna a skupiny historic-
kého šermu Berezun. O popularite 
súťaže O Bomburovu šabľu, ktorá 
je už niekoľko rokov neoddeliteľ-
nou súčasťou Dní mesta Brezna, 
svedčí aj list, ktorý nedávno pri-
šiel na adresu organizátorov od 
Igora Škrivára z Piešťan, v ktorom 
okrem iného píše: „Dvakrát som sa 
ako kresliar zúčastnil Bomburovej 
šable, ktorá bola počas Dní Brezna. 
Bol som po prvýkrát v tomto mes-
te, ktoré ma očarilo. Fantastický 
sprievodný program na námestí i 
samotný scenár Bomburovej šable 
boli vynikajúce. Veľa humoru, nie-
len kresleného, krásnych kresieb, 
príjemní ľudia, vynikajúca atmo-
sféra v synagóge...“ 

 Daniel Rakyta, 
snímky autor a Milan Pivovarči

Sezóna je už v plnom prúde           

Príležitosť aj  pre mladých začínajúcich autorov

Príležitosť na relax, 

cesty vedú na Mederčinu 

Bomburova šabľa v zrekonštruo-

vanej synagóge

 Synagóga zaplnená autormi i návštevníkmi Viera Kováčiková (12 rokov) – prvé miesto v kategórii detí

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v have?

� Pravda je ako zmiešané číslo. 
 Dá sa zaokrúhliť.
� Lož má vďaka svojim krátkym 
 nohám dobrú stabilitu.
� Aj mnohí učni vedia majstrov-
 sky klamať.
� Niekedy ťažko rozoznať hru 
 na slepú babu od klapiek na 
 očiach.
� Pravda má v lži veľmi zdatného 
 súpera.
� V hre nazvanej ŽIVOT sa naj-
 viac porušujú pravidlá.
� Hlas svedomia by nemal byť 
 falošný.
� Súd je slávny, no oslavovanejší 
 je sud.
� Pravda je len jedna, no na kla-
 manie si ľudia našli viacero spô-
 sobov.
� Ani u nás neplatí zákon pre 
 toho kto platí.

� Novinári by mali písať tak, aby 
 bolo v tlači to čo ľudí najviac 
 tlačí.
� Pravda vždy nezvíťazí. Často 
 sa dá podplatiť.
� Taktika je schopnosť podvádzať 
 tak, aby to nik nezbadal.
� Mnoho defektov má aj ľudská 
 duša.
� Hoci mal viac tvárí, ani jednu 
 fotogenickú.
� Pravdy by sa dalo častejšie do-
 volať, keby neexistovali strach 
 a peniaze.
� Kritika na vedenie fi rmy má asi 
 taký účinok, ako odháňanie 
 múch z lepkáča.
� Nič tak vehementne nevyzdvi-
 hujeme ako to, čoho sa chceme 
 zbaviť. Viď reklama...
� Pravda vraj vždy zvíťazí. Vždy 
 to však záleží od sily protivníka.
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Touto krátkou rekapituláciou 
možno konštatovať, že nášmu 
okresnému mestu, mestu Nové 
Zámky sa darí! Zrekonštruované 
sú školy, revitalizovaná centrál-
na mestská zóna, skrášlený Park 
na Bernolákovom námestí, oprave-
né chodníky, zdigitalizované kino 
Mier, vybudovaný skate a fi tness 
park v rekreačnej časti mesta Sihoť 
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné 
hry... 

To sú zároveň príklady úspeš-
ných projektov, ktoré boli fi nanco-
vané z fondov EÚ a iných grantov 
a ušetrili prostriedky z mestské-
ho rozpočtu. Smerovanie mesta 
do budúcnosti usmerňujú strate-
gické dokumenty mesta – Priority 
rozvoja mesta, Územný plán mesta 
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto 
v budúcnosti, to záleží aj na kaž-
dom z nás.

Mesto žije kultúrnymi, spolo-
čenskými a športovými poduja-
tiami. Novozámocký jarmok Por-

ciunkula, Oberačkové slávnosti, 
letecký deň, Novozámocké hradné 
hry, výnimočné koncerty. Z tých-
to tradičných akcií si iste vyberie 
každý bčan mesta. Možnosti kaž-
dodenného vyžitia sú nemenej 
bohaté. Návšteva Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka, množstvo pod-
ujatí uskutočnených v Múzeume 
Jána Th aina, rôzne športoviská, 
detské ihriská, exteriérový fi tness a 
skatepark, 3D kino Mier. Ale život 
v meste nie je len o zábave, ale aj 
o doprave, parkovaní, zdravotníc-
tve. O dianí v meste sa aktuálne do-
zviete aj z týždenníka Castrum No-
vum, Televízie Nové Zámky, web 
stránky www.watson.sk, i z našich 
regionálnych novín Chýrnik. Verí-
me, že pričinením občanov sa bude 
naše mesto Nové Zámky naďalej 
úspešne rozvíjať. Prvým krokom 
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva a jeho primátorovi. (-cký-) 

ako lovný rybník, kde po zakúpení 
povolenky môžete chytať ryby. Je to 
prevažne kaprovitý revír, ale po po-
užití vhodnej návnady môže rybára 
prekvapiť aj úlovok v podobe krás-
nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy, 
pleskáča a sumca. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je možnosť 
zapožičasť si základnú rybársku 
výbavu. Pri rybníku je bezplatné 
parkovisko. Rybári ktorý nechcú 
byť pri rybolove sledovaní, je tu po 
vzájomnej dohode možnosť noč-
ného rybolovu, s priestorom 
na rozloženie stanov, s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Chytať môže každý, ne-
treba rybársky preukaz. Hĺbka vody 
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Me-
derčine je tiež bufet s reštauráciou, 
kde si môžete dať pripraviť úlovok, 
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých 
menej úspešných rybárov je v po-
nuke množstvo jedál a rybacích 

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári 
pripravia na počkanie. Nazabudlo 
sa ani na fanúšikov dobrého piva, 
originál kofoly, palaciniek, či nanu-
kov. Každý rok sa tu konajú rybár-
ske preteky ako i rôzne športové a 
kultúrne podujatia, na ktorých sa 
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu 

aj súťaže vo varení guláša, spojené 
s vystúpením nejakej známej spe-
váckej celebrity či súboru, ako i 
športovými súťažiami, a ak treba 
aj do skorého rána. Je tu možnosť 
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych 
podnikov. V zimnom období sú k 
dispozícii dve vykurované miest-
nosti a v lete veľká terasa s výhľa-
dom na rybník. Veľa toho doku-
mentujú aj naše snímky.

Text a foto: Milan Kupecký

Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí
Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás

Rybník Mederčina, funguje 
od roku 2005 ako súkromný pod-
nik. Od tohto roku jeho majitelia 
postupne vytvárali miesta pre ob-
ľúbené športové aktivity a zároveň 
miesta, kde je možné tráviť voľ-
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. 
Okrem možnosti chytania rýb je 
Rybník Mederčina príjemné pro-
tredie pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po najstarších. 

Pre deti je tu vytvorený priestor 
v podobe krásneho detského ih-
riska, pre nadšencov športu sú k 
dispozícii dve volejbalové ihriská a 
multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si zá-
pad slnka z hladiny rybníka s chla-
deným pivkom v ruke. Rybník Me-
derčina slúži samozrejme prioritne 

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu
Rybník Meďerčina...

Dejiskom každoročného tradič-
ného sretnutia pracovníkov spo-
ločností Tech Progres, Agrodruž-
stvo, PD a Poľno Sme, patriace pod 
spoločnosť Remark, ktorá sa venuje 
exportu a importu poľnohospodár-
skej produkcie bolo aj tentoraz,
v týchto dňoch prírodné miesto 
relaxu, šurianska Tona. Konal sa tu 
už ôsmy ročník v love rýb na udicu, 
ktorý v ostatných rokoch premeno-
vali organizátori na memoriál Pav-
la Balogha, jedného z obetavých 
pracovníkov spoločnosti, mimo-
chodom traktoristu ktorý statočne 
zomrel pri výkone svojho povola-
nia a zároveň bol vášnivým rybá-
rom. Takýmto spôsobom si uctili 
v ostatné tri ročníky jeho pamiat-
ku. Podujatie sa nieslo v tom istom 
duchu ako v predošlých rokoch, 

na tom istom mieste, pod zášti-
tou palárikovského Spoľno Sme, 
ktorý bol hlavným organzátorom 
a jeho riaditeľom je Pavol Hudák. 
Po skončení pretekov nasledovala 
ofi ciálna časť podujatia príhovo-
rom majiteľa spoločnosti Zoltána 
Černáka, ktorý ocenil prácu všet-
kých zamestnacov jednotlivých 

poľnohospodárskych podnikov 
a poďakoval sa im nielen za účasť, 
súťaženie, ale i za prácu ktorú od-
vádzajú na svojich pracoviskách 
a zároveň vyslovil presvedčenie, 
že budú vo svojom úsilí pokračovať 
aj naďalej. Verí v dobrú úrodu, kto-
rá je sľubná a naplní sa i pranostika 
- studený máj, v stodole raj! Potom 
spolu s riaditeľom Pavlom Hudá-
kom odovzdali ceny víťazom. Prvú 
a hlavnú cenu doplnenú pekným 
pohárom získal Tomáš Markusek, 
druhý bol Jaroslav Garaj a na tre-
ťom mieste skončil Martin Čapa-
la. Ceny dostali aj ďalší pretekári, 
zo žien to bola slečna Dominika 
Hindická, ktorá, ako vtipne pozna-
menal pri odovzdávaní ceny pán 
Černák, by svojou krásou a šar-
mom bola úspešná aj v love fešných 

mládencov. Hlavným mementom 
týchto rybárskach pretekov býva 
každý rok najmä to, že sa tu spolo-
čene stretnú zamestnanci všetkých 
zainteresovaných spoločností bez 
rozdielu pracovného zaradenia, 
a samozrejme nechýbali ani pri-
zvaní hostia. Navyše, rodičia mohli 
prísťs deťmi, najmä tými, ktoré 

inklinujú k tomuto športu. Deň, 
ktorému prialo i počasie bol vy-
dareným kultúrno-spoločenským 
a športovým podujatím. Jediným 
handicapom bol slabý úlovok, keď 
sa podarilo uloviť 31 pretekárom 
iba 48 kusov rýb. O to zaujímavej-
šie a zároveň veselšie bolo losova-
nie tomboly, ktorá mala nespočetné 
množstvo výhercov. Samozrejme 
nebola núdza ani o dobré jedlo 
a občerstvenie. Menu bol pečený 

pstruh, cigánska a guláš. Nechýbali 
ani rôzne druhy koláčov a ďalších 
sladkých i slaných pochúťok. Do-
statok bolo i piva a nealkoholic-
kých nápojov. Počas i po pretekoch 
sa viedli vzájomné neformálne 
debaty a tak nečudo, že všetci sa 
v duchu rozchádzali spokojní. 

Nuž teda, dovidenia v ďalšom 
ročníku!

Milan Kupecký, snímky autor

Spoločné stretnutie nielen v love rýb už po ôsmy raz 
Pod záštitou palárikovského Poľno SME

 Pracovníčky Remarku z Bratislavy

 Počas chytania rýb bolo na všetkých sanovištiach rušno

 Po skončení pretekov na všetkých čakal obed a občertvenie 

 Cena sa ušla aj jedinej súťažiacej rybárke Dominike Hindickej                                                       

 Zlatý, záverečný kliniec podujatia. Zľava, porybný Jozef Borovica, ma-
jiteľ spoločnosti Zoltán Černák, víťaz pretekov Tomáš Markusek a riaditeľ 
Poľnon Sme Pavol Hudák
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Turnaj v hre dáma v  Šuranoch

NOVÉ ZÁMKY
P. Blahu 19 
(na rohu pri reštaurácii Ajax)
tel.: 035/640 8840 • 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.sk

Oslavujte s nami!
Nakúpte okná alebo dvere 

za najnižšie ceny  
v 25-ročnej histórii 

a ste v hre o viac ako  
280 cien.

www.slovaktual.sk

V uplynulý víkend sa v Šuranoch 
v pohostinstve Amadeus konal už 
druhý ročník turnaja v dáme. Or-
ganizátorom bol miestny šachový 
klub TJ Lokomotíva Šurany. Zú-
častnilo sa na ňom 12 hráčov z No-
vých Zámkov, zo Šurian, Pezinka, 
Dvorov nad Žitavou a Kostolného 
Seku. Menovite Ján Dobrovodský, 
Stanislav Tóth, Pavol Alaxa, Igor 
Polák, Kristián Galla, Peter Porub-
ský, Dušan Porubský, Marián Ry-
bár, Miroslav Dvoran, Ján Selický, 
Ľubomír Ružička a Peter Rybár.
Hralo sa systémom každý s každým 
tempom hry 2 x 10 minút.

Na prvom mieste sa s najväč-
ším počtom bodov umiestnil Ján 
Dobrovodský zo Šurian. Druhý bol 
Stanislav Tóth a tretí Pavol Alaxa, 
obaja z Nových Zámkov. Prvý traja 
hráči získali hodnotné poháre a ce-
nou útechy bola pre Igora Poláka 
zo Šurian za 4. miesto kniha Afo-
rizmov od humoristu, šurianskeho 
rodáka Milana Kupeckého. O tej-
to hre nás v krátkosti informoval 

jeden z hlavných organizátorov 
turnaja Igor Polák: "Tradíciu tur-
najov v dáme začali nedávno, po 
niekoľkoročnej odmlke v roku 2012 

nadšenci z Nitrianskeho Hrádku, 
ktorí ho každoročne usporiadava-
jú pri príležitosti oslobodenia obce 
počas druhej svetovej vojny. K nim 

sa pridali obce Lipová, Kostolný Sek 
a vlani aj my, šachisti zo Šurian. 
Verím, že v tomto trende budeme 
pokračovať. Všetko nasvedčuje to-
mu, že naše nadšenie zotrvá aj 
v ďalších rokoch."

Text a snímka Milan Kupecký

 Spoločná fotografi a účastníkov turnaja
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„Rendvanská“ základná škola 
je neveľkou prízemnou budovou, 
nachádzajúca sa niekde v strede 
obce. Stojí na miernom svahu kop-
ca v strede dediny a bola postave-
ná v roku 1913. Je to malotriedka 
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. 
ročník. Žiakov je vždy v každom 
školskom roku nemej ako 30. Sú 
ako veľká rodina. Učiteľky dohlia-
dajú na deti akoby boli ich mat-
ky. Všetci sa navzájom poznajú a 
pomáhajú si v ťažkostiach i počas 
plnenia školských povinností i 
v čase zábavy. 

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú 

spojené - prvý a štvrtý ročník a 
druhý s tretím ročníkom. Učenie 
v spojených ročníkoch žiakom 
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú 
na seba i systém práce. Niekedy si 
starší žiak zopakuje vedomosti z 
nižších ročníkov a opačne. Stáva 

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo-
mosti z vlastivedy či prírodovedy. 
Počas výchovy je to pestré. Na Hu-
dobnej výchove starší pomáhajú 

Súčasnú budovu materskej školy 
v Semerove sprevádzkovali v roku 
1984. Je to jednoposchodová, mo-
derne riešená budova, s dvoma 
triedami, kuchyňou a miestnou 
knižnicou. Obklopená je veľkým, 
trávnatým dvorom s množstvom 
zelene a miest na hranie. Vlastní-
kom budovy je obec Semerovo. 

Výchovno-vzdelávací proces 
v Materskej školy v Semerove sa 
uskutočňuje podľa Programu vý-
chovnej práce pre deti predškolské-
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo-
vateľská funkcia materskej školy na 
obec Semerovo a v roku 2006 bola 
urobená rekonštrukcia interiéru a 
maľovka. Materská škola sa tak sta-
la pútavým miestom pre celodenný 
pobyt detí v kultúrnom, čistom a 
estetickom prostredí. V súčasnosti 
škola poskytuje celodennú a podľa 
záujmu rodičov aj poldennú sta-
rostlivosť.

Vytvára podmienky na zaško-
lenie detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a detí, ktoré 
majú v nasledujúcom roku začať 
plniť povinnú školskú dochádzku. 

Pre zdravý duševný a telesný roz-
voj detí sa realizujú prvky zdravej 
školy a pracuje s metodikou Krok 
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou, 
rodičmi, Základnou školou Seme-
rovo, obcou, detským lekárom, sto-
matológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizu-
jú v tomto predškolskom zariade-
ní kultúrne podujatia, prednášky, 
spoločné výlety a súťaže v rámci 
spolupráce materských škôl sused-
ných obcí.

Na pôde materskej školy trá-
via všetci spoločne Vianoce, Deň 
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa 
kultúrnych akcií organizovaných 
Maticou slovenskou, stavajú máje 
a oslavujú fašiangy, májú posede-
nie s členkami Slovenského zväzu 
invalidov.

Mnohé ich aktivity propagujú 
formou káblovej televízie. Materi-
álne zabezpečenie a dopĺňanie po-
môcok realizujú za pomoci rodičov 
a vo veľkej miere za pomoci obec-
ného úradu.

Ich cieľom je umožniť deťom 
všestranne sa rozvíjať, čo najlep-
šie ich pripraviť na vstup do zák-
ladnej školy a to všetko pomocou 
individuálneho, citlivého prístupu 
zo strany učiteliek a všetkých pra-
covníkov školy k maximálnej spo-
kojnosti rodičov.                      (int.)

mladším, počas telesnej výchovy 
mladší chcú dokázať to, čo vedia 
starší a na hodine výtvarnej vý-
chovy chce každý vytvoriť niečo 
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nie-
len o kvalitné vzdelávanie, ale aj 
o záujmy, zábavu a aktívny oddych 
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych 
súťaží. Pravidelne riešia matema-
tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu 
a to na školskej i okresnej úrovni. 
Práce z výtvarnej výchovy učiteľ-
ky zasielajú do rôznych súťaží, ako 
sú - Európa v škole, Vesmír očami 
detí, Slovensko moje. Doteraz sa 
zapojili do každého ročníka súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na 
podujatiach ako Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoroč-
ne na jeseň vytvoria obraz z plo-
dov zeme na výstavku do kostola, 
na Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-
levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i 
na verejnosti. Pre občanov a naj-
mä rodičov pripravujú program 
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek. 
Dvakrát v roku vystavujú svoje 
práce, vždy v októbri pripravu-
jú darčeky pre starých rodičov a 
v máji venujú kvety matkám. Kaž-
dý rok sa tešia na fašiangový kar-
neval, kde po dobrej zábave sa ob-
čerstvia šiškami a čajom. 

 V popoludňajšom čase sa v ško-
le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si 

dva krúžky – práca s počítačom 
a šikovné ruky. V rámci Zdra-
vej pohybovej výchovy chodia 
do plavárne v Nových Zámkoch. 
Organizujú i podujatia mimo 
obce. Navštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľov-
nícke dni v Leviciach, kúpalisko 
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu 
školského roka idú na výlet, v pod-
titule Za krásami Slovenska. 

Viac razy v škole zorganizovali 
Európsky deň rodičov a detí, vždy 
s iným námetom, podľa ročného 
obdobia. Prvky environmentálnej 
výchovy sa premietajú i do separo-
vaného zberu druhotných surovín, 
ktorý prebieha v obci a na ktorom 
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme 
si skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 
mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode. 

Hoci sú málotriedkou, získa-
li rôzne ocenenia na súťažiach. 

Napríklad na 11. ročníku celo-
slovenskej súťaže „Prečo mám 
rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“ získali Čestné uzna-
nie a za prácu z výtvarnej výcho-
vy „Naša obec očami detí“ získali 
v rámci okresu 1. miesto. V rámci 
okresu získali aj ocenenia v lite-
rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži 
hliadok mladých zdravotníkov. 

Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníč-
ka, ktorá pomáha i pri rôznych 
akciách organizovaných školou. 
Na výchovu a vzdelávanie žia-
kov dohliadajú učiteľky. Škola 
nie je právny subjekt, patrí pod 
obec Radava, ktorá pomáha škole 
po stránke materiálnej i fi nančnej. 

-sz-

História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce
Vsadili na súdržnosť kolektívu
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Nepredajné 

aforizmy
(Vymyslené v záhrade 

prezidentského paláca)

Dano S., Žilina: 
Otázka: "Kurva" - to vraj nie je povolanie ale charak-
 ter. Platí to aj v parlamente?
 – Žiaľ, čo sa týka charakteru je to zaužíva-
 né titulovanie všetkých poslancov bez roz-
 dielu.
Otázka: Môže sa mať ateista "bohovsky" ?
 – Môže, ale iba materiálne. Musel však pri-
 vatizovať, čiže kradnúť. 
Otázka: Vláda má ochranu počas prvých sto dní 
 vládnutia. Kedy majú ochranu voliči?
 – Ochranu si môže volič kúpiť v drogérii.
Otázka: Čo podľa vás rozdeľuje Slovákov a Maďa-
 rov?
 – Kedysi to bol Duraj, dnes je to Dunaj.
Otázka: Prečo túto zimu neprišiel Martin na bielom 
 koni?
 – Preto, lebo toto príslovie vzniklo v čase, 
 keď sneh bol ešte biely.

Otázka: Václav Havel na tribúne sľuboval, že "Pravda 
 zvíťezí". Prečo sa ak nestalo?
 – Pretože aj pravdu možno uplatiť.
Otázka: Prečo čert nikly nespí?!
 – To je pravda, lenže náš poslanec si občas 
 aj počas rokovania zdiemne.
Otázka: Prečo Jánošík bral vždy iba bohatým?
 – Pretože aj kedysi tak ak dnes chudobní 
 nič nemali.
Otázka: Vraj sme kresťania. A čo tie nekresťanské 
 ceny?
 – Asi ste nepostrehli, že ceny sa nikdy ne-
 zvyšujú, iba upravujú.
 Pýtajte sa, odpovieme! 
Ak chcete aj vy položiť otázku nášmu humoristovi, 
pošlite ju na adresu:
redakcia@priestornet.com, alebo: humorista@mi-
lankupecký.eu. 
Najzaujímavejšie otázky odmeníme knižným dar-
čekom.

Vy sa pýtate, humorista Milan Kupecký odpovedá

HUMORISTICKÁ PORADŇA 

HUMORESKA

Jozefka
Ešte nedávno evidovaná ako 

uchádzačka o zamestnanie na úra-
de práce poberala „žobračenku“. 
Preto som jedného pekného dňa, 
hoci bolo pod mrakom požiadal 
Jozefk u o ruku. Súhlasila! A tak 
hneď po svadbe som jej pomohol 
zamestnať sa v našej akciovej spo-
ločnosti. Nebol to problém, pretože 
sme si v nej žili ako jedna rodina. 
A to nielen obrazne, pretože švagor 
bol generálnym riaditeľom, ses-
tra riaditeľkou odbytu, dedo vrát-
nikom a svokra manažérom pre 
styk s verejnosťou. A tak by som 
mohol menovať, ža po najteplejšie 
miestočko - kuriča, ktorého presťa-
hoval sused Kleofáš do sprivatizo-
vanej štvorbytovky. Jozefk a začala
u nás ako upratovačka, s platom 
štyritisíc eur brutto. – Na začiatok je 
to dobré, - presviedčal som ju hoci 
sekretárka Anča zarába raz toľko. 
– Musíš to pár dní vydržať, aby to 
nebolo také okaté, - chlácholil som 
ju. – Platy sú síce u nás vysoké no 
netreba zabúdať, že sme akciovku 
založili v čase keď mala desaťmilió-
nový dlh a dnes je sekera ešte väčšia, 

- dodal som akoby na ospravedl-
nenie. Navyše, nechcel som situá-
ciu sťažovať švagrovi, ktorý práve
v tom čase znižoval stav pracovní-
kov. A tak všetky pracovné miesta 
boli limitované. Kedysi sa dalo pra-
covníka preradiť do „ERKY“, lenže 
kde tie lanské socialistické snehy 
sú...? – A s dochádzkou do roboty si 
nemusíš robiť starosti, - snažil som 
sa jej vysvetliť situáciu vo fi rme. 
Jozefk a pochopila. Veď časy sú čoraz 
zložitejšie a roboty niet. Preukáza-
la tak voči mne vzácnu skromnosť 
a trpezlivosť. Ale, ako som sa ne-
skôr presvedčil aj ambície. Keď som 
ju ako-tak postavil na nohy, začala 
sama robiť prvé krôčky, priam sko-
ky... Jej frontálny nástup smerom 
„hore“ som začal pociťovať každý 
deň na vlastnej koži, a to nielen na 
pracovisku, ale i doma. Kým ona 
absolvovala rôzne domáce i zahra-
ničné cesty, ja som doma varil, pral, 
žehlil... Nielenže som sa chlapisko 
ako hora dostal pod papuču, ale 
po fi nančnej kauze a odchode náš-
ho švagríka z riaditeľskej funkcie 
sa Jozefk a dostala na jeho miesto. 
Miesto generálneho riaditeľa. – Po-
žiadala som o rozvod, - povedala mi 
pred pár dňami ešte stále moja zá-

konná polovička. Bola to pre mňa, 
iste uznáte horká pilulka. Napokon 
som všetko pochopil. Najmä po 
tom, čo som si ako fi lm premietol 
fragmenty z nášho manželského 
i pracovného spolužitia. – Dúfam, 
že mi nebudeš robiť problémy s roz-
vodom, - nezabudla mi rezolútne 
pripomenúť Jozefk a deň pred tým, 
čo som dostal predvolanie na roz-
vodové konanie. – Apropo, - po-
kračovala, – mohol by si zároveň 
požiadať o rozviazanie pracovného 
pomeru. Dostaneš päťmesačné od-
stupné, veď vieš ako sa to robí. Bolo 
by predsa nevhodné, aby sme boli 
na jednom pracovisku. Ale nemaj 
obavy, nezabudla som ani na teba 
a myslela som aj na tvoju budúc-
nosť. Našla som ti v susednej ak-
ciovke lepší fl ek a aj plat budeš mať 
vyšší. Raz taký ako máš tu doteraz. 
Budeš zastávať funkciu ekonomic-
kého riaditeľa. Hovorila som o tom 
s Jožkom, pardón s odchádzajúcim 
riaditeľom ktorého Miško z Fon-
du národného majetku dosadil 
do funkcie o level vyššie. Ten Miško, 
ktorý nás občas navštevoval a kto-
rý ma pred pár dňami požiadal 
o ruku...

Milan Kupecký

� Aj kedysi existovali bohovia. Ho-
 vorili sme im vedúci tajomníci.
� Mnohí doplácajú na vlastnú 
 hlúposť. Žiaľ, za štátne peniaze.
� Toľko sme budovali uvedomelú 
 spoločnosť, pokým si to spoloč-
 nosť neuvedomila.
� Aj u nás existuje kanibalizmus. 
 Žerieme sa navzájom.
� Čím viac pravidiel, tým viac sa 
 darí výnimkám.
� Viem, čo je statočnosť predaja, 
 ale ešte sa mi nepodarilo nájsť 
 ten obchod.
� Mnohí pochopili, že hrbiť sa od 
 poklonkovania je oveľa výhod-
 nejšie ako hrbiť sa od práce.
� Politici a politológovia si uve-
 domujú, že ľudom treba dať ná-
 dej. Pretože tá umiera posledná.
� Postrehol som, že mediálne 
 klamstvo si vyžaduje dobrú vý-
 rečnosť.
� Slovenské dejiny sa nepíšu, ale 
 skresľujú.
� Sme v období, keď národ padol, 
 no mnohí politici sa ešte držia.
� Prestávam mať hlad. Som presý-
 tený sľubmi politikov.
� Pozmenené príslovie dneška: Ži 
 a nechaj živoriť!
� Netreba nám zemetrasenie. I tak 
 padá jedna fi rma za druhou.
� Nech si Slovač vytne sem-tam 
 zopár borovičiek, no nie celý les.
� Väčšina občanov má prečo žiť. 
 Ibaže nemá z čoho.
� V mladosti si nahováral dievčatá, 
 teraz v starobe si nahovára, že sa 
 má dobre.
� Ak je toto tá vysnívaná budúc-
 nosť, tak radšej volím bezsenné 
 noci.
� Mnohí prežívame čas čakania. 
 Na sociálnu podporu.
� Pes na dedine sa má vraj oveľa 
 lepšie ako dôchodca v meste.
� Realita: Skôr sa dnes podarí pre-
 dať republiku ako vrece zemia-
 kov.
� Každým rokom mi akosi slabne 
 zrak. Čoraz menej vidím penia-
 ze. 
� Neistota je to jediné, čo máme 
 dnes isté.

Milan Kupecký
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WELLNESS DAY
• celodenný vstup do bazénového sveta
• jednorazový vstup do saunového sveta
• klasická masáž 20 min.

TERAZ LEN 18,90 €
BONUS: WELLNESS COCTAIL

* Masáž je potrebné vopred rezervovať na tel. čísle + 421 918 886 715

Ponuka platí od 7. 1. 2016 do 23. 12. 2016 
(okrem termínov 22. 2. - 27. 2., 24. 3. - 28 .3., 1. 7. - 4. 9., 29. 10. - 2. 11.)

*

     www.wellnesspatince.sk
          /WellnessHotelPatince

IDEÁLNE AKO DARČEK

whp_inzercia_chyrnik_wellness_day_210x297_2016.ai   1   21.03.2016   9:03:09
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Lekár radí
Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Človek sa rodí s telom naprogra-
movaným na dlhovekosť – približ-
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako 
so svojím telom zaobchádza, závisí, 
či zostane v zdraví, alebo ochorie 
a predčasne umrie. Každý hnev, 
každý stres, neprimeraná strava, 
každé neprirodzené, čiže životu ne-
priateľské správanie ,odpisuje niečo 
z konta nášho života, až napokon 
ostane len malý zlomok pôvodné-
ho programu. Tu pramenia príčiny 
chorôb a utrpenia. Je však potešu-
júce, že toto dodatočné negatívne 
presmerovanie svojho vývoja mô-
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi 
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, 
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve-

del prijať dar života. Nikdy nie je 
neskoro plne oceniť tento dar a dať 
mu možnosť, aby sa naplno preja-
vil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a 
v prípade každého človeka to vedie 
k potešiteľnému výsledku: oveľa 
dlhšie ostane mladý a až do vyso-
kého veku si môže udržať zdravie 
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa 
chorôb, ale len jedna jediná príčina: 
neprirodzený spôsob života, ktorý 
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo-
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, 
je to signál, že v jeho živote sa deje 
niečo nesprávne. Sú dve základné 
príčiny neprirodzeného spôsobu 
života: nevedomosť a nedbalosť. 
Obe sú odstrániteľné. A jediným 
účinným liekom je poznanie. Mno-
hí ľudia však iba užijú nejaký pro-
striedok na potlačenie bolesti, a 
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že 
sú zdraví. Prekyslenie organizmu 
(acidóza) sa dnes pokladá za jed-
nu z najnebezpečnejších civilizač-
ných chorôb, pretože zdravie bez-
prostredne závisí od acidobázickej 
rovnováhy v našom tele. Prekys-

lenie je základom väčšiny chorôb, 
preto dôkladná očista od kyselín 
a opätovné doplnenie minerálov 
sú základom každej liečby. Deje sa 
to predovšetkým prostredníctvom 
prirodzenej výživy, bohatej na zá-
sady. Dnes sa veľa hovorí o umie-
raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale 
tie isté škodliviny, pre ktoré nám 
hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. 
Najprv zomrie les, potom človek. 
Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie 
pôdy a kyselinotvorná strava zasa 
prekyslenie ľudského organizmu. 
Toto neprirodzené prekyslenie 
organizmu človeka vedie čoskoro 
k ochoreniu a k predčasnému star-
nutiu. Prvý krok k zmene spočíva 
v poznaní a pochopení týchto fak-
tov. Druhým krokom je urobiť to, 
čo je NEVYHNUTNE potrebné, 
čiže akceptovať všetko prirodzené 
a eliminovať zdraviu neprospešné 
návyky. Skôr či neskôr sa musí kaž-
dý z nás zapodievať svojím zdra-
vím. Čím skôr s tým začneme, tým 
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, 
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité 
začať čo najskôr. Podľa možnosti už 
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: 
ešte aj osemdesiatnik môže totiž 
v priebehu niekoľkých hodín vý-
razne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú 
všeobecne známe a jednoznačne sa 
ukazuje, že choroba aj predčasné 
starnutie sú dôsledkom nespráv-
nych návykov v živote. Medicínsky 
výskum v poslednom čase dospel 
doslova k revolučným poznatkom, 
ktoré viedli k prelomu na ceste 
k dokonalému zdraviu a vitalite 
až do vysokého veku. Žijeme v in-
formatickej ére, no napriek tomu 
niektoré dôležité informácie, často 
dokonca aj tie životne dôležité, sú 
nám neznáme. Sú etniká a prírod-
né národy, v ktorých je úplne nor-
málne dožiť sa vyše sto rokov bez 
chorôb. A to je dostatočný dôkaz, 
že v zásade to možné je. Pritom 
je prekvapujúce, aké jednoduché 
kroky a aký krátky čas stačia na to, 
aby sa zdravie človeka priam neu-
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 
krokom, základom každej liečby a 
predpokladom vyliečenia i zacho-
vania zdravia až do vysokého veku 

(pokračovanie na str. 10)

Pra-mienky
Citius, altius, fortius

Skutočne bojovať začíname vtedy,
keď sme presvedčení,

že už ďalej nevládzeme.

Prístup k informáciám
A čo ak jedna myšlienka

preváži megabajty hlúpostí ?!

Reforma
(podľa Murphyho)

Aj úspora administratívy
sa rieši byrokratickými metódami.

Byť, či nebyť (fi lozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,

žiť so Xantipou však odmietajú.

Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,

lebo bez nich sa nedá rozsievať.

Genetický kód?
Demokracia je u nás poznačená

tými nedostatkami, 
ktorými sa vyznačoval aj socializmus.

Pohrobkovia
Ešte nie všetci,

ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 

Deľba práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.

Svetlo
Nestačí byť svetlom,

treba byť jeho zdrojom. 

Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom nesmrteľnosti

je smrť .

Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch

už býva spravidla matkou sklerózy.

Pôrod
Dieťa sa rodí ťažko,

ešte ťažšie sa rodí človek.

Workoholik
U nás prevládajú workalkoholici.

Pijú aj v práci.

Podujatie  nan ne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

1500 – 1900 DETSKÉ HRY A NAFUKOVACIE ATRAKCIE

DETSKÉ HRY A NAFUKOVACIE ATRAKCIE 

 (hrad, šmyk avka) – vo dvore 

 základnej školy

1500 – 2100  Predaj gulášov – apované pivo 

 a kofola – vo dvore obecného úradu 

1700 – 1755  SVÄTÁ OMŠASVÄTÁ OMŠA – Memoriál Michala 

 Meliška

1755 – 1800  Otvorenie kultúrno spolo enskej asti 

 programu

1800 – 1820  SESTRY BACMA ÁKOVÉ
SESTRY BACMA ÁKOVÉ – vystúpenie 

 heligónkarok z Oš adnice 

1820 - 1840  BYSTRICKÁ KAS A
BYSTRICKÁ KAS A – vystúpenie 

 heligonkárov z Novej aj Starej Bystrice 

 – I. as  

1840 - 1920  RADAVANKARADAVANKA – vystúpenie speváckeho 

 súboru

1920 - 1935  Príhovory, vyhodnotenie sú aže 

 vo varení guláša, vyhodnotenie sú aže 

 o najkrajšiu predzáhradku 

 a najvkusnejšie skrášlený rodinný 

 dom v Radave v roku 2016

1935 – 2015  BYSTRICKÁ KAS A
BYSTRICKÁ KAS A – vystúpenie 

 heligonkárov z Novej aj Starej Bystrice 

 – II. as

2015 – 2045  Žrebovanie 

2045 – 2200  OTTO WEITER
OTTO WEITER so spevá kou ANDREA FISCHER

ANDREA FISCHER

2200 - 2400  DJ ANDREASDJ ANDREAS


