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oznajú ma tí z vás, ktorí žijú v obciach
Mikroregiónu 11plus. Ak to vezmeme
v abecednom poradí, ide o obce od Abrahámu až po Zeleneč. Keby ste sa zahľadeli
do mapy, reč je o okruhu medzi Sládkovičovom
a Trnavou.
Minulý rok v máji sme tu začali vydávať časopis
friško, ktorý na vyše 100 stranách prinášal zaujímavé témy zo všetkých oblastí. Predovšetkým
však obsahoval regionálne informácie, rozhovory
so starostami jednotlivých obcí a správy o podujatiach, ktoré sa v nich konali. Myslíme si totiž,
že ľudí zaujíma najmä to, čo sa deje v ich bezprostrednom okolí. Mnohí sú už unavení z bulváru celoslovenských médií, kde sa dokola objavujú
tie isté „celebrity“, a s nadšením privítali mesačník,
ktorý písal o nich – „obyčajných“ ľuďoch, čo riešia
vlastné problémy a problémy týkajúce sa obce,
v ktorej žijú.
Nastal čas, aby sme prekročili hranice mikroregiónu a s nadšením sa pustili do väčšieho projektu,
ktorý pojme celý trnavský región. friško sa stáva
trojmesačníkom, ktorého prvé číslo sa dostane do
väčšiny domácností v okresoch Galanta, Trnava,

Hlohovec, Senica a od jesene sa objaví v celom Trnavskom samosprávnom kraji. Chceli by sme totiž
všetkým obyvateľom tohto kraja priblížiť jeho
prírodné krásy, sakrálne pamiatky, široké možnosti turizmu, rekreácie i gastronómie. Radi by
sme na stránkach časopisu predstavili významné
osobnosti trnavského regiónu a prispeli k zlepšeniu spolupráce súkromného a verejného sektora,
ktorú považujeme za obzvlášť dôležitú.
Keď sme zakladali prvé friško (ktoré sa pretransformovalo na lokálny časopis a pod názvom
friško 11plus vychádza naďalej), pustili sme sa do
toho s radosťou a s obrovským nasadením. friško
– časopis trnavského regiónu je pre nás ďalšou
výzvou, do ktorej sa tiež púšťame s obrovským
nadšením. Želáme si, aby sa náš krásny kraj viac
stmelil. Aby boli ľudia lepšie informovaní o všetkom, čo sa tu deje, a informácie našli na jednom
mieste. Preto sme pre vás pripravili prvé číslo vášho nového časopisu, ktorého výtlačok práve držíte
v rukách. Sme zvedaví, čo naň poviete. A hlavne
– nenechajte si to len pre seba!
Na všetky vaše podnety sa tešíme!
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GALAN TA
Mesto Galanta leží medzi riekami Váh a Dudváh v juhozápadnej časti
Slovenska. Rozlohou je to neveľké, avšak o to zaujímavejšie miesto.
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V

histórii mesta Galanta
zohral významnú
úlohu rod Esterházyovcov, ktorý v ňom
dal postaviť dva krásne kaštiele. Starší, Renesančný kaštieľ,
pochádza zo začiatku 17. storočia,
nachádza sa v ňom expozícia
miestopisu Galanty a meštianskeho bývania.
Novší, Neogotický kaštieľ sa
týči v prostredí mestského parku.
Dali ho postaviť bratia Daniel
a Pavol Esterházyovci v polovici
17. storočia. Kaštieľ sa postupne obnovuje a dnes ponúka
priestory pre galériu a tematickú kaviareň. Nádvorie kaštieľa
poskytuje kulisy pre mnoho
kultúrnych a spoločenských
podujatí. Najnavštevovanejšie sú
Galantské trhy, Galantafest, Beh
Galantou, či Kubánska noc, ktorá
sa v tomto roku veľmi vydarila
a o zábavu bolo postarané až
do rána. Kubánska noc patrí aj
medzi najväčšie latino podujatia
na Slovensku.
Galantské trhy – to je predovšetkým veľký výber všakovakého tovaru od výmyslu sveta,
ale aj bohatý kultúrny a športový
sprievodný program s mnohými
atrakciami. Leto do Galanty priláka celé rodiny, aby tu na trhoch
našli niečo pre seba – nielen to
hmotné, ale aj to, čo pohladí dušu
i srdce. Je to trojdňový maratón
kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Trhy majú
vysokú spoločenskú a kultúrnu
úroveň, ktorá získala nadregionálny rozmer. História organi-

Trnava
Galanta
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zovania trhov v Galante siaha až
do 16. storočia, kedy mesto získalo
trhové výsady od kráľa Ferdinanda
II. V tomto roku mesto pripravuje
už XXXIII. ročník Galantských trhov, ktoré sa tento rok uskutočnia
od 10. do 12. augusta.
Dejiny galantského regiónu
a mlynárstva v povodí Malého
Dunaja sú nádherne spracované
a zdokumentované vo Vlastivednom múzeu.
Mesto ponúka aj množstvo možností na trávenie voľného času. Asi
najznámejším miestom je rozsiahly
areál Ranča na Striebornom jazere,
kde si môžu dospelí aj deti užiť
jazdu v konskom sedle, na koči alebo rybolov. Tí, ktorí túžia mať ranč
ako na dlani, môžu navštíviť unikátnu vyhliadkovú vežu, ktorá je
jedinečná nielen svojím výhľadom,
ale aj falošnými schodiskami. Areál
poskytuje aj ubytovanie a reštauráciu v štýle divokého západu.
Mesto a blízke okolie ponúka
možnosť relaxu na termálnych
kúpaliskách Vincov les (6 km)
a Horné Saliby (10 km). Len 4 km
od mesta na vodnej nádrži Kráľová
leží rekreačno-vzdelávací komplex Kaskády. Poskytuje výborné
podmienky pre vodné aktivity ako
windsurfing, vodné lyžovanie či
jazdu na vodnom skútri. Čaká tu
na vás aj komfortné ubytovanie,
prvotriedny catering a športovo-relaxačné vyžitie.
(rv)
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POČTOM PODUJATÍ
GALANTE INÉ MESTÁ
NEMÔŽU KONKUROVAŤ

REGIÓN V POHYBE

S viceprimátorom mesta Galanta
Zsoltom Takáčom sa rozprával Matej Martinček.

Ako zakladajúci člen Klastra RR (Klastra
regionálneho rozvoja, poz. red.) bolo pre Vás
ťažké vytvoriť tento projekt?
– Určite nie, v tom čase keď sa projekt
zakladal, ešte nebola tak významne vnímaná
dôležitosť cestovného ruchu a koordinácie tejto
témy. Dnes vidíme opodstatnenosť a dôležitosť
spolupráce miest a obcí, ako aj súkromného
sektora v rámci klastra.
Čo Vás viedlo k tomu vytvoriť projekt
Klastra RR?
– V prvom rade sme chceli dať do pohybu
spoluprácu miest a obcí v rámci cestovného
ruchu, čo sa nám za posledné dva roky aj
podarilo.
Akým smerom sa mal poberať Klaster RR
zo začiatku?
– Zo začiatku to malo splňať tzv. koordinačno-poradenskú službu pre mestá a obce. Dnes
sa to však výrazne zmenilo na reálnu spoluprácu, kde vnímame nových členov za rovnako
dôležitých ako nás zakladateľov. Naši noví
členovia prinášajú nové poznatky zo svojich
regiónov a hlavne sa zrýchlilo zmapovanie
potrieb v rámci kraja.
Ako zástupca zakladajúceho člena Klastra
RR ako vidíte doterajšie pôsobenie organizácie?
– Úprimne sa priznám, že úvodné roky
vykazovali istú stagnáciu a pribúdanie nových
členov úplne zastalo. Mestá a obce nevideli
konkrétnu potrebu, aby vstúpili do klastra.
Dnes je však po novej prezentácii, ktorú sme
pripravili pre našich partnerov, jasné, že koordinácia pri projektoch a výmena skúseností
posúva veci rýchlo vpred.
Ako by ste popísali do budúcna možnosti
rozvoja Klastra RR do budúcna?
– Ja v tom vidím veľký zmysel, ak všetci
budeme aktívni a chopíme sa svoho dielu
práce. Každý člen by mal pripravovať svoju
predstavu zo svojho okolia. To nám pomôže
nájsť témy, ktoré nás spájajú, a vieme ľahko
zosieťovať ponuku pre turistov. Ako príklad
uvediem bohatú ponuku gastronómie, vína
a samozrejme historických tém. Každé mesto
či obec v kraji má čo ponúknuť, len treba nájsť
spoločne spôsob vhodnej prezentácie.
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Ktorý projekt Vás najviac zaujal?
– Zaujalo ma hlavne to, koľko atraktívnych
vecí môže náš kraj ponúkať. Som presvedčený, že sme práve vo svojej prezentácii veľmi
pozadu a nevieme sa dostatočne odprezentovať
a zároveň predať v zahraničí. Jednou z klúčových tém sú podľa môjho názoru kvalitné cyklotrasy, ktoré by mohli veľmi vhodne prispieť
k zosieťovaniu našich krásnych miest.
Pôsobíte ako viceprimátor Galanty a zaujímajú ma aj otázky ohľadne mesta Galanta.
Ako vnímate kultúrny život v Galante?
– Osobne si myslím, že Galanta má bohatý
kultúrny život, čo potvrdzujú významné
podujatia v našom meste. Len počas kultúrneho leta má naše mesto takmer sto kvalitných
kultúrnych podujatí. Aktívny je aj súkromný
a tretí sektor, keď množstvo podujatí organizujú práve občianske združenia. Spomeniem tu
podujatia Kubánska noc, Galantafest, Míľa pre
mamu atď. Samozrejme, najväčším podujatím
leta sú slávne Galanstké trhy, ktoré sa budú
tento rok konať od 10. do 12. augusta.
Je niečo, čo by ste chceli ako viceprimátor
zlepšiť?
– Určite je mnoho vecí zlepšovať, ja vidím
nutnosť v prezentácii mesta hlavne v zahraničí.
Naše mesto je naozaj historicky aj hudobne
preslávené. Okrem slávneho rodu Esterházy
naše mesto preslávili Zoltán Kodály, Joseph
Haydn, či dokonca Karol Duchoň. Mesto musíme prezentovať viac.
Plánujete rozšíriť kultúrne aktivity pre
mesto Galanta?
– Nie, osobne si myslím, že počtom podujatí
nám ani jedno okolité mesto nemôže konkurovať, treba pracovať viac na kvalitatívnej úrovni
jednotlivých podujatí.
Prednedávnom sa v meste Galanta konala
najväčšia Kubánska noc . Do akej miery
mesto pomohlo pri vzniku tejto udalosti?
– Mesto podporuje toto podujatie finančne
aj materiálne. Organizátori sú naši dlhoroční
partneri čo výrazne zlepšilo kvalitu podujatia.
Toto podujatie sa nieslo v znamení tancov.
Bude aj viac tanečných nocí pre ľudí, prípadne festivalov v meste?
– Tých podujatí je naozaj veľa, len týždeň

predtým sa konalo Samsung Day, potom Galantafest a prídu Galantské trhy či Rozlúčka s letom
na Ranči pri Striebornom jazera.
Všimli sme si počas Kubánskej noci, že
v Neogotickom kaštieli funguje kaviareň/
vináreň. Vlastníte ju?
– Áno, som prenajímateľom týchto priestorov.
AA pomáhate aj finančne zveľaďovať tento
priestor a zviditeľniť ho?
– Som oficiálnym zástupcom rodiny Esterházy na Slovensku. Mojím cieľom je, aby rodinné
sídlo Esterházyovcov opäť ožilo. Preto som
sa rozhodol investovať do zatiaľ nevyužitých
priestorov mesta.
Ako dlho funguje kaviareň v Neogotickom
kaštieli?
– Otvorili sme ju 19. júna 2015
Aké sú s ňou plány do budúcna?
– Plány máme veľké, verím, že sa nám podarí
celý kaštieľ obnoviť.
Prečo práve kaviareň v Neogotickom
kaštieli?
– Vychádzam so skúseností zo zahraničia. Čo
sa týka obnovy pamiatok v zahraničí, je veľmi
dôležité, aby objekty neboli len miestom výstav
či galérií, ale miestom, kde sa ľudia stretávajú
a trávia čas. Vínko, či káva v krásnom pro
stredí je výborným lákadlom aj pre turistov zo
zahraničia.
Pamiatka sa posledným časom stáva čím
ďalej, tým viac kultúrnym klenotom mesta
Galanta. Chystá sa Galanta obnoviť Váš nádherný kaštieľ?
– Ako som už hovoril, som presvedčený, že
áno. Pracujeme aj na mimorozpočtových zdrojoch, z medzinárodných projektov plánujeme
obnovu ďaľších častí kaštieľa.
Aké sú ešte pamiatky v Galante, o ktorých
možno ani len netušia ľudia a chystáte sa ich
obnoviť a možno aj zviditeľniť pomocou kaviarní, alebo verejne zaujímavých priestorov
pre ľudí?
– Dôležitým miestom je Renesančný kaštieľ
a samozrejme vynovené Vlastivedné múzeum. Pracovať na ich prezentácii považujem za
klúčové.

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA
ĽUDSKÝ ŽIVOT
A ZDRAVIE JE TO
NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME.

OCEŇOVANIE ZDRAVOTNÍKOV
„Na konci nášho úsilia nie je vždy zdravý pacient. Sme však radi, ak sa
nám podarí zmierniť utrpenie človeka,“ hovorí Andrea Vándorová.

P

ri príležitosti Svetového dňa zdravia ocenil Trnavský samosprávny
kraj zdravotníckych pracovníkov.
Ľudský život a zdravie je to najcennejšie, čo máme, a nie vždy sa o tieto
hodnoty dokážeme sami postarať. Vždy,
keď potrebujeme pomoc, obraciame sa na
kvalifikovaných a skúsených odborníkov.

máme – o zdravie. Chcem vám v mene nášho
kraja poďakovať za vašu prácu a zaželať vám
do budúcnosti, aby sa vám darilo,“ povedal
zdravotníkom Tibor Mikuš.
Za ocenených vyslovila poďakovanie za
dôveru primárka geriatrického oddelenia
trnavskej nemocnice Andrea Vándorová:

„Na konci nášho úsilia nie je vždy zdravý
pacient. Sme však radi, ak sa nám podarí
zmierniť utrpenie človeka alebo jeho ochorenie či hendikep. Za túto našu prácu sme boli
ocenení, za čo by som chcela v mene všetkých
poďakovať. Najväčším ocenením je pre nás –
a bude aj naďalej – spokojný pacient.“

(pv)

Dovedna dvadsaťdva jednotlivcov a jeden kolektív z tých, pre ktorých je práca
zdravotníka poslaním, si prebralo z rúk
predsedu kraja Tibora Mikuša a podpredsedov Augustína Hambálka, Józsefa Berényiho a Zdenka Čambala Pamätnú medailu
predsedu TTSK.
„Je našou tradíciou, že Trnavský samosprávny kraj oceňuje tých, ktorí prinášajú pre spoločnosť a občanov neoceniteľné hodnoty. Keď
nám zdravie slúži, často si ani neuvedomujeme jeho hodnotu, ale keď zaklope na dvere
problém, tak vieme, za kým ísť. Reprezentujete
tých, ktorí sa starajú o to najcennejšie, čo
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III. Žitnoostrovský galop

VYHRAL JAZDEC
OBCE NESVADY
Dunajská Streda
bola v dňoch
23. až 24.
júna tretíkrát
hostiteľom
Žitnoostrovského
galopu, oficiálneho
rozbehu
Národného galopu
v Budapešti. Na
tohtoročnom
podujatí malo
svoje zastúpenie
11 obcí, z toho
deväť v rozjazdoch
Žitnoostrovského
galopu. Na štart
sa postavili
Jelka, Žihárce,
Tomášikovo,
Nesvady, Šamorín,
Nové Zámky,
Nýrovce a jazdec
Dunajskej Stredy
ako hostiteľa.
12 www.frisko.media

Zdroj foto: Kertész László

Príďte aj na
Národný galop
Uskutoční sa 15. až
17. septembra na
Námestí hrdinov
v Budapešti. Felvidék
(Hornú zem) budú
reprezentovať
Nesvady, Nové
Zámky, Tomášikovo
a držiteľ zelenej karty
Dunajská Streda.

friško 1/2017 13

Z REGIÓNU

J

azdci Podunajských Biskupíc a Dlhej nad Váhom
pretekali v medzinárodnom kvalifikačnom rozjazde
Národného galopu. Víťazom
kvalifikácie sa stal Anton Bogdáň z Dlhej nad Váhom, ktorý
bude reprezentovať Slovensko
v medzinárodných dostihoch
Národného galopu.
Z napínavých rozjazdov sa
do finále napokon prebojovali Nesvady, Nové Zámky
a Tomášikovo. Až do konca
vyostrenú finálnu jazdu si
obecenstvo doslova užilo, lebo
o víťazovi III. Žitnoostrovského galopu sa rozhodlo až v cieľovej rovine. Najrýchlejším
bol Ladislav Bobek z Nesvád
na koni Timotei. Na druhom
mieste dobehol Novozámčan
René Tóth na koni Kamikadze, kým tretiu priečku obsadil
nováčik Gergely Múcska vo
farbách Tomášikova. Prvým
trom jazdcom blahoželali
primátor Dunajskej Stredy
Zoltán Hájos, predseda SMK
József Menyhárt a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi. Víťaz
prevzal od zástupcu štátneho
tajomníka Sekretariátu pre
národnú politiku Maďarska
Pétera Szilágyiho ozdobnú
šabľu.
Návštevníci sa mohli tešiť aj
na kultúrny program a rôzne
jazdecké atrakcie. Ukážku
lukostreľby prezentoval historický lukostrelecký klub Fekete
Sólyom z Marcelovej. Ďalej
v podaní jazdeckého centra
Bíró Kert a Argyl si návštevníci mohli pozrieť „naživo“
historickú bitku pri Bratislave
v roku 1110. Na podujatí premiérovo odznela hymna Žitnoostrovského galopu, ktorú
zaspieval sám skladateľ a textár
Péter Kiripolszky. Vystúpila
aj hudobná skupina Golddies,
spevák Emilio a vyvrcholením
programu bol večerný koncert
skupiny EDDA.

Éva Bíró
Foto: László Kertész

14 www.frisko.media
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ABRAHÁM
V poslednom čase sa dejú veľké veci v malebnej dedinke menom Abrahám.
Mnohí z vás čitateľov ju poznáte ako dedinku plnú historického pokladu,
avšak dnes vám nepredstavíme historické fakty, ktoré sa už píšu o nej
dlhé roky. Obec – Abrahám sa posúva vpred vrámci kultúrnych podujatí
a prekvitá v organizovaní veľkých vecí. V prvom rade sa v poslednom čase
vyvinulo množstvo aktivít nielen pre nadšencov športu, hudobníkov, ale aj pre
kreatívcov. Ako? Jedna z mnohých noviniek v tejto krásnej dedinke pozostáva
z neba, vôní jedla a skvelej muziky. Či už ako Abrahámsky Kotlík, 1.ročník
Levanduľového Friškofestu, Európsky pohár obrích akrobatov - prečo neprísť
a nespríjemníť si dni? To sme sa aj my pýtali a preto ako redakcia sa tam
pôjdeme pozrieť a radi vám prinesieme zaujímavé zábery. Ak nemáte čo robiť,
tak ste vítaní a radi sa tam s vami porozprávame.

16 www.frisko.media
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le poďme sa pozrieť
bližšie na podujatia,
ktoré sa tu konajú. Viac
o nich sa môžete aj
dočítať na stránke abraham.sk.
Pri písaní tohto článku mi až
vyhladlo, a preto sa už nevieme
dočkať, kedy príde 15. júl a počas
neho po ceste do práce sa zastavíme na Abrahámskom kotlíku
– čím to asi je, že tam, kde je
dobré jedlo, tak tam je najlepšie?
K tomu pivko a pohodový deň
plný súťaží je za nami. Keďže
obec Abrahám pomáha aj postihnutým z DMO (pomocdruhemu.sk), tak počas leta chystá pre
vás jeden veľký hudobný festival plný skvelej zábavy, ktorej výťažok
pomôže DMO deťom. V podaní 1. ročníku Levanduľového Friškofestu v Abraháme 29. júla k nám zavítajú známe mená ako napríklad
Desmod, Gizka Oňová, Miro Jaroš - pre deti, Dominika Mirgová
a mnohé ďaľšie známe tváre. Celým týmto skvelým celodenným
festivalom vás bude sprevádzať mladý a energický moderátor Matej
Martinček, ktorý si s vami rád zasúťaží a rozdá vám aj zaujímavé
ceny.
A aké by to bolo zalietať si a povedať si „vzhúru do oblaku“? Po
pravde, pred pár mesiacmi sme išli okolo a ani len sme netušili, že
na okraji tejto nádhernej dedinky vyrástlo RC (RC znamená Radio
Control – v preklade rádiom ovládané/kontrolované) letisko pre
nadšencov tohto novodobého športu. Vzniklo pre ľudí, ktorí milujú
nebo a neboja sa vytiahnúť svojich leteckých tátošov počas Európskeho poháru obrích akrobatov 8. – 10. 9. 2017 na krásnom RC
letisku. Po pravde, začíname sa na to tešiť a s radosťou vám prinesieme nádherné fotografie, alebo príďte sa sami pozrieť.

Trnava
Abrahám

Aké podujatia sa u Vás chystajú a ako ste na ne s organizátormi pripravení?
V obci je každoročne usporiadané množstvo podujatí smerovaných ku kultúrnemu, športovému a spoločenskému vyžitiu sa nielen
na našich domácich Abrahámčanov, ale aj všetkých návštevníkov,
hostí a záujemcov o bližšie spoznanie našej obce. Ťažiskovými
podujatiami sú obecný deň, prvomájové oslavy, vianočné trhy,
rybárske preteky detí, Železný hasič, vatra zvrchovanosti a mnoho
ďalších podujatí majúcich napríklad súvis s rôznymi výročiami či
sviatkami. Za všetkými podujatiami pre ľudí. Treba vidieť prácu
a vedieť vzdať poklonu, tým ktorí sa na ich príprave a zabezpečení
podieľajú. Podujatia majú svoju prípravu, priebeh a ukončenie.
Takmer každá aktivita vyžaduje množtvo práce, času a sebaobetovania. Hovorím o tom preto, že v malých obciach, akou je aj naša, to
vždy zabezpečujú ľudia, ktorí pre dobrý priebeh a spokojnosť iných
obetujú svoje pohodlie a svoj čas. Oslovujú na výpomoc svojich známych, rodiny i deti. Takže na otázku či je zabezpečovanie podujatí
náročné, odpovedám, že je a veľmi. Bez takýchto ľudí, ktorí takto
nezištne pomáhajú, by u nás nemohla prebehnúť a byť úspečná
žiadna udalosť. V posledných rokoch do našej obce pribúdajú mladé
rodiny, a tak aj ľudia, ktorí majú elán a snahu pomôcť svojej obci po
všetkých stránkach jej rozvoja vrátane zviditeľňovania jej dobrého
mena nielen v blízkom okolí vrámci okresu, či kraja, ale aj vrámci
Slovenska a okolitých krajinách.
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Po prvýkrát sa u vás konajú veľké festivaly. Prvým je 1. ročník Levanduľového Friškofestu. Akú účasť ľudí predpokladáte
a ako ste na všetko zabezpečenie prichystaní?
V tomto roku sa u nás budú prý raz s takým dosahom konať
akcie, ktoré majú svojou podstatou možnosť túto myšlienku splniť.
Takýmto podujatím bude 29. júla 2017 Friškofestival a festival
Mikroregiónu Plus 11. Tento festival, ktorého príprava je naozaj
náročná, prepokladá účasť viac ako 5 000 návštevníkov v našej
obci. Takže od parkovania cez zabezpečenie programu, bezpečnostné opatrenia, zdravotnícke slúžby zásobovanie až upratovanie,
je čo pripravovať a robiť. Na zabezpečení sa podieľa časopis friško
najväčšou mierou a zároveň obec Abrahám a ostatné obce združené do Mikroregiónu 11 Plus.
Ako to bude so zabezpečním bezpečnosti a zdravotnej služby?
V dnešnej dobe je, samozrejme, dôležité, aby sa pri takejto
návštevnosti dodržali bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pripravované na vysokej profesionálnej úrovni. Preto to k tomuto podujatiu pripravuje nielen počet ľudí, ale celý technický štáb zložený
z organizátorov, bezpečnostných, mechanických a záchranarských
zložiek. Je treba podotknúť, že sme u nás vybudovali kvalitný
kamerový systém, ktorý pri organizovaní tohto podujatia môže byť
nápomocný.
Nebojíte sa údajných ohrození, napríklad nahlásených bomb
a teroristických útokov, keďže z tejto srandy sa pomaly, ale isto
stáva„ národný šport“?
V tejto dobe, ktorá vyplýva zo situácie vo svete a ktorá dáva
podnety rôznym jedincom na neuvážené a nezodpovedné konanie,
ako sú napríklad oznámenia o uložení výbušnin, sa dá samozrejme pripraviť. A to kontrolou samotného prostredia, kde bude

podujatie prebiehať. No zabrániť samotnému telefonátu, ako sa
to v posledných mesiacoch na Slovensku stáva, sa nedá. V tomto
smere však verím, že samotné podujatie, ktoré je benefičné a má
pomôcť svojím výťažkom na pomoc pre deti postihnuté mozgovou
obrnou, bude pre svoj dobrý ľudský úmysel od takýchto nemiestnych žartíkov oslobodené.
Na čo sa môžu návštevníci tešíť počas Európskeho poháru
obrích akrobatov, ktorý sa bude po prvýkrát u vás organizovať?
Kde bude prebiehať a kedy?
Ďalším významným podujatím bude v Septembri súťaž rádiom
riadených leteckých modelov. Ide o európsky pohár s účasťou zahraničných súťažiacich. Súťaž bude prebiehať na ploche letiska pre
modely v katastri obce Abrahám. Nestorom tohto podujatia je Ing.
Haršányi, zakladateľ RC klubu Abrahám. Tu musím podotknúť, že
toto podujatie bude z bezpečnostného hľadiska spĺňať tie najvyššie
požiadavky. Pre účastníkov, hostí a divákov budú pripravené rôzne
sprievodné podujatia, ktoré pomôžu návštevníkom predstaviť obec
i trochu netradičným spôsobom. Na záujemcov čaká napríklad
okružná jazda vláčikom cez našu obec so zastávkami na zaujímavých miestach.
Ako vnímate ako starosta tieto podujatia a nakoľko veríte
všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podieľajú, a tešíte sa?
Teším sa na tieto podujatia. Dôverujem a verím všetkým ľuďom,
ktorí sa na ich príprave a organizovaní podieľajú, že tak ako na
všetkých doterajších podujatiach aj na týchto ľudia prežijú pekné
dni plné príjemných zážitkov a spomienok.
Za rozhovor starostovi obce Abrahám Igorovi Némethovi
ďakuje Matej Martinček

I. BENEFIČNÝ LEVANDUĽOVÝ FRIŠKOFEST
MIKROREGIÓNU 11PLUS V ABRAHÁME
Festival bez EUROPIVA zameraný na podmanivú, voňavú levanduľu
a výrobky z nej vyrobené. A aj niečo viac.

D

ňa 29. júla bude v Abraháme rušno.
Uskutoční sa I. ročník benefičného
levanduľového FRIŠKOFESTU
Mikroregiónu 11plus. Aj keď sa jedná
o prvý ročník, podarilo sa organizátorom
obsadiť všetky plochy pre predajcov, aby
návštevník nadobudol pocit jarmoku,
pričom aj o zábavu bude mať postarané.
Celá akcia bude tvorená z viacerých častí.
V programe si nájde každý to svoje a zábava
bude pripravená pre celú rodinu.
Deti sa môžu tešiť na rôzne atrakcie
a show Mira Jaroša, pre dospelých budú
pripravené hudobné vystúpenia známych
slovenských interpretov na hlavnom pódiu
ako Gizka Oňová, Uni Song, Dominika
Mirgová, Lojzo, Cimbal Brothers, Metropolis, Four Faces a Desmod. V spolupráci
s Mikroregiónom 11plus prebehne taktiež
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prezentácia miestnych obcí a vystúpenia
folklórnych súborov. Na tomto malom pódiu predvedú svoju šikovnosť aj
pracovné psy finančnej správy a miestneho
kynologického klubu.
Všetkých čaká pestrá ponuka jedál, nápojov a jarmok s nielen remeselnými výrobkami. Jarmočná časť festivalu bude voľne
prístupná, areál s hudobným programom
bude spoplatnený symbolickou sumou. Výťažok zo vstupného bude venovaný nadácii
Pomoc druhému, ktorá sa venuje deťom
postihnutým DMO.
Parkovanie bude zabezpečené na rozľahlom parkovisku vytvorenom vedľa dejiska
festivalu.

HORÚCA SPRÁVA:
Po dlhom hľadaní sa podaril
organizátorom aj ďalší
úspech a vďaka spolupráci
s Lokal Pub Trnava festival
bude zároveň aj prvým
festivalom bez europiva
na Slovensku. Čapované
budú len remeselné pivá
vyrobené klasickou metódou
a riadnym kvasením bez
použitia enzýmov.

Z REGIÓNU

EURÓPSKY POHÁR OBRÍCH
AKROBATOV (EAC) V ABRAHÁME
Abrahámske modelárske letisko po prvý krát bude hostiť kolo
najprestížnejšej súťaže obrích akrobatických RC modelov EAC 2017.

O

d piatka 8. do nedele 10. septembra sa stretne európska špička pilotov obrích akrobatických RC modelov
v ďalšom kole pohára EAC 2017. Účasť už potvrdilo
52 pilotov zo Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska,
Talianska a z Indie.
Piloti budú súťažiť so svojimi modelmi v troch kategóriách Basic, Intermediate a Unlimited. Pre návštevníkov bude
najzaujímavejší nedeľný program, kedy piloti, ktorí absolvovali
niektorú z troch kategórií, zmerajú sily vo Freestyle lietaní, čo
je voľne zostavená akrobatická show s hudobným sprievodom
a dymovými efektmi.
Pohára sa zúčastnia akrobatické modely s rozpätím krídiel
2,3 až 3,1 m, väčšinou poháňané spaľovacím benzínovým motorom o objemu 12é až 190 cm3 a o hmotnosti do 20 kg, ktorá
je i podľa pravidiel obmedzená práve na túto hranicu.
Ako sa lieta? Basic je len povinná, dopredu daná jednoduchá

zostava akrobatických prvkov. Modely sú väčšinou menšie, s rozpätím krídiel okolo 2,3 m. Intermediate sú dve kolá
povinných zostáv, náročnejších ako Basic, kde sa započítava tá
lepšie bodovaná a dve kolá tajnej zostavy akrobatických prvkov,
ktorá je dve hodiny pred štartom zverejnená a piloti ju nesmú
trénovať, ale musia lietať „na ostro“. Do celkového hodnotenia sa započítava tá lepšie hodnotená zostava. Unlimited lieta
obdobným spôsobom ako Intermediate, len s náročnejšími prvkami a naviac so štvorminútovým Freestyle ukážkou, ktorá je
sprevádzaná hudbou. Celkové hodnotenie sa skladá z výsledku
povinnej zostavy – 35%, z tajnej zostavy – 45% a výsledku freestyle – 20%. Pri všetkých hodnoteniach sa berie lepší výsledok
z dvoch letov.
Počas súťaže bude o návštevníkov postarané. Nájdu si tam
výborné jedlá, pivá a vína. Parkovanie bude zabezpečené v blízkosti leteckej dráhy.
Text: (RV)
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NA SLOVÍČKO
REGIONÁLNY ROZVOJ
S POMOCOU KLASTRA

Združenie dva roky

PO OBNOVE ČINNOSTI
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko
je dobrovoľné záujmové združenie právnických
osôb, ktoré tvorí verejno-súkromné partnerstvo,
teda spája subjekty – mestá, obce, podnikateľské
subjekty a tretí sektor. S jeho riaditeľom
JUDr. Marekom Turanským sme sa pozreli na
dosiahnuté úspechy po znovuzrodení klastra
a porozprávali sme sa o dosiahnutých úspechoch.

P

ridaná hodnota združenia je najmä v komplexnom poskytnutí podpory pre projektové procesy od prvotnej vízie až
po samotnú realizáciu, inak povedané, klaster poskytuje
know-how pri tvorbe projektov, v ktorých sa snaží sieťovať svojich členov.
Cieľom nie je prezentácia samotného združenia ani vytváranie
konkurenčného prostredia, ale sieťovanie, propagácia a synergia
medzi verejnou, súkromnou sférou a tretím sektorom. Úlohou
je najmä podpora cestovného ruchu a rozvoj infraštruktúry
v regióne, podpora efektívneho využívania externých zdrojov
a dotácií a rozvoj marketingových aktivít zameraných na expanziu regiónu.

V súčasnosti má Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 87 členov, medzi nimi aj 29 obcí a s mnohými ďalšími prebiehajú rokovania o vstupe do klastra.
Klaster zrealizoval množstvo skupinových stretnutí s aktérmi
cyklodopravy a cykloturistiky, ktorých výsledkom dnes sú už bežiace projekty na cyklochodníky. Individuálne stretnutia so starostami, primátormi, odbornými pracovníkmi úradov, tretím sektorom na tému cyklodopravy a cykloturistiky, či turizmus a vodný
potenciál boli ďalším medzníkom, vďaka čomu dnes sú v príprave
projekty, ktoré pritiahnu do Trnavského samosprávneho kraja viac
turistov. Klaster pripravuje aj projekty na propagáciu sakrálnej
turistiky, ako aj na podporu výroby regionálnych produktov a ich
rozšírenie aj mimo regiónu. Čoraz viac obcí a miest chápe potrebu
úzkej spolupráce na regionálnej úrovni a víta možnosť zapojenia sa
do aktivít Klastra regionálneho rozvoja – západné Slovensko.
Kedy ste sa po prvýkrát dozvedeli o projekte Klastra? Ako ste
sa prvý raz stretli s touto tematikou?
To je pomerne komplikovaná otázka, hoci sa môže zdať na prvý
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pohľad veľmi jednoduchá. V každom prípade som sa k téme dostal
cez pozíciu riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja na Úrade TTSK
(Trnavský samosprávny kraj, pozn. red.). Okrem inej agendy,
predovšetkým európskych štrukturálnych fondov, ktorá je mojou
hlavnou agendou, som v rámci odboru podpory podnikania
a cestovného ruchu získal aj agendu klastrovej politiky. Klastrov,
ktorých bol TTSK zakladajúcim členom, bolo niekoľko a ich zameranie, činnosť a fungovanie boli na rôznej úrovni. Jedným z týchto
klastrov bol aj Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko.
Objektívne treba povedať, že jeho aktivity boli spomedzi všetkých
klastrov najslabšie, takmer žiadne. V tom čase mal iba 6 členov
Valné zhromaždenie

Vyboxuj si svoj sen

z prostredia samosprávy.
Čím vás tento projekt zaujal natoľko, že ste sa stali jeho súčasťou?
Každý projekt je pre mňa výzva a mal som pocit, že pri správnom uchopení by tento projekt mohol získať podporu i záujem.
Bolo jasné, že to nebude ľahká cesta. Napriek tomu som chcel skúsiť
tejto svojho času nadčasovej myšlienke dať novú šancu. Som presvedčený, že nový koncept verejno-súkromného partnerstva, ktorý
tento klaster v súčasnosti ponúka, je inovatívny a perspektívny
pre mnohých aktérov z prostredia verejného sektora, súkromného
sektora, ako aj tretieho sektora. Oslovilo ma najmä to, že môžem

prinášať nové myšlienky a podnety pre rozvoj regiónu a jeho zviditeľnenie a sieťovať partnerov, pomocou ktorých sa dajú myšlienky
premeniť na skutky.
Čomu ste sa venovali predtým?
Profesijne som právnik a v rámci podnikateľskej činnosti som sa
venoval predovšetkým realitám, ale aj niekoľkým ďalším činnostiam, okrem iného aj konzultačnej činnosti v európskych štrukturálnych fondoch. Pôsobil som však aj v treťom sektore a nakoniec
aj vo funkcii starostu obce vo Voderadoch. Odtiaľ som odišiel na
Úrad TTSK, kde som doposiaľ na sekcii regionálneho rozvoja – tu
môžem využívať všetky svoje doteraz nadobudnuté skúsenosti.
Dosahovať reálne výsledky by, samozrejme, nebolo možné bez
aktívnej spolupráce s kolegami na úrade, najmä v rámci vedenia,
predovšetkým s predsedom Tiborom Mikušom, ktorý ma často
dokáže prekvapiť tým, že svojimi podnetmi alebo pripomienkami
dokáže projekt posunúť do inej dimenzie. Tým sa niekedy nastaví
latka riadne vysoko – potom to však treba aj realizovať... (smiech)
To nie je vždy až taká zábava... (smiech) Ale nejaká motivácia sem-tam musí byť.
Ako ste sa dostali na post riaditeľa Klastra regionálneho
rozvoja?
V zmysle platných stanov voľbou valného zhromaždenia klastra
na návrh zakladajúceho člena, teda Trnavského samosprávneho
kraja. Keďže o túto pozíciu dlhodobo nikto nemal záujem a organizáciu bolo treba v podstate rozbehnúť od nového bodu, nebola
to žiadna lukratívna funkcia. Motivovalo ma však presvedčenie,
že projekt bude úspešný. Zároveň je dôležité povedať, že najväčší
potenciál dáva myšlienke tohto klastra práve účasť Trnavského
samosprávneho kraja, ktorý podporuje klastrovú politiku nielen
symbolickou účasťou, ale aj finančnými príspevkami na podporu
konkrétnych aktivít. Oceňujem aj to, že viacerí poslanci zastupiteľstva TTSK aktívne myšlienke rozvoja klastra napomáhajú, či už
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Motorákom do Karpát

svojou účasťou v orgánoch klastra, alebo zapájaním sa do konkrétnych tém. Prinášame tak do regiónu nový impulz spolupráce medzi
regionálnou samosprávou a ďalšími partnermi, čo viacerí veľmi
pozitívne vnímajú.
Čím je pre vás tento projekt Klastra regionálneho rozvoja
odlišný od iných, na ktorých ste kedysi pracovali?
Každý projekt má svoje špecifiká. Tento je odlišný od iných
najmä v tom, že vytvára priestor pre širokú platformu, čo sa týka
členskej základne a tém, ktoré je schopný podchytiť. Jeho potenciál je takmer neohraničený a závisí len od jednotlivých aktéroch,
či ho budú spoločne budovať a využívať – výhoda je v synergii.
O klastroch sa na Slovensku veľa nehovorí, hoci v zahraničí sú
práve tieto organizácie veľmi významne podporované aj štátmi
a mnohé dosahujú pekné výsledky. Som presvedčený, že dobré
výsledky dosiahne aj náš Klaster regionálneho rozvoja.
Čo by ste chceli v blízkej dobe posunúť vpred v Klastri RR?
Klaster je v podstate ešte len v treťom roku po oživení svojej
činnosti a za toto krátke obdobie prešiel zásadnými udalosťami.
Predovšetkým prišlo k zmene na Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko a oblasť cestovného ruchu pôvodného
klastra sa stala len jednou z viacerých. Podnety členskej základne doplnili oblasti záujmu ako vzdelávanie, životné prostredie
a ďalšie. V neposlednom rade je dôležité povedať, že klaster by
nemal opodstatnenie bez členskej základne, ktorá má o jeho
fungovanie záujem. Chcem poďakovať všetkým členom, ktorí
tejto spoločnej myšlienke chceli dať šancu. A aj keď málokto bol
ochotný na začiatku uveriť, že klaster bude mať do konca roku
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2016 minimálne 50 členov a bude to inovatívny a udržateľný
projekt. Dnes dokazuje, že záujem o tento projekt tu je. Počet aktuálnych členov je už takmer 100 a jeden z cieľov je v tomto roku
prekročiť túto hranicu. To je, samozrejme, len taká procesná časť
– ide predovšetkým o reálne aktivity, ktoré realizuje a chceme
realizovať. Sú medzi nimi prezentačné podujatia zamerané na
podporu domáceho cestovného ruchu, nové vzdelávacie aktivity,
poradenstvo pre členov klastra a niekoľko spoločných projektov. Jedným z nich je určite aj zvýšenie informovanosti občanov
a návštevníkov kraja, napríklad o možnostiach trávenia voľného
času na území regiónu.
Je reálne dosiahnuť stanovené ciele pre Klaster?
Je našou povinnosťou sa o to minimálne pokúsiť. Reálne to je
natoľko, ako budú jednotliví členovia vidieť význam spolupráce
na úrovni takejto platformy. Ak dokážeme, že spolupráca v rámci
verejno-súkromného partnerstva dokáže prinášať výhodnosť pre
všetky strany, nevidím dôvod na neúspech projektu.
Akým projektom sa momentálne venuje Klaster RR?
V rámci propagácie regiónu sa aktívne venujeme predstavovaniu možností na aktívne trávenie voľného času v regióne. Do
konca roka odprezentujeme klaster a jeho členov na niekoľkých
desiatkach podujatí v celom regióne. Okrem toho pripravujeme
zaujímavý internetový portál na podporu domáceho cestovného
ruchu a regionálnych služieb a produktov a zvýšenú informovanosť pre občanov a návštevníkov kraja chceme priniesť aj formou printového média. Chceme tak priniesť moderné elektronické služby a informácie pre mladých, ako aj zaujímavé a pútavé

Klaster poskytuje
know-how pri tvorbe
projektov, v ktorých sa
snaží sieťovať svojich
členov. Cieľom je
sieťovanie, propagácia
a synergia medzi
verejnou, súkromnou
sférou a tretím
sektorom.

FIM EWC 8h MS, Slovakiaring

Festival Rotenstein - Holíč

čítanie pre tých, ktorí uprednostňujú listovanie v papierovej
verzii. Zo súdka iných projektov by som spomenul to, že pracujeme na niekoľkých projektoch s významnými zamestnávateľmi,
výsledkom ktorých by mohli byť zaujímavé vzdelávacie projekty
alebo projekty so zameraním na čerpanie európskych fondov.
O týchto by som však nechcel konkrétne hovoriť skôr, ako by to
bolo partnermi projektu odsúhlasené.
Existujú nejaké prekážky, ktoré môžu brzdiť projekty,
ktoré chcete rozbehnúť?
Prekážok je veľa vždy. Ale už staroveké citáty hovoria o tom,
že cesta bez prekážok nevedie nikam, takže počítame s tým, že
prekážok bude veľa a my ich budeme postupne prekonávať.
Ktorá oblasť spomedzi všetkých, ktorým sa venujete, vás
najviac oslovila?
Momentálne je to niekoľko oblastí naraz. Spomeniem dve.
Náš región má úžasný turistický potenciál. Viem to posúdiť, veľa
cestujem – po regióne aj po svete. Žiaľ, u nás doma si zatiaľ tento
potenciál neuvedomujeme a myslím, že ho ani nevieme ponúknuť. Možno preto, že si to, čo doma máme, ani nevážime tak,
ako by bolo treba. Bol by som rád, keby klaster zohral významnú
úlohu pri podpore rozvoja domáceho cestovného ruchu. Máme
nosné témy, ktoré chceme rozvíjať. Cyklistika, vodný potenciál,
sakrálna turistika a kultúra, gastronómia a ubytovanie, zážitková
turistika a regionálne produkty. Druhá téma, ktorá ma veľmi
oslovuje a, hoci si to mnohí nechcú priznať, je celospoločenský
problém – kvalita vzdelávania. Bol by som rád, keby klaster v tejto veci dokázal zaktivizovať významných zamestnávateľov a aby

títo spolu so zriadovateľmi stredných aj základných škôl dokázali
rodičom a najmä deťom a študentom ponúknuť perspektívne
a kvalitné vzdelanie. Jeho výsledkom by mala byť garancia slušnej
uplatniteľnosti na trhu práce.
Čím vás oslovila?
Cestovanie je moje hobby a kvalitné vzdelanie považujem za
základ úspechu pri uplatnení sa v živote a sebarealizácii.
Je vám srdcu blízka?
Mal som v živote šťastie – okrem iného v tom, že ma rodičia
podporovali, aby som vzdelanie považoval za dôležitú súčasť
života. Rovnako mi v rámci možností umožnili cestovať a ukázali
mi tak, že vzdelávanie a spoznávanie sa nedá dosiahnuť iba čítaním kníh a za počítačom. Do života mi to dalo veľa. Sú veci, na
ktoré sa nedá zabudnúť.
Ako na váš život vplýva?
Veľmi. Pokúšam sa tieto hodnoty ponúknuť aj mojim deťom.
Som rád, že tieto hodnoty zdieľa aj moja manželka a máme tak
možnosť spoločne veľa cestovať a spoznávať a rovnako vidieť,
že cesta, ktorú sa snažíme ukázať deťom, hoci nie tá ľahšia, čo sa
vzdelávania týka, prináša svoje ovocie. Napríklad aj v maličkostiach ako komunikácia v cudzom jazyku na cestách. Ak klaster
dokáže motivovať, vytvoriť podmienky, možnosti, ukázať cestu
niekomu napríklad pri tých dvoch prioritách, o ktorých sme sa
zhovárali, budem určite potešený.
Za rozhovor ďakuje Matej Martinček
Foto: KRR
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Via Bohemia

Šelpice

Foto: mapio.net

Trnava

Obec na starobylej Českej ceste (Via Bohemia) –

ŠELPICE
OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTOVKY

Z histórie:

CE

OSOBNOSTI OB

je
Rodákom z obce
Heriban, SDB
Prof. ThDr. Jozef
nár, literát
– významný misio
je pochoa pedagóg, ktorý
m cintoríne.
vaný na miestno
of. Augustín
Narodil sa tu aj Pr
dagóg a báNádaský, SDB, pe
jín literatúry
dateľ v oblasti de
a literárnej vedy.
Foto: KRR
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Česká cesta (Via Bohemica) bola významná
starobylá obchodná
cesta, spájajúca Prahu
s Budínom, prechádzajúca územím dnešného
juhozápadného Slovenska. Bola súčasťou dlhšej európskej obchodnej cesty, vedúcej od
Bosporu až k brehom
Atlantického oceánu.
V čase mieru slúžila

© foto: Juraj Štaffa

Workout - zostava na cvičenie

Foto: KRR

Obecný úrad

Kostol a svätý Florián

Foto: mapio.net

cesta na medzimestskú
a medzištátnu obchodnú
výmenu, vo vojnových
časoch aj na vojenské
ťaženia, často s ťažkými

Foto: KRR

následkami pre obyvateľov priľahlých regiónov.
Cestu oficiálne ustanovili
ako európsku obchodnú
magistrálu uhorský kráľ

Karol Róbert a český kráľ
Ján Luxemburský na
rokovaní vo Vyšehrade
v 14. storočí. Obchádzala
Viedeň a bola súčasťou
ich spojenectva proti
Rakúsku. Oficiálna trasa
cesty však len nadviazala
na dávno predtým používané cesty a zásadný
strategický význam mala
už za čias pred a počas
Veľkej Moravy, kedy tvorila spojnicu Moravského
a Nitrianskeho kniežatstva. Za čias Uhorska
mala cesta najväčší výz-

nam v 14. a 15. storočí.
Uhorskí králi vybudovali
na jej ochranu sieť pevností a strážnych hradov.
Na ceste bolo zakázané
svojvoľne vyberať clo
a mýto, obchodníci mali
mať zabezpečený voľný
a bezpečný priechod.
Medzinárodný význam
cesty začal upadať po
dobytí Budína Turkami
v polovici 16. storočia, na
lokálny obchod sa však
v menšej miere využívala
aj počas ďalších storočí.

Zdroj: Wikipédia
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FOTO: KRR

FOTO: KRR

Multifunkčné ihrisko

FOTO: KRR

Most cez Trnávku

FOTO: mapio.net
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Požiarna zbrojnica

bec Šelpice leží
6 km severozápadne od krajského
mesta Trnava.
Prvú dochovanú písomnú
zmienku o existencii nachádzame v listine českého kráľa
Václava z roku 1249. Dejiny
Šelpíc sú neodmysliteľne spojené s dejinami hradu Červený
Kameň. V katastrálnom území
leží majer Nemečanka, ide
o bývalú obec Nemčín, založenú Nemcami. Už v roku 1393
bola vyľudnená a listina ešte aj
z roku 1618 o ňom hovorí ako
o pustatine. Stredom Šelpíc
viedla v minulosti významná
európska tepna – Česká cesta,
ktorá je totožná s dnešnou
hlavnou ulicou. Cirkevne
obec patrila a patrí do farnosti
Bohdanovce nad Trnavou.
V roku 2010 nastali veľké
zmeny v obci a naštartoval
sa proces modernizácie a priblíženie obce k obyvateľom.
Spustili sa významné investičné projekty ako rekonštrukcia
kultúrneho domu – obecného
úradu, knižnice, zdravotného
strediska, domu smútku, rekonštrukcia budovy požiarnej
zbrojnice, vybudoval sa ďalší
úsek kanalizácie, plynofikácie,
opravili sa miestne komunikácie, vybudoval sa zberný dvor
a zrekonštruoval sa pamätník
padlých vojakov. Plánuje sa
výstavba novej materskej
škôlky s kapacitou 25 detí.
Obec žije počas celého roka
bohatým kultúrnym životom.
Konajú sa tu rôzne kultúrno-spoločenské akcie ako ples
poľovníkov, detský karneval,
stolnotenisový turnaj, stavanie
mája a majáles DHZ, beh
zdravia, oslavy MDD, oslavy
SNP, posedenie pre seniorov, stretnutie s Mikulášom,
vítanie do života či novoročný
ohňostroj.
K rozvoju spoločenského
života prispievajú aj organizácie v obci.
(rv)
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Trnava
Sereď

Mesto Sereď leží
v Podunajskej
nížine na pravom
brehu rieky Váh.
Má výhodnú
geografickú
polohu, pretože je
spojená diaľnicou
s Bratislavou,
Nitrou a Trnavou.
Spojenie s okolím
zabezpečuje aj
železničná doprava.
V ostatných
rokoch bol v Seredi
zaznamenaný
výrazný rozvoj
v oblasti výstavby
bytov. Z iniciatívy
mesta bolo v roku
2014 do užívania
odovzdaných
32 bytových
jednotiek a v roku
2017 ďalších 24
bytových jednotiek.
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Rok 2012
Rekonštruované námestie
otvorené 29. júna

SEREĎ
- mesto, v ktorom
je radostˇ žitˇ
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pravob1 1.Spevnená
režná hrádza Váhu
v dĺžke 3 km pre cyklistov, bežcov a korčuliarov

2.
3.
4.

Premietanie na
Námestí slobody
Prehliadka historických vozidiel

V máji 2013 bola
ukončená stavba
basketbalovej haly –
bývalá Sokolovňa

6

S

ereď vznikla ako osada strážcov vodného hradu
Šintava, chrániaceho prechod cez rieku Váh
(tento hrad je symbolicky zobrazený v seredskom
erbe) a v prvej písomnej zmienke sa osada uvádza ako
Zereth (1313).
Mesto si dodnes zachovalo spätosť s prírodou.
Nezabudnuteľným zážitkom sú potulky od historického parku do kempingu a popri Váhu, kde na vodných
plochách odstavných ramien hniezdia vzácne druhy
vtákov. Nájdeme tu aj chránené časti prírody, ktoré
sú súčasťou chráneného územia v okrese Galanta:
Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď – biotopy
druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov. Okolité vody sú zase hojne
využívané na vodné športy alebo športovými rybármi
na rybolov.
Mesto ponúka aj veľa možností na trávenie voľného
času aktívne športom alebo návštevou historických
pamiatok, kultúrnych podujatí alebo zariadení.
Tradícia jarmokov bola obnovená v roku 2000
v podobe Seredských hodových jarmokov s pivným
festivalom a kultúrnym programom, ktorý sa koná tri
dni v júni na sviatok sv. Jána Krstiteľa.
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5.
6.

Sereď - SKL v Múzejnej záhrade
Členovia cyklokubu Sereď

3
2

4

5
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K ponuke bytov výrazným
spôsobom
prispela aj
realizácia
„Bytového
komplexu
meander
Sereď na
Kukučínovej
ulici.
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ROZHOVOR
MESTO S KOMFORTNÝM
BÝVANÍM

MESTO O KTORÉ SA TRHAJÚ INVESTORI
Rozprávali sme sa s Bc. Ľubomírom Veselickým,
viceprimátorom mesta Sereď.
Čo je podľa Vás, pán viceprimátor, ťahačom,
čo láka ľudí bývať v Seredi a nesťahovať sa
odtiaľ do iných miest? Ako je to s pracovnými
možnosťami?
Mesto Sereď nemá špeciálnu ponuku, ktorá
by obyvateľov okolitých miest a obcí lákala
prisťahovať sa natrvalo. V tomto sme na tom
rovnako ako iné sídelné útvary. Niektoré rastú
vďaka výhodnej polohe v blízkosti Bratislavy,
inde je mierny nárast v lokalitách, v ktorých hľadajú pokojné
prostredie. Mimoriadne podmienky v našom meste však vznikli
práve vďaka ponuke pracovných príležitostí. Existencia priemyselného parku Sereď – Juh a prítomnosť spoločnosti Amazon
predstavuje veľkú, zatiaľ neobsadenú ponuku viac ako tisíc
pracovných príležitostí.
Ako sa za posledných 10 rokov zmenila demografia? Máte
nejakú štatistiku – koľko obyvateľov, aké vekové skupiny,
aká je tendencia? Ako sa Sereď stará o slabšie a znevýhodnenejšie skupiny ľudí?
Obdobne ako v porovnateľných mestách v našom okolí (Galanta, Šaľa) počet evidovaných obyvateľov s trvalým pobytom
mierne klesá, a preto priemerný vek stúpa. K 31. 12. 2006 mala
Sereď 17 240 obyvateľov. O desať rokov neskôr k 31. 12. 2016
to bolo 16 298 obyvateľov. Vedenie mesta a poslanci mestského
zastupiteľstva vytvárajú podmienky pre všetky znevýhodnené
skupiny obyvateľov. Nepracujúcim seniorom starším ako 70
rokov a držiteľom preukazu ZŤP prispievame na obed čiastkou
60 centov, seniorom sme vytvorili podmienky pre spoločenskú
činnosť v rekonštruovaných priestoroch Denného centra, kde
evidujeme tri stovky členov. Štyridsiatim piatim zdravotne
odkázaným poskytuje opatrovateľskú službu 49 opatrovateľov, v tomto roku sme čiastkou 2 000 eur podporili Agentúru
domáceho ošetrovania. Hendikepovaným deťom vyšlo mesto
v ústrety podporou a spoluúčasťou na vybudovaní Relaxačného
centra, ktoré prevádzkuje OZ POMOCNÍČEK. Sociálna a kultúrna komisia priebežne počas celého roka prerokúva a rozhoduje o finančnej pomoci pre sociálne odkázaných vrátane rodín
s deťmi.
Aká je základná občianska vybavenosť, čo robí život v Seredi pohodlným? Čo sú nadštandardné podmienky, ktoré
ľudí presvedčia, aby prišli bývať práve sem?
Mesto Sereď má z hľadiska potrieb obyvateľov všetky inšti-

túcie potrebné pre zabezpečenie života v meste. Tri základné
školy, z toho jedna cirkevná, mestskú polikliniku, sieť obchodov
vrátane štyroch reťazcov, Coop Jenota, Lidl, Billa a Kaufland, dve
pracoviská Slovenskej pošty, linku MHD a 36 km cestných komunikácií, železničnú i autobusovú stanicu. Ak za nadštandardné
vybavenie považujeme cyklotrasy tak tie máme v okolí mesta
štyri. Pokračujeme v budovaní spevnenej časti pravobrežnej
hrádze rieky Váh (zatiaľ je to necelých 5 km). Športovému vyžitiu
slúži workoutové ihrisko, skatepark, verejne dostupné fitparky,
32 detských ihrísk, ku ktorým v roku 2016 pribudlo aj Žihadielko
od spoločnosti Lidl. Mesto zo svojho rozpočtu podporilo v roku
2017 športové združenia čiastkou 190 000 eur, sociálnu oblasť
čiastkou 24 600 eur, kultúru čiastkou 9 000 eur a mládežnícke
organizácie čiastkou 6 900 eur. Letné a kamenné digitalizované
a klimatizované kino ponúka vyžitie milovníkom filmov, Dom
kultúry zasa hudobné a divadelné predstavenia.
Má v porovnaní s inými mestami v regióne Sereď niečo
výnimočné, čo iné mestá v okolí nemajú (úľavy pre občanov
a pod.)?
Aj keď o daňových úľavách pri dani z nehnuteľností a dani za
psa pre seniorov nemožno hovoriť ako o niečom výnimočnom,
je potrebné povedať, že napríklad pre zdravotne postihnutých
poskytujeme výraznú zľavu pri ročnom nájme parkovacieho
miesta v blízkosti bydliska.
Čo by ste chceli, pán viceprimátor, v Seredi zlepšiť – aká je
vaša vízia a plány? Čím chcete prispieť vy a váš tím k tomu,
aby sa Seredčanom v ich meste bývalo naozaj komfortne.
Rozvoj mesta a jeho riadenie je úlohou volených funkcionárov. Nezávisia iba na vôli zástupcu primátora. Investičný smer
vývoja mesta je určený schváleným územným plánom v súčinnosti s plánom sociálneho a hospodárskeho rozvoja. Mojimi
osobnými prioritami sú bezchybný stav vodovodnej, kanalizačnej a teplovodnej siete. V spolupráci so Západoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou a.s. Nitra sa nám doposiaľ podarilo
veľa. Štrnásť kilometrov nového vodovodného potrubia medzi
Galantou a Sereďou, kanalizácia časti Horný Čepeň, modernizácia čističky v Dolnej Strede. Cez zmluvu o nájme pracujeme aj
na výmene teplovodných rozvodov. Pojem komfortné bývanie
je závislý na komfortných príjmoch financií a ich správnom
rozdelení. Preto táto ambícia môže byť iba našou trvalou víziou,
aby sme sa k želateľnému stavu čo najviac priblížili.
Stanislava Murínová
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KRÁSY
TRNAVSKÉHO
KRAJA
MIESTA, KTORÉ
MUSÍTE VIDIEŤ

Trnavský kraj sa môže pýšiť mnohými malebnými
miestami. Jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že sa
tiahne od severu našej krajiny až po juh, vďaka čomu
susedí s troma štátmi – Českou republikou, Rakúskom
a Maďarskom. Nastal čas letných dovoleniek a výletov,
a preto sme sa vám rozhodli priblížiť pár miest, ktoré vás
v lúčoch letného slnka očaria svojou nezabudnuteľnou
atmosférou a krásou.
1 4
Veríme, že naše tipy
Skalica
na výlet sa vám zapáčia
a určite navštívite
aspoň niektoré
Senica
z týchto miest.
7

Piešťany

2
3

Hlohovec

Prvá
časť

Trnava

Galanta

5

6

Dunajská Streda
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1. Rotunda sv. Juraja –
Skalica
Jednou z najcennejších stavebných pamiatok v románskom štýle na Slovensku je Rotunda sv. Juraja v Skalici,
ktorá sa hrdo vypína na malom návrší na okraji mesta.
Odhaduje sa, že vznikla v 11. storočí ako hradný kostolík.
Skladá sa z polkruhovej svätyne a kruhovej lode, ktoré sa
dodnes zachovali vo svojej pôvodnej podobe. Strhujúci
je jej interiér, zdobený gotickými nástennými maľbami zobrazujúcimi boj sv. Juraja s drakom. Pochádzajú
z konca 15. storočia a znázorňujú dva výjavy, ktoré sú
doplnené erbmi. Rotunda sa stala symbolom mesta
Skalica a svojou architektúrou nadväzuje na typ českých
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a moravských rotúnd. V blízkosti rotundy môžete vidieť
aj zachovalé časti gotických mestských hradieb a brány,
ktoré kedysi tvorili hradisko strážiace diaľkovú obchodnú
cestu do Čiech. V roku 1970 bola rotunda vyhlásená za
národnú kultúrnu pamiatku a prebehol v nej riadny archeologický výskum. Aby ostala jej krása uchovaná aj pre
ďalšie generácie, prebehli v nej viaceré úpravy, naposledy
to boli reštaurátorské práce v roku 1996, ktoré pomohli
zachovať a obnoviť fresky na stenách.

Rotunda a súčasnosť

V súčasnosti je Rotunda sv. Juraja vyhľadávaným
cieľom turistických vychádzok a výletov. Od roku 2002 je
v nej stála expozícia Záhorského múzea, ktorá sa tematicky zameriava na predstavenie tejto stavby.

2. Zrúcanina Katarínka
Medzi dedinkami Dechtice a Naháč sa nachádzajú ruiny starobylého kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej. Tento
kláštor bol založený v roku 1618 pre bratov františkánov. Toto
miesto je opradené rôznymi legendami. Jedna z nich hovorí,
že sa tu dedinskému pastierovi zjavila samotná sv. Katarína.
Ten mal na mieste vyhĺbiť v sklade malú jaskyňu – svätyňu na
pamiatku tejto udalosti. Neskôr, začiatkom 17. storočia, sa mala
na tomto mieste sv. Katarína zjaviť opäť, ale tentoraz roľníkovi
Jánovi Mancovi z Dechtíc.

Kláštor sv. Kataríny a súčasnosť

V súčasnosti prebiehajú na kláštore rekonštrukčné práce za
pomoci rôznych fondov a dobrovoľníkov. Ruiny kláštora sú
vyhľadávanou atrakciou pre čarokrásnu prírodu, ktorá ich obklopuje, aj pre pocit pokoja a závan mystickej tajomnosti, ktoré
tu pri troche vnímavosti pocítite na vlastnej koži.
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3. Smolenický zámok
Ak milujete históriu, určite navštívte „rozprávkový“ Smolenický zámok, ktorý sa nachádza na východnom úpätí Malých
Karpát. Prívlastok „rozprávkový“ dostal pre svoju architektúru. Jej tvorcovia sa totiž nechali pri jeho výstavbe inšpirovať
famóznymi francúzskymi zámkami v údolí rieky Loiry. Celá
stavba pôsobí vzdušne a neuveriteľne jemne, ako pravá francúzska čipka uprostred slovenskej prírody. Ak vystúpite až na
vyhliadkovú terasu zámockej veže, naskytne sa vám očarujúci
výhľad na okolitú krajinu a priľahlý zámocký park. Predchodcom Smolenického zámku bol stredoveký hrad postavený v 14.
storočí, ktorý patril medzi strážne hrady malokarpatských
priesmykov. Keďže hrad koncom 18. storočia pustol a neskôr,
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v 19. storočí, aj vyhorel, ostali z neho iba ruiny. Na tomto
základe začali Pálfiovci budovať súčasný Smolenický zámok.
V roku 1887 sa začalo s prvou stavebnou úpravou bášt. Bašty
z pôvodného hradu sa nadstavili a zastrešili. Počas 1. svetovej
vojny museli byť práce na zámku prerušené, preto sa celkové
ukončenie stavebných prác datuje až po roku 1945. Gróf Pálfi
nechal zámok postaviť podľa návrhu architekta Jozefa Huberta,
a to všetko vo vlastnej réžii.

Smolenický zámok a súčasnosť

Od roku 1953 je tento „rozprávkový“ zámok sídlom Slovenskej akadémie vied a od septembra do júna sa v ňom stretávajú
vedci z celého sveta. Počas letnej turistickej sezóny je však
sprístupnený aj pre verejnosť. Preto neváhajte a navštívte
tento klenot Malých Karpát aj vy!

4. Baťov kanál
Baťov kanál predstavuje akúsi turistickú vodnú cestu, takže na svoje si tu prídu priaznivci vodnej turistiky, cykloturistiky aj peší návštevníci. Na tomto umelo
vybudovanom, 60 km dlhom kanáli sa nachádza až 13
plavebných komôr. Celý kanál má vyznačené trasy,
po ktorých sa môžete zviezť vlastnou aj zapožičanou
loďou. Aktívny a naozaj atraktívny relax si tu môžu
užiť jednotlivci, páry, ale aj rodiny s malými deťmi.
Pre tých, čo si netrúfajú na samostatnú plavbu po
kanáli, ale radi by zažili dobrodružstvo na vodnej
ceste a nebránia sa naučiť niečo nové, sú pripravené
aj ukážkové plavby. Baťovým kanálom vás bude počas
hodinovej plavby sprevádzať skúsený lodivod, ktorý
vám porozpráva aj zaujímavosti z histórie a súčasnosti
tohto miesta. Vyberte sa na jednu z nich – iba počas
víkendov v čase od 11.00 do 17.00 hod.
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5. Malý Dunaj
Čarokrásna príroda, ktorú môžete obdivovať na bicykli, pešo
i z člna, mnoho rôznych atrakcií vhodných aj pre rodiny s deťmi,
jednoducho, neodolateľná ponuka – to je klenot vytepaný z vody
a zelene.. Malý Dunaj obmýva severnú hranicu Žitného ostrova
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a vlní sa na dĺžke 128 kilometrov.
Ak sa chystáte na vodu, na výber máte z viacerých trás. Nalodiť
a vylodiť sa dá z deviatich miest (Eliášovce, pred Jelkou, Tomášov, Bratislava, Blahová, Jahodná, Topoľníky, Kolárovce a Komárno). Ak túžite po poriadnom dobrodružstve, vyskúšajte trasu
z Tomášova do Eliášoviec. Splav rieky trvá približne 4 hodiny
a časť vodnej cesty sa budete plaviť aj atraktívnym prostredím
pravého lužného lesa. Niektorí návštevníci považujú práve
tento úsek za najkrajší a najdivokejší. Vodné trasy na Malom
Dunaji sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov, či pre rodiny
s deťmi. Jednou z nich je trasa od obce Zálesie po obec Topoľníky. Voda na tejto trase je pokojná, rýchlosť prúdu je približne
3 až 4 km/h. Popri splave môžete obdivovať zeleň a lesy, ktoré
celý úsek malebne lemujú.
Malý Dunaj je vhodným miestom aj pre cyklistov a peších
turistov. Mnohé trasy vedú aj okolo starých drevených mlynov, napríklad v Jelke, Tomášikove, pri Dunajskom Klátove
či pri Kolárove, kde sa nachádza aj unikátna drevená lávka,
ktorá by mala byť dokonca jedna z najdlhších v Európe. V tejto oblasti sa nachádza aj veľa možností na táborenie, takže si
okrem splavu naplánujte s rodinou aj kempovanie. Nezabudnite sa vybrať aj ku Klátovskému ramenu, ktoré vás prekvapí
priezračnou vodou a bohatou faunou a flórou.

6. Vodný mlyn – Tomášikov
Unikátna pamiatka, jedna z posledných svojho druhu, umiestnená v malebnom prostredí lužného lesa, je
kolový vodný mlyn, ktorý sa nachádza približne 2 km
od obce Tomášikovo. Tento vodný mlyn je výnimočný tým, že je jedným z mála zachovaných mlynov na
našom území, ktoré využívajú tzv. spodný náhon.
Vodný kolový mlyn bol postavený v roku 1893 mlynárom Jánom Maticzom na sútoku Malého Dunaja so
Suchým potokom. Mlyn sa využíval na mletie až do
roku 1960 a dodnes je plne funkčný.

Vodný kolový mlyn a súčasnosť

Mlyn je sprístupnený verejnosti od roku 1982 ako
expozícia vlastivedného múzea v Galante. Interiér
mlynu je pôvodný a môžete v ňom obdivovať pôvodné mlynárske náradie. Mlyn má mnoho priaznivcov
aj vďaka tomu, že sa nachádza v malebnom prostredí
lužných lesov a meandrov Malého Dunaja. Nádherná
príroda navôkol vás priam vábi na prechádzku. Tento
tip výletu je vhodný aj pre rodiny s malými deťmi. Na
svoje si prídu aj vodáci, či tí, ktorí túžia utáboriť sa pri
rieke.
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7. Jaskyňa Driny
Ak ste sa rozhodli navštíviť Smolenický zámok, na skok máte aj jaskyňu Driny,
ktorá sa môže pochváliť bohatou kvapľovou
výzdobou. Túto jedinú sprístupnenú jaskyňu
na západnom Slovensku tvoria prevažne užšie
puklinové chodby. Na svoje si tu prídu veľkí
aj malí. Na jej návštevu sa však nezabudnite
teplo obliecť, lebo priemerná teplota sa pohybuje okolo 7,1 až 7,8 0C a vlhkosť vzduchu je
92 až 97 %. Prehliadka trvá približne 35 minút,
počas ktorých prejdete 450 metrov a zdoláte
151 schodov. Prístup k jaskyni je veľmi dobrý,
keďže parkovisko nájdete asi 1 kilometer od
Smoleníc, blízko rekreačného strediska Jahodník. Vzdialenosť jaskyne od parkoviska je asi
1 kilometer. Cesta k jaskyni trvá približne 20
minút po lesnej cestičke.
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Martina Zvolanská
Zdroj foto: autor

Úsporné
SMART
technológie

Už 17 rokov dodávame komplexné technológie pre:

domácnosti

Moderné SMART elektroinštalácie
Klimatizácie
Rekuperácie
Kamerové systémy
Alarmy

FiRmY

Kabeláže
Telekomunikačná technika
Prístupové, dochádzkové
a biometrické systémy
Ozvučenie
Diaľkové meranie energií

dEVELoPERoV,
mEstá a obcE

Zemné elektroprípojky k domom
Optické siete
Verejné osvetlenie
Rozhlas
Metropolitné kamerové systémy

www.netsystem.sk l 0914 118 888
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NA NÁVŠTEVE
STRETLI SME SA
S EXPREZIDENTOM
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kde sa historická myšlienka
grófa Károlyiho dǎlej rozvíja –

POĽOVNÍCKY
KAŠTIEĽ
V PALÁRIKOVE
28. júna sme navštívili Poľovnícky kaštieľ v Palárikove, kde sme sa ako
pozvaní mediálni hostia zúčastnili odovzdávania medailí a pamätných
plakiet za zásluhy a rozvoj poľovníctva, ktoré udelila Obvodná komora
Slovenského poľovníckeho zväzu v Nových Zámkoch. Medzi ocenenými
boli aj emeritný prezident Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c., a
Fülöp Benedek, výkonný riaditeľ OTP Banky.
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Pán emeritný prezident Doc.
JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr.
h. c., stretli sme sa tu v poľovníckom kaštieli v Palárikove
na odovzdávaní pamätných
plakiet za zásluhy a rozvoj poľovníctva. Dovoľte mi, prosím,
pozdraviť vás aj v mene našich čitateľov!
Ďakujem, pán redaktor. Som nesmierne
rád, že ma sem obvodná poľovnícka komora
pozvala a že som tu mohol stretnúť mnohých výnimočných ľudí, ktorí svoj život
zasvätili ochrane lesov a zveri.

N

a ceremoniál odovzdávania
medailí a pamätných plakiet sa
hostitelia a členovia Obvodnej
komory SPZ v Nových Zámkoch na čele s pánom JUDr. Jánom Ikrényim pripravili veľmi dôkladne. Hneď po
príchode privítala významných hostí živá
hudba v podaní miestnej dychovej kapely.
JUDr. Ján Ikrényi poďakoval hosťom za
prítomnosť a zahájil ceremoniál odovzdávania medailí a pamätných plakiet.
Oceňovali sa zásluhy a činy smerujúce
k rozvoju poľovníctva, jeho propagácii
a uchovaniu poľovníckych tradícií.
Najprv sa udeľovali medaily za tieto
činy, potom prišli na rad medaily za
významné zásluhy, rozdelené do troch
kategórií – bronzová, strieborná a zlatá.
Striebornou medailou boli ocenení Ing.
Miloš Berkeš, Ing. Milan Bako a JUDr.
Dušan Šenkárik. Zlatú medailu si domov
odnášal Štefan Slovák. Nakoniec nasledovalo udeľovanie plakiet nečlenom
obvodného poľovníckeho zväzu. Medzi
ocenenými boli emeritný prezident Doc.
JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c.,
Fülöp Benedek, výkonný riaditeľ OTP
Banky, televízny štáb stanice Fishing &
Hunting TV, za ktorý prevzal cenu Tamás
Csejtei, Prof. Imrich Točka, CSc., predseda OPK Nitra, Prof. JUDr. Jozef Králik,
CSc., MVDr. Ján Jonis, predseda OPK
Zlaté Moravce a István Gősi, prezident
Pilišských parkových lesov.
Po slávnostnom oceňovaní nasledovala
hostina vo veľkolepých priestoroch poľovníckeho kaštieľa. Emeritný prezident

Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr.
h. c. predniesol krátky prípitok a poďakoval všetkým oceneným aj prítomným
za zásluhy, ktoré vynakladajú v prospech
rozvoja poľovníctva. Poprial prítomným
veľa šťastia a krásnych trofejí do ďalšej
sezóny.
Výborné jedlo a lahodné víno boli tou
povestnou bodkou na i. Hostia sa cítili
výborne a pri jedle a pohári vínka si zaspomínali na príhody z minulého roka, či
riešili otázku stavu zveri v ich revíri.
JUDr. Ján Ikrényi, emeritný prezident
Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h.
c. a Fülöp Benedek, výkonný riaditeľ OTP
Banky sa v rámci cezhraničnej spolupráce
venovali migrácii zveri cez naše hranice,
programu obnovy lesov a zveľadeniu
stavu drobnej zveri v oboch krajinách.
Na koniec slávnostnej hostiny mali organizátori pripravené ešte jedno prekvapenie – vystúpenie miestnej ľudovej kapely. Po ňom JUDr. Ján Ikrényi poďakoval
prítomným za účasť a vyjadril želanie, aby
sme sa o rok mohli takto všetci stretnúť
aj na oslave 90. výročia založenia C.I.C.
– Medzinárodnej rady pre poľovníctvo
a ochranu zveri (Conseil International de
la Chasse), ktorá práve v tomto kaštieli
vznikla pod vedením grófa Károlyiho.
A nám neostáva nič iné, ako poďakovať
za pozvanie a možnosť prezentovať túto
oslavu aj našim čitateľom!
Spracoval a za rozhovory
ďakuje (vr)

Viem, že ste vášnivým poľovníkom
– a vraj aj veľmi dobrým! (úsmev) Ako
emeritný prezident už máte viac času na
svoje hobby?
Pán redaktor, kedysi som bol dobrým
strelcom, dnes už však radšej prírodu len
pozorujem. (úsmev) Aj keď som už emeritným prezidentom a sám som si myslel,
že času budem mať na rozdávanie, opak je
pravdou. Dodnes mám kanceláriu v historickej budove Národnej rady na Župnom
námestí, kde sa takmer každodenne stretávam s občanmi, poslancami či veľvyslancami. Ostatné dni sa venujem svojim
povinnostiam. Pozývajú ma na množstvo
ceremoniálov, besied, benefičných akcií,
kultúrnych podujatí či na stretnutia s obyvateľmi obce alebo regiónu. Som tak vyťažený,
že musím časť akcií odmietať, aj keď ma to
veľmi mrzí. Pri takomto pracovnom nasadení mi ostáva veľmi málo času na poľovníctvo, ale, samozrejme, vždy, keď je to možné,
si rád zájdem do prírody.
Čím vám učarovalo poľovníctvo?
Viete, pán redaktor, pochádzam z Poltára.
Už v detstve som trávil veľa času v prírode
so starým otcom, pozoroval som zvieratá.
No ešte v mladom veku som sa s rodičmi
presťahoval do Košíc a potom do Bratislavy. K prírode som sa vrátil až po skončení
štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Dva roky po úspešnom skončení
štúdia som zložil aj poľovnícke skúšky a už
51 rokov som poľovníkom. Dodnes mi však
ostalo, že do lesa nechodím preto, aby som
strieľal, ale pre krásu prírody a pozorovať
zver. A cítim aj určitú zodpovednosť voči
prírode a zveri. Ešte pred pár rokmi som
sa aktívne zapájal do stavania kŕmidiel pre
lesnú zver a v zime som pomáhal roznášať
krmivo. Za moju poľovnícku kariéru sa mi
podarilo nazbierať trofeje z čiernej zveri,
raticovej zveri a dravcov. Ak sa tak zamyslím, z väčšiny druhov žijúcich na Slovensku
mám po jednej trofeji. Najviac som však
poľoval na srnky a diviaky, preto najkrajšie
trofeje mám práve srnčie a diviačie.
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Dovoľte mi, pán JUDr.
Ján Ikrényi, poďakovať
sa vám, že ste nás pozvali
na túto výnimočnú udalosť v tomto nádhernom
kaštieli, v ktorom, ako
je známe, vznikla pred 89 rokmi Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu
zvierat – C.I.C. Povedzte nám niečo o vašej
obvodnej komore a o organizácii C.I.C.
Myšlienka založiť C.I.C. alebo Medzinárodnú radu pre poľovníctvo a ochranu
zvierat vznikla v hlave grófa Károlyiho práve
v tomto kaštieli a po niekoľkých rokovaniach s maďarskými, poľskými, francúzskymi, nemeckými a inými medzinárodnými
poľovníkmi ju v roku 1928 aj slávnostne
založili. Dnes táto organizácia sídli vo Viedni,
kontaktnú kanceláriu má však od roku 1999
v Budapešti. Má viac ako 84 členov, z toho
39 štátov. Cieľom tejto organizácie je pomôcť
zachovať si rozmanitosť prírody, zefektívniť
hospodárenie so zverou, realizovať a podporovať výskumné práce týkajúce sa divej zveri
a prírody, ďalej edukačná činnosť v oblasti
vytvorenia ekoharmonických životných podmienok a u verejnosti šírenie uvedomovania
si, že za stav prírody a zveri v nej sme zodpovední my sami. Naša obvodná organizácia
Slovenského poľovníckeho zväzu patrí medzi
najväčšie na Slovensku. Hospodárime na viac
ako 123 000 hektároch lesa a pôdy a máme
vyše 1 800 členov. Mohol by som povedať aj
to, že disponujeme armádou 1 800 ozbrojených poľovníkov. (smiech)
Aj na tejto udalosti bolo vidieť, že si pestujete nadštandardné vzťahy s poľovníkmi
z Maďarska.
Áno, to je pravda. Sme hrdí na to, že
sa nám s nimi podarilo vybudovať takúto
úspešnú spoluprácu. Naše revíry navzájom
susedia a zver pri migrácii nepozná hranice.
Vzájomne sa navštevujeme a chodíme na
poľovačky na výmenu – oni do nášho, my
do ich revíru. Spolupracujeme na úrovni
poľovného turizmu aj na úrovni starostlivosti o zver. Práve pre túto aktivitu sme sa
rozhodli odmeniť niektorých predstaviteľov
poľovníkov z Maďarska a veľmi nás potešila
ich úprimná radosť z pamätných plakiet.
Ocenili sme aj televíznu stanicu Fishing &
Hunting TV a časopis Nimród za mimoriadny prínos v poľovníctve, v jeho vnímaní
medzi obyvateľmi a hlavne v šírení etiky
zaobchádzania s prírodou a zverou. Váš časopis vnímame ako mimoriadny projekt pre
Trnavský samosprávny kraj a ticho závidíme
našim susedom. Vnímame ho ako obrovský
prínos pre daný región.
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Medzi ocenenými hosťami ste
boli aj vy, pán Fülöp Benedek.
Ste výkonným riaditeľom OTP
Banky a zároveň aj predsedom
Jasovsko-veľkokumánsko-solnockého poľovníckeho zväzu.
Povedzte nám niečo o plánoch na rozvoj
aktivít medzi dvomi susednými štátmi
v oblasti poľovníctva.
V Maďarsku máme tú výhodu, že
najväčšie revíry ostali v rukách štátnych
lesov. Ich cieľom je zveľaďovať stav zveri
na týchto územiach, čo sa im aj darí – dnes
je Maďarsko vnímané ako raj pre poľovníkov čiernej zveri. Naše jelene, daniele,
diviaky či muflóny patria medzi najlepšie
trofejné zvery v Európe. Časť čiernej zveri
je migrujúca zver zo Slovenska alebo
práve z Maďarska k vám. Vďaka tomu je
zabezpečená aj genetická obnova stáda.
V Maďarsku naša banka financuje
väčšinu aktivít štátnych lesov, ako aj
väčšinu súkromných klientov z oblasti
poľovníctva či lesníctva. Naša slovenská
pobočka postupne preberá iniciatívu na
slovenskom trhu a dnes už aj tu disponujeme značnou klientelou v oblasti poľovníctva. Naším cieľom je podporiť projekty,
ktoré sú založené hlavne na cezhraničnej
spolupráci v oblasti poľovníctva, lesníctva
či poľnohospodárstva. Pomáhame aj pri
spolufinancovaní projektov financovaných Európskou úniou.
Ako vnímate poľovníctvo, ak porovnávate súčasnosť a minulosť?
Už 46 rokov som poľovníkom. 35 rokov
som predsedom Jasovsko-veľkokumánsko-solnockého poľovníckeho zväzu,
v troch cykloch som bol podpredseda
Maďarskej poľovníckej komory a raz aj jej
predsedom. Preto môžem povedať, že som
poľovníkom až do špiku kostí. (smiech)
Starý systém prijímania poľovníkov
v Maďarsku sa mi viac pozdával. Bol to
takzvaný „kyjakový systém“. Rok po prijatí
do zväzu musel uchádzač ešte brázdiť lesy
a polia len s kyjakom v ruke v prítomnosti
skúseného poľovníka, ktorý ho zasväcoval
do etiky a pravidiel poľovníctva, ako aj do
bezpečného zaobchádzania so zbraňou.
Dnešný zľahčený systém sa mi nepozdáva
a potvrdzuje to aj množstvo zranení strelnou zbraňou medzi poľovníkmi. Snažíme
sa preto sprísniť kritériá, aby sme mohli
takýmto nehodám predchádzať.
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NA NÁVŠTEVE
MAĎARSKÉ
MORE - BALATON

CSOPAK

„RIVIÉRA BALATO

Oddych pri vode, historické a kultúrne pamiatky, ľudové
tradície, cyklotúry a výlety na vode, jedinečné prírodné krásy,
gastronomické delikatesy, okázalé predstavenia a programy – to
všetko ponúka Balaton, jazero nazývané aj „maďarské more“.
Spolu s Budapešťou patrí medzi najnavštevovanejšie turistické
destinácie u našich južných susedov.
Osamelá veža

M

alebná krása obce Csopak priťahuje turistov
a umelcov, ale aj milovníkov turistiky, dobrého
jedla a vína. Návštevníkov tu čaká jedna z najkrajších pláží na Balatone, nenapodobniteľná
vôňa a chuť miestneho vína, osviežujúca kyslá voda z miestneho prameňa, prekrásny výhľad z veže na hore Csákány
a láskyplnosť a pohostinnosť miestnych obyvateľov.
V obci stojí mnoho historických budov, ktoré dotvárajú
jedinečnú atmosféru obce a zároveň sú dôkazom historického
významu lokality. Našli sa tu artefakty ešte z čias Rímskej ríše.
Prvý písomný záznam o obci sa datuje do roku 1277. Počas
okupácie územia Turkami tu prebiehali krvavé boje a obec
skoro zanikla. Nový rozkvet nastal až s príchodom nových
rodín poľnohospodárov v 18. storočí. V 19. storočí už obec
patrila medzi najvýznamnejšie lokality výroby vína a múky.
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K

Csopakabana - festival tanca

ONU“

Nádherná pláž v Csopaku

Koncom 19. storočia začala toto malebné miesto navštevovať uhorská šľachta pre krištáľovo čistú vodu na pláži a Csopak sa tak stal po
Balatonfürede druhým najvyhľadávanejším miestom na relax.

Mlyn Plul

V obci čaká na návštevníkov mnoho pamätihodností. Jednou
z nich je osamelá veža Kostola sv. Štefana, ktorý v roku 1830 po údere blesku vyhorel. Zostala z neho stáť len táto veža – akoby zázrakom
takmer neporušená. V obci sa nachádza aj dodnes funkčný kolový
mlyn Plul s atraktívnou výstavou v interiéri. Oplatí sa navštíviť aj
Ranolder kaštieľ v neogotickom štýle – bývalé luxusné sídlo arcibiskupa Jána Ranoldera z mesta Veszprém. Jedným z najväčších lákadiel
však ostáva pláž – čarokrásna, lákajúca na kúpanie v priezračne čistej
vode na rozlohe až 1,2 ha. Deti sa tu môžu zabaviť na tobogane či
detskom ihrisku, pre tých, ktorým po kúpaní vyhladlo, ponúka svoje
kulinárske umenie reštaurácia priamo na pláži. Ďalšie služby sú
samozrejmosťou.
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NA NÁVŠTEVE
Kontrola kvality

Tu sa skrýva poklad

Špecialitou je darčekové
balenie vín zo všetkých
druhov pôdy

No Csopak je hlavne miestom, kde
sa urodia najlepšie maďarské vína.
Hlavnou odrodou je Rizling rýnsky,
z dielne miestnych vinárov však patria
medzi vychýrené aj Pinot Gris, Muškát, Sauvignon Blanc, Tramín či Zenit.
Kopce smerom na Tihany sú vhodné na
pestovanie červených odrôd ako Merlot,
Cabernet Franc či Cabernet Sauvignon.
Jedným z najvýznamnejších pestovateľov a vinárov je Tamás Kovács, majiteľ
vinárstva St. Donát, založeného v roku
2001. Vinárstvu sa však celá rodina
venuje už oveľa dlhšie. Dnes hospodária na 10 hektároch a spracovávajú len
vlastné hrozno. Vinice majú v Csopaku,
Tihanyi, rokline Káli a na Čiernej hore
pri Balatonhenye. Vo vinárstve plnia
ročne okolo 30-tisíc fliaš tým najlepším
vínom. Pre záujemcov poskytujú aj
vínny trezor alebo usporadúvajú firemné
večierky spojené s degustáciou vína vo
veľkolepých pivničných priestoroch
medzi dubovými sudmi.
Dobré víno a dobré jedlo patria k sebe,
preto už pri zrode myšlienky vinárstva
bolo jasné, že spolu s budovaním vychýrenej značky vína sa pustia aj do budovania naozaj gurmánskej reštaurácie.
Tamás spolu s Jánosom Delim vytvorili
reštauráciu Márga na spôsob vychýrených francúzskych bistier, kde v malom
rodinnom bistre ponúkajú tým, čo vedia
oceniť kvalitu jedla, malý sortiment
jedál na veľmi vysokej úrovni, pripravených výlučne z lokálnych surovín.
Toto rozhodnutie bolo správne, čoho
dôkazom je aj neustále sa zvyšujúci dopyt
po organizovaní podujatí v priestoroch
reštaurácie s famóznym výhľadom a lahodným jedlom. Šéfkuchárom je Zoltán
Endrédi, ktorí bol v roku 2015 ocenený
Gundelovou cenou, najvýznamnejšou
cenou v gastronómii v Maďarsku.
Podmanivý výhľad na jazero Balaton, na opátstvo v Tihanyi či na krásu
okolitej prírody pri pohári prvotriedneho vína z vinárstva St. Donát dotvárajú
gurmánsky pôžitok z jedla v reštaurácii
Márga. Tento pôžitok sa vám navždy
vryje do pamäti. Budete naň spomínať
ešte veľmi dlho a možno tú harmóniu
chutí v ústach prežijete znova a znova
a znova... alebo sa kvôli tejto dokonalosti
okamihu budete do Csopaku radi vracať.
Mikuláš Elek
Foto: Szent Donát, Csopak
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Vinárstvo St. Donat

Večerný pohľad na Balaton z Márga

Vedeli ste, že?
Balaton je najväčšie
jazero v strednej Európe, dlhé 77 km a široké
1,3 až 14 km. Vodná
hladina odráža väčšinu
dopadajúceho slnečného
žiarenia, vďaka čomu
sa na severnej strane nachádzajú ideálne
oblasti na pestovanie
hrozna a produkciu vína.
Jednou z lokalít s najlepšími podmienkami na
výrobu kvalitného vína je
Csopak.
friško 1/2017 53

NA NÁVŠTEVE
Márga bistro

Tamás Kovács, majiteľ

„

Západný trh s vínom je 4 až
5 rokov pred našim trhom,
preto výrobou tzv. terroir
vín sme vykročili správnym
smerom a podarilo sa nám
dobehnúť našim vínom
tieto trhy a v niektorých
aspektoch ich aj predčiť.
Viac ako 2/3 produkovaného vína je exportované do
západných krajín a do Spojených štátov.

Šéfkuchár – Zoltán Endrédi

Víno St. Donat Csopak 2015
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„

NA NÁVŠTEVE
Ukážka vín
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PRE TELO I DUŠU
LEVANDUĽA JE,
ASPOŇ PRE MŇA,
KRÁĽOVNOU KRÁSY

LEVANDUĽ
ÚZKO
Levanduľa je, aspoň
pre mňa, kráľovnou
krásy spomedzi
všetkých byliniek.
Predovšetkým pre
jej nezameniteľnú
a do diaľky sa
šíriacu vôňu, ktorou
ma láka, aby som
ju lepšie spoznala.
Tak poďte spolu so
mnou objavovať
svet, ktorý sa
ukrýva za jej
krásou.
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ĽA
OLISTÁ
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P

ôvodnou krajinou, kde sa levanduľa
rozprestiera na slnkom zaliatych poliach
aj dnes, je Stredomorie. Už v minulosti, za
čias starých Grékov a Rimanov, sa vďaka
svojej čerstvej, sviežej vôni používala ako obľúbená prísada do kúpeľa. Takto sa zrodil aj jej názov,
z latinského slova lavare – umývať. Zaujímavosťou
napríklad je, že balzamovacia masť s obsahom
levandule bola nájdená v Tutanchamónovej
hrobke v Egypte. Egypťania zaučili do tajov výroby
parfumov a aromaterapie Grékov. Grécky lekár
Theophrastus (3. storočie p. n. l.) vo svojej knihe
o vôňach písal o liečivých vlastnostiach aromaterapie. Skutočnými objaviteľmi liečivých účinkov
levandule však boli až Rimania. Rímski vojaci si
nosili levanduľu so sebou počas vojnových ťažení
a liečili si ňou poranenia z bojov. Pol kila levanduľového kvetu sa vtedy predávalo za 100 denárov, čo
bola výška mesačnej mzdy pre robotníka. V starom
Ríme bola teda veľmi vzácnou komoditou. Používala sa v liečivých mastiach, ale Rimania sa aj veľmi
radi navoniavali aromatickými olejmi s obsahom
levandule. A to nielen seba, ale i všetko, s čím prichádzali do kontaktu – oblečenie, postele, vojenské
vlajky, ba dokonca múry domov.
V období raného stredoveku sa pestovala
prevažne v kláštorných záhradách, kde mnísi
zaznamenávali jej liečivé účinky. Postupne sa pestovanie rozšírilo aj do domácich záhrad. O najväčší
rozvoj levanduľových fariem sa zaslúžila anglická
kráľovná Alžbeta, ktorá si varila čaj z levandule
proti migréne. Už v tom čase sa levanduľa pridávala
do mydiel. Levanduľa sa veľmi rozšírila aj pre svoje
insekticídno-repelentné vlastnosti. Používala sa
aj na prekrytie pachov z ulice. V 16. storočí sa
dokonca verilo, že levanduľový olej chráni pred
nákazou cholery. Počas viktoriánskej doby sa
levanduľa a výrobky z nej tešili veľkej obľube. Stala
sa doslova domácim všeliekom. Zaujalo ma aj to,
že za zrod modernej aromaterapie je zodpovedná
práve levanduľa – jeden z jej zakladateľov, istý René
Gattefossé, si škaredo popálil ruku, a keďže si práve
pripravoval levanduľovú silicu, tak si do nej ruku
namočil. A naozaj, nielenže bolesti ustúpili, ruka sa
aj rýchlo zahojila.
V súčasnosti je najcharakteristickejšou oblasťou
pestovania levandule južné Francúzsko, oblasť Provensalsko. Je rajom pre tých, ktorí si chcú vychutnať jej čaro plnými dúškami. Jej pestovanie si však
získava čoraz viac zanietených aj v iných krajinách.
Tá krása, ktorú vie vyčariť a opantá všetky zmysly,
inšpirovala už mnohých, ktorí si chcú vyčariť kúsok
Provensalska aj doma. Priznám sa, že jedným z nich
som aj ja.. Je to niečo úchvatné, keď sa môžem
kochať pohľadom na levanduľové záhony z terasy.
A keď sa k nim priblížim, vidím, že krásu si vychutnávajú aj včielky a iný drobný hmyz, ktorých láka
svojou opojnou a nezameniteľnou arómou.
Môžem preto aj z vlastnej skúsenosti potvrdiť,
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že napriek tomu, že vypadá tak vzácne a cudzokrajne, nie je to náročná bylinka na pestovanie ani
v našich podmienkach. Ja som si ju vypestovala zo
semien. Zasievala som vo februári a keď sadeničky
dorástli do výšky asi 10 cm, akurát nastal čas, keď
sa už oteplilo a mohla som ich presunúť von na
záhon. Dôležité bolo myslieť na to, aby levanduľa
mohla ďalej rásť na slnečnom stanovišti, tak ako
v krajine, odkiaľ pochádza. Našťastie, ani tu u nás
nemáme núdzu o teplé a slnečné dni. Dôležité je aj
správne strihanie levandule. V prvom roku som ju
strihala, aby som dosiahla mohutnejší kvet, pretože
sa môže stať, že tak bohato nezakvitne. Potom ju
každoročne zostrihám na konci augusta, a to až
na jednu tretinu až polovicu. Do zimy ešte trochu
dorastie, ale už nezakvitne a hlavne neomrzne.
V zime ju chránim tak, že ju prekryjem ochranou
proti vymrznutiu. Postačuje aj slama, poprípade sa
ešte odporúča korene zakryť čerstvou zeminou. Na
jar, predtým ako začnú pučať nové výhonky, ju ešte
raz trošku pristrihnem. Tak zabezpečím, že bude
mať kompaktný vzhľad a mohutný kvet. Potom už
len čakám, keď ma už znova začne mámiť svojím
čarom, a hneď, ako sa objavia prvé rozkvitnuté
kvety na začiatku leta, neodolám, a natrhám si
prvú kytičku na sušenie. A keď už je kvietkov také
množstvo, že postačuje na to, aby ma potešila
nielen vôňou, ale i chuťou, neváham a každoročne
sa púšťam do prípravy lahodného sirupu.
Vždy ma fascinovalo, a nie je tomu inak ani
dnes, čo všetko sa dá z mojej favoritky medzi
bylinkami vyrobiť. Bola som uchvátená z krásne prevoňaných levanduľových darčekov na
prímorských dovolenkách. A keď som si niečo
také doniesla domov, ešte dlho som si pripomínala chvíle oddychu a pohody, ktoré levanduľová
vôňa prináša. Dnes však môžem povedať, že aj tu,
v našom regióne, nechýbajú zruční domáci výrobcovia, ktorí nielenže bylinku pestujú, ale dokážu
z nej tak, ako som to kedysi obdivovala len na
dovolenke, doslova vyčariť hotový produkt. Či už
sú to známe levanduľové mydielka, levanduľové
vrecúška na prevoňanie, levanduľové vankúšiky,
levanduľový olej, levanduľový parfum, deodorant,
kocky do kúpeľa, čistiacu levanduľovú pleťovú
vodu, repelent s obsahom levandule, levanduľový
sirup, ale i džem.
Levanduľová silica sa však používa aj vo farmaceutickom priemysle ako prísada mastí alebo iných
prípravkov, pretože jej účinky sú naozaj dokázané
a lekársky potvrdené.
Natália Krosnerová
Foto: internet
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LEVANDUĽA –

jej účinky a využitie
v prírodnom liečitelštve

L

Foto: pinterest.com

evanduľa má, ako
jedna z mála byliniek,
veľmi široké spektrum
účinkov. Pôsobí na
krásu tela, ale aj mysle.
Keď ju pijeme vo forme
čaju, je skvelým pomocníkom pri migréne a bolestiach
hlavy. Taktiež znižuje pocit
nervozity, úzkosti, napätia,
pôsobí na nervový systém pri
depresii a hystérii. Môžeme
ju použiť ako prostriedok pri
liečbe dýchacích problémov,
pri chrípke a angíne. Ja ju
s obľubou používam ako alternatívu k syntetickým liekom
pri nespavosti. A skutočne mi
pomôže. Dokonca je vhodná
aj pre epileptikov. Dá sa využiť
aj pri plynatosti, zápche, či
podpore vylučovania žlče.

každej mamičke). Po votrení
do pokožky taktiež uľavuje
od bolesti pri reume, dne či
rôznych zápaloch. Aj v tomto
prípade by som vám mohla
ponúknuť možnosť, ako si ho
pripravíte aj doma. Nie je to
nič zložité.

pokožky pri prejavoch akné.

Levanduľový olejček

Ak si chcete pripraviť takýto
kúpeľ, vezmite hrsť sušenej
levandule a zalejte ju 1 litrom
vriacej vody. Asi po 20 minútach výluh preceďte a nalejte
do pripraveného kúpeľa.

Zvonku je vhodná pre
všetky typy pleti. Taký olejček
z levandule je skvelý pomocník
na masáž (aj pre malé deti ako
upokojujúci a premasťujúci
prostriedok po kúpeli pred
spaním, to vrelo odporúčam

Levanduľové
mydielko

Do menšieho pohárika na
zaváraniny vložte čerstvo
natrhané kvety z levandule, čo
najviac, koľko sa len zmestí.
Následne ju zalejte kvalitným
rastlinným olejom, najlepšie panenským olivovým,
ale postačí aj slnečnicový.
Uzavrite a nechajte odpočívať
na slnečnom mieste 4 týždne.
Potom sceďte a môžete začať
používať.

Je veľmi vhodné pre
každého, kto trpí ekzémom
alebo lupienkou. Pleťovú vodu
z levandule je vhodné použiť
ako dezinfekciu a upokojenie

Asi každý pozná ten pocit,
keď po náročnom dni príde
psychická a fyzická únava. Aj
tu si môžeme pomôcť, a to
kúpeľom z levandule.

Kúpeľ z levandule

Levanduľovú silicu, pretože
je to najsilnejšia forma výťažku
z levandule, musíme používať
veľmi opatrne, len po kvapkách. Najčastejší spôsob jej
využitia je vo forme inhalácií,
kedy pár kvapiek silice pridáme do horúcej vody alebo do
aromalampy. Takto necháme
účinnú látku levandule pôsobiť
na našu dušu, aby sme si zároveň vyliečili aj svoj zdravotný
problém.
Natália Krosnerová

Foto: enabledkids.ca

Foto: pinterest.com

62 www.frisko.media

LEVANDUĽA
ako lahodné osvieženie

K

eďže leto nám už ukázalo svoju pravú tvár a je poriadne horúce, je
dôležité nezabúdať na pitný režim. Skvelou alternatívou čistej pramenitej
vody, ktorá je nenahraditeľná, sú aj bylinkovo-ovocné limonády. Nielenže skvelo chutia, uhasia smäd a osviežujú, pôsobia aj blahodarne na naše
zdravie. Hlavnou zložkou je sirup z byliniek a ďalšou ovocie v rôznej podobe.
Ja sa chcem dnes zamerať na limonády, ktorých farbu, chuť a vôňu vytvára sirup
z kvetov levandule. Pre tých z vás, ktorí by sa chceli pustiť do prípravy takéhoto
sirupu, mám skvelý odskúšaný tip na recept.

„

Ja som
už skúšala
pridať kúsok
sušenej
levandule
aj do trstinového
cukru, a keď
som si ním
ochutila čaj,
zvýraznila
som jeho
chuť a vôňu.

Levanduľový sirup
Budeme potrebovať:
8 hrstí kvetov čerstvej levandule
plátky z dvoch citrónov
celú škoricu
2 l prevarenej vody
2 kg cukru
40 g kyseliny citrónovej
Kvety levandule, plátky citróna a celú škoricu zalejte 2 litrami prevarenej a trochu
vychladenej vody a nechajte postáť 1 až 2
dni pri izbovej teplote, najlepšie vo veľkom
zaváraninovom pohári.
Po vylúhovaní zlejte sirup cez gázu, pridajte cukor, kyselinu citrónovú a pomaly
nechajte zohrievať vo veľkom hrnci tesne
pod bodom varu, až kým nemá správnu
hustotu.
Zlejte zmes do fliaš a uchovávajte v chlade
a suchu. Pri príprave limonády potom už
len stačí pridať lesné ovocie – čerstvé
čučoriedky, ríbezle alebo maliny, či jahody.

„
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PRE VÁS
od prírody
S

om rada, že aj napriek tomu, že pani Ivanka
je naplno zaneprázdnená, pretože práve
tento čas je pre ňu sezónou spracovania
a výroby jej produktov, si na mňa predsa
len našla chvíľku, aby mi poskytla krátky rozhovor, ktorý bude spestrením a obohatením celého
môjho levanduľového putovania.

Vyrobiť je jedno,
starať sa druhé, ale
ďakovať za účinky na
vašom tele a zdraví
je aj po tisíce málo a
na nezaplatenie! Asi
takto začína rozhovor
pani Ivanka, pre
ktorú sa stala výroba
prírodnej domácej
kozmetiky s obsahom
levandule, teraz už
aj vlastnej značky,
vášňou. A ako hovorí,
keď sa tomu začala
venovať, akoby našla
samu seba.
64 www.frisko.media

Ako a čím sa to celé začalo?
Priviedla ma k tomu moja mama. Chcela som
si vyrobiť niečo prírodné pre seba, bez pridávania
chémie. A ak to pomohlo aj mne, prečo by som
nepomohla aj ja niekomu inému? Tak som darovala nejaké svoje prvotiny priateľom – tým to vlastne
začalo.
Takže ste odovzdali pre zdravie a potešenie
niečo, čo vám pomáhalo. Odkiaľ ste čerpali a doteraz čerpáte nápady pri svojej práci?
Prvotnú inšpiráciu mi poskytla moja mama,
ktorá sa venovala pestovaniu a zbieraniu liečivých
byliniek. Spracovávala ich podľa starých, overených receptúr, ktoré som ja následne upravovala
a vylepšovala.
Vdýchli ste do toho aj kus zo seba. To je super,
takto spojiť sily pre čo najdokonalejší efekt
a účinok. Vaša maminka sa venovala pestovaniu byliniek. Tiež si dopestujete bylinky, ktoré
pridávate do svojej kozmetiky?
Najprv som levanduľu kupovala, nepotrebovala
som veľké množstvo, keďže som kozmetiku používala len pre vlastnú spotrebu. Momentálne ju
už však pestujem aj na záhradke a balkóne. Predsa
len, na balkón sa toho až tak nevojde. Využívam
záhradky mojej mamy v Suchej nad Parnou a babky v Cíferi.
Čo všetko si z levandule vyrábate a pripravujete?
Začala som výrobou mastičky a levanduľových

vrecúšok, neskôr som pridala oleje, balzamy, soli do kúpeľa, tinktúry a najnovšie už aj sirupy. Podľa požiadaviek zákazníka pripravujem aj levanduľové balíky ako pekný darček pre niekoho, kto miluje
levanduľu.
Máte už aj vlastnú značku, pre koho sú vaše produkty určené?
Vyrábam domácu kozmetiku pod značkou Mariwa. Na začiatku
som nemala žiadnu značku, keďže som vyrábala kozmetiku len pre
seba a svoju rodinu. No keď sa ľudia začali na mastičky vypytovať
a bol o ne záujem, bolo potrebné ju už nejako označiť. Moje levanduľové prípravky sú určené pre každého, kto má rád levanduľu, jej
vôňu a účinky. Odnepamäti patrí k najobľúbenejším aromatickým
bylinkám, používa sa na kozmetické aj lekárske účely.
Ja sa teším z toho, keď nájdem človeka ako vy, ktorý nájde
v sebe odvahu zmeniť svoj sen na skutočnosť. Obzvlášť, keď ide
o zdravšiu alternatívu nielen voči nám, ľuďom, ale aj voči prírode, keďže vaša kozmetika je domáca, bez umelých prísad.
Áno, moja kozmetika je čisto prírodná, s použitím prírodných
surovín, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Všetko moje, s čím sa
stretnete, je domáca výroba, každé jedno stebielko levandule prejde
mojimi prstami od strihania cez sušenie až po maceráciu.
Je to práca, ktorá je časovo náročná. Kedy sa jej venujete?

Momentálne som na materskej dovolenke, venujem tomu len
toľko času, koľko mi dcérka dovolí. Ale aj predtým to bolo len
v rámci voľného času. Je to práca, ktorá ma baví, je to môj koníček.
Čo také by ste ešte o levanduli mohli spomenúť?
Je to zázračná rastlina, má nespočetné množstvo využitia. Od
počiatočnej vône, zdravotných účinkov, gastronomických zážitkov,
ale je to aj pekná dekorácia. Niet nad to, keď mi niekto napíše, ako
som mu mojím produktom pomohla. Jedna pani mi často píše, ako
jej levanduľová mastička pomáha na migrénu a bolesti hlavy. A vyskúšala toho už veľa, ale práve táto mastička jej skutočne zmierňuje
problémy. Myslím si, že to je práve to, čo ma na tejto práci baví.
Ten pocit, ktorý ma vtedy zahreje pri srdci.
Pani Ivanka je momentálne na materskej dovolenke, ktorú si
naplno užíva. Popri tom sa však stále venuje záhradke s bylinkami
a príprave domácich produktov z nich. Okrem spomínanej levanduli, ktorá tvorí väčšinu, používa aj iné bylinky, napríklad nechtík
a kostihoj. Pochádza z nášho Trnavského regiónu, kde vyrastala
a v súčasnosti aj žije.
Ak vás tento rozhovor zaujal a chcete sa o nej a jej prípravkoch
dozvedieť viac, pozrite si jej facebookovú stránku Domáca Kozmetika Mariwa.
Za rozhovor ďakuje Natália Krosnerová
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STÁLICA NA
KOZMETICKOM TRHU

68 www.frisko.media

INDULONA –
zázračný krém
s bohatou históriou

Tak, ako ju milovali naši rodičia a prarodičia, rovnako sme si ju obľúbili
aj my. Krém, ktorý našiel využitie nielen pri kozmetických procedúrach,
ale aj v domácnosti, je s nami už takmer 70 rokov!
Boli sme sa pozrieť v závode v Hlohovci, čo všetko predchádza tomu,
kým sa Indulona dostane na regály obchodov a k nám.

M

óda je nestála, líčenie a účesy sa menia. Indulona si
však už viac ako 60 rokov drží pevnú pozíciu najpopulárnejšieho prípravku pre starostlivosť o pokožku
rúk.

Krém, ktorý si obľúbila každá generácia, bol vytvorený v roku
1948 špičkovými slovenskými a českými dermatológmi. V roku
1964 sa v Hlohovci spustila sériová výroba tohto unikátneho krému, ktorý je dodnes známy ako „zázračný“.
Indulona pomáha pri rôznych kožných problémoch, ako je vysušená a popraskaná koža, ktorú dôkladne premastí a na koži vytvorí
bariéru. Táto bariéra potom pomáha chrániť kožu pred škodlivými
vonkajšími vplyvmi. U Indulony viacnásobne platí, že v jednoduchosti je krása. Jej využitie je veľmi široké, rovnako aj účinky, ktoré
poskytuje celým generáciám. Existuje mnoho druhov Indulony.
Jedna má regeneračné vlastnosti, ďalšia výživné, iná zas hydratuje.
Predovšetkým ale Indulonu považujeme za produkt poskytujúci
všestrannú starostlivosť. Robotníkom slúži ako ochranná pomôcka
pri práci, využíva sa v domácnosti, ale i športovci ju majú vo svojom repertoári ochranných a ošetrujúcich prípravkov.

Tento krém patrí medzi málo kozmetických výrobkov, ktorý je
vyrábaný za podmienok porovnateľných s výrobou liekov, čo je samozrejmé veď výrobca Indulony je hlavne výrobcom liečiv. Navyše
modrá Indulona neobsahuje vôbec žiadne konzervačné látky a je
preto vhodná i pre tú najcitlivejšiu pokožku dospelého človeka či
dieťaťa.
Indulona, to však už dávno nie je len modrý krém na celé telo.
Indulona ponúka niekoľko zaujímavých a ešte intenzívnejšie ošetrujúcich variantov, z ktorých si môžete vybrať tú najvhodnejšiu.
Intenzívnu starostlivosť vám zaručí Indulona ochranná, upokojujúce účinky Indulona kamilková a regeneračné Indulona rakytníková.
Indulonu teraz môžete používať aj vo forme telových krémov
s príjemnými vôňami alebo vo forme krému na nohy, ktorý do
hĺbky vyživí a hydratuje vaše chodidlá.
Tento výrobok je stále obľúbený medzi ľuďmi, o čom svedčia aj
posledné čísla podielu na trhu, ktorý na Slovensku sa pohybuje na
úrovni 35% a v Česku do 40%. Na trhu telových mliek Indulona
dosahuje zhruba 14 percentný podiel.

Aj keď sa zloženie Indulony opiera len o vazelínu a o špeciálne filtrovanú farmaceutickú vodu, proces výroby nie je až tak
jednoduchý. Indulona sa vyrába vo vysoko sterilnom prostredí,
ktoré skutočne možno nazvať farmaceutickým. Cez sklo vidíme do
malých hygienicky izolovaných miestností, v ktorých sa nachádzajú
stroje, ktoré Indulonu vyrábajú tak, aby sme dostali skutočne
prvotriednu kvalitu, na ktorú sme zvyknutí. V jednotlivých
miestnostiach vyrábajú rôzne zo širokej škály vôní Indulony, ktorá
následne putuje na naplnenie. Plniaci stroj dokáže za minútu naplniť až 110 túb. Teraz ju už stačí iba zatvoriť, nalepiť na ňu etiketu
a zabaliť. A Indulona je už na ceste k nám!
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Vedeli ste, že...?
Indulona je vyrábaná za veľmi prísnych
hygienických podmienok, ktoré sú
porovnateľné s výrobou farmaceutických liečiv. Výrobca Indulony – Saneca
Pharmaceuticals, bývalá Slovakofarma
Hlohovec, je totiž výrobcom liečiv.

Indulona Original sa často používa na
ošetrenie a ochranu pleti pred a po
práci s dráždivými látkami, napríklad
v stavebníctve, hutníctve, v zlievarenskom a automobilovom priemysle, ale
aj v zdravotníctve.
Neexistuje žiadna zmienka alebo akýkoľvek iný záznam o alergickej reakcii,
či inom nežiaducom účinku.
Od roku 1958 bolo na Slovensku a v Čechách predaných neuveriteľných pol
miliardy kusov krému Indulona.
Hovorí sa, že v minulom storočí sa
Indulona dokonca pridávala do oleja na
vyprážanie.
Napriek tomu, že od roku 1948 prešla
Indulona rôznymi dizajnovými zmenami,
kvalita zostala nezmenená. A vyrába
sa bez zmeny receptúry dodnes, čo je
svetový unikát.
Zloženie Indulony sa nikdy nezmenilo,
zmenili sa len stroje, ktoré tento krém
vyrábajú.
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LÁSKY ČAS
Nájsť lásku, tú skutočnú, nezištnú a opätovanú, je krásne.
O to krajšie je, keď sa ju rozhodnete spečatiť.

N

apriek tomu, že svadba v posledných rokoch akosi „nie
je v kurze“ a z čoraz viac partnerstiev sa nestávajú manželstvá, stále veríme, že svadba je dôkazom bezpodmienečnej lásky a nie je len zbytočným papierom. Predsa
práve vďaka manželskému zväzku sa dokáže láska prehlbovať.
A presne o tom nám porozprávali aj šťastné manželské páry, ktoré
už svoju svadbu snov mali. Spýtali sme sa ich, ako sa zamilovali
a aká bola ich svadba.
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Andrea & Miroslav
(manželia 3 roky)

Bolo pár dní po Vianociach, všade svietili vianočné svetielka,
deti sa tešili z darčekov a mladí tínedžeri sa svedomito pripravovali na Silvestra. Niekde tu sa to stalo, láska na prvý pohľad, tá,
ktorej mnohí neveria a ani ja sama som v ňu nedúfala. Keď si na
to spomeniem, ešte teraz ma zaplaví ten slastný pocit, tie motýliky v bruchu. Po noci plnej rozprávania a zamilovaných bozkov

prišla neúprosná realita – 300-kilometrová vzdialenosť, ktorá mala
otestovať, či láska na prvý pohľad naozaj nie je len mýtus. Nasledovali víkendy plné cestovania a oči plné sĺz z odlúčenia, no my sme sa
milovali stále viac a viac... A svadba snov? Pre mňa bol ten najkrajší
sen stáť vedľa muža, ktorého tak veľmi milujem. To všetko okolo, tie
krásne šaty, nádherná kytica, svadobná výzdoba, torta s postavičkami nevesty a ženícha – to všetko už bol len krásny doplnok k tomu
najdôležitejšiemu, k našej láske.

Mária & Jozef
(manželia 42 rokov)

So svojím manželom som sa spoznala, keď som sa pracovala vo Zvolene. Pochádzala som z trnavského regiónu, preto som sa tam často
vracala. Pamätám si, aké bolo ťažké odchádzať čo i len na víkendy
domov. Do Jozefa som bola tak veľmi zamilovaná a stále som. Rada
spomínam na čas, ktorý sme trávili spolu vo Zvolene, na to, keď sme
chodili na rande, na zábavy, ale aj na to, keď ma vždy v piatok viezol
na stanicu a nikdy sme sa v jeho aute nemohli rozlúčiť. Mali sme
obľúbenú pieseň, ktorá nám pripomínala toho druhého, keď bol práve
ďaleko. Po rokoch strávených vo Zvolene sme sa zosobášili. Svadbu
sme mali peknú, tancovali sme celú noc. Krátko po svadbe sme sa
presťahovali naspäť do trnavského regiónu, kam ma to ťahalo naspäť.
Žijeme tu spolu už viac ako 40 rokov, máme dve deti a už aj vnúčatá.
Je krásne pozorovať, ako láska k jednému človeku nadobúda nové
podoby a rastie počas rokov.
Ak svoju svadbu práve plánujete, máme pre vás zopár tipov, ako
naplánovať romantickú svadbu v záhrade, na ktorú budete radi spomínať.
Vďaka trendu návratu k prírode, lokálnym zdrojom a tradíciám sa
záhradná svadba stala jednou z najobľúbenejších. Príjemné záhradné
svadby môžete plánovať od mája až do septembra. V úzkom rodinnom
kruhu môžete vašu lásku osláviť v prostredí dekorovanom lúčnymi
kvetmi, sviečkami, svetielkami, či lampiónmi.
Vašich hostí určite zaujmú aj ručne vyrábané dekorácie. Jednoduché
na výrobu, ale veľmi efektné sú napríklad papierové alebo látkové
kvety a girlandy. Nás zaujali aj nápadité konfety – vysušené lupienky
kvetín v kornútku, pripravené pre svadobčanov.
Na svadbe v záhrade je zásadná kvetinová výzdoba. Lúčne kvety
v kombinácii s drevenými prvkami pôsobia veľmi príjemne, nenútene.
Rovnako dobre vyzerá aj overená klasika, ruže. Práve tie v kombinácii
s jemnými kvietkami a trávami dokážu pozdvihnúť výzdobu na celkom novú úroveň a dodať tak záhradnej svadbe skutočne slávnostný
nádych.
Tak ako niečo nové, niečo modré a niečo požičané, aj svadobné
šaty by mali korešpondovať s nezameniteľnou atmosférou záhradnej
svadby. Mali by byť splývané, jednoduché, avšak ušité z krásnej látky,
akou je napríklad čipka. Takéto pôvabné šaty si zaslúžia byť doplnené
jemnými šperkmi, kvetmi do vlasov alebo celkom unikátnym doplnokom, akým môže byť napríklad zaujímavá čelenka, či spona.
Torty, koláčiky a iné dobroty na svadbe nemôžu chýbať. Inšpirujte
sa unikátnymi tortami so živými kvetmi alebo keksíkmi pre svadobčanov, maľovanými špeciálnymi vodovými farbami.
Elisette
Foto: Tibor Lettrich, www.kolacovna.sk, Pexels
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ZDRAVIE
BOJUJEME
S KRČOVÝMI ŽILAMI

NECH VÁM TO
ŽILY NETRHÁ!
Drvivá väčšina Slovákov
podceňuje a prehliada
problémy, ako je
opúchanie nôh, pocity
pálenia či naopak chladu,
svrbenie, nočné kŕče,
bolesti a stav „ťažkých“
nôh. Nohy nás však nesú
celý život a prvotné
príznaky sa neoplatí
podceňovať, lebo môžu
prerásť do závažnejších
ťažkostí. Chronickým
žilovým ochorením
trpí jedna pätina z nás,
a pritom sa mu dá
úspešne predchádzať.
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1. Pohyb a šport

C

vičenie pôsobí priaznivo na návrat krvi z dolných
končatín do srdca. Snažte sa preto čo najviac hýbať, no
voľte športy bez prudkých dopadov a skákania, ktoré spôsobujú nadmerné zaťaženie končatín alebo tlak na chodidlo.
Prudké nárazy o podlahu môžu viesť k poškodeniu žilových
chlopní. Vhodné je bicyklovanie, plávanie, tanec a predovšetkým veľa pešej chôdze (ľahká turistika, rýchle prechádzky). Chôdza pomáha aktivovať v chodidlách uložené žilové
pletivo a výrazne stimuluje svalovú pumpu, ktorá hrá dôležitú úlohu pri regulácii cievneho obehu. Dlhodobé státie
a sedenie zvyšuje žilový krvný tlak, takže pohybujte nohami
vždy, keď je to možné. Aj keď máte sedavé zamestnanie,
robte si pravidelné prestávky, počas ktorých sa poprechádzate a pokrúžite nohami do oboch strán.

2. Vhodná obuv
a oblečenie

Z

ákladom je pohodlnosť, pružné a ľahké materiály.
Vyberajte si topánky s maximálne 3– až 4-centimetrovým podpätkom, lebo vyšší znižuje oporu chodidla. Noste
pohodlný odev, vyvarujte sa tesnému oblečeniu, ktoré by
mohlo brániť normálnej cirkulácii krvi v žilách. Podkolienky, ponožky a pančuchy si starostlivo vyberajte – v špecializovaných obchodoch zoženiete podporné zdravotné
pančuchy, určené na nosenie pri chronickej žilovej nedostatočnosti a pri liečbe povrchových zápalov žíl.

3. Chladiť a chrániť

V

letných horúčavách je ťažké dodržiavať radu, aby ste
sa vyhli vysokým teplotám. Skúste si však aspoň chladiť nohy prúdom studenej vody, kedykoľvek je to možné,
a zároveň si ich pritom masírujte smerom od chodidla
hore. Chladná voda zabraňuje rozširovaniu povrchových
žíl a vracia potrebné napätie stene ciev. I počas slnenia
(ktoré by ste radšej mali úplne vynechať) sa snažte znížiť
účinok tepla na rozšírenie žíl dolných končatín vlhkým
uterákom. Samozrejmosťou je opaľovací krém s vysokým
ochranným faktorom, ktorým si nohy naozaj natriete!
V túžbe po opálených nôžkach často skončíme pri dekolte,
tvári a ramenách, teda miestach, náchylných na spálenie.
Okrem kvalitného opaľovacieho prípravku používajte
v letnom období aj repelent. Poštipnutie komárom, pavúkom či iným hmyzom môže priniesť neželené komplikácie,
ktoré sa u pacientov s ochorením žíl objavujú pomerne
často v podobe kožných zmien.

4. S vyloženými
nohami

...by

ste mali oddychovať nielen na dovolenke, ale
aj počas nočného spánku. Podložte si nohy tak,
aby boli pri spaní 10 – 15 cm nad posteľou.
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5. Na dlhých cestách

15

-hodinovú
cestu
na dovolenku
autom či autobusom nemôžete absolvovať
v kuse, aj keby
vám to močový
mechúr dovolil! Vodič musí
rešpektovať,
že zastavujeme
nielen kvôli
návšteve toalety,
ale aj preto, aby
ste prvé dva dni
na dovolenke nechodili s nohami
spuchnutými ako
balóny.

Každé dve hodiny si urobte krátku prestávku
a zacvičte si tieto jednoduché cviky:
2. Zdvihnite
nohu a chodidlá striedavo napínajte
dopredu
a späť. Opakujte 20-krát.

1. Prenášajte
váhu
tela zo
špičiek
na päty.
K stoju
pridajte
chôdzu
podobným
spôsobom.

3. Stojte s nohami spolu
a spájajte,
následne
roztiahnite
špičky chodidiel.

V

prvých štádiách stačí kompresívna liečba pomocou
sťahujúcich obväzov a špeciálnych pančúch. Kto by
ich však nosil, keď je vonku 30 stupňov? Prejavy
žilového ochorenia sa, žiaľ, zhoršujú najmä v letnom období. Poraďte sa preto s lekárom o užívaní vhodného
venofarmaka. Protizápalová liečba znižuje napätie a ťarchu
v nohách, redukuje opuchy a znižuje bolesť dolných končatín.
Ak ste sa z pocitu „olovených nôh“ rokmi postupne dopracovali k sieťovým žilám (tzv. metličkám), nehodláte zmeniť
životosprávu a riadiť sa odporúčaniami z tohto článku, je len
otázkou času, kedy sa u vás vyvinú „ozajstné“ kŕčové žily, čiže
varixy. Tie sú skutočne nebezpečné, lebo sa môžu skomplikovať zápalom a viesť až k pľúcnej embólii, prípadne k prasknutiu varixu a k žilovému krvácaniu.
Našťastie, nie každý pacient s varixami musí podstúpiť radikálnu operáciu, pri ktorej sa odstráni veľká skrytá žila. Viac
ako 30 % by stačila miniinvazívna procedúra v kombinácii
s liekmi – ak majú funkčné koncové chlopne žíl, netreba nutne
vyoperovať celú veľkú žilu. Je to vzácny biologický materiál,
o ktorý by ste nemali len tak bez rozvahy prísť. Dnes už na
Slovensku funguje bezpečná a efektívna metóda – vizualizácia žíl prostredníctvom infrakamery. Cievny chirurg pri
nej identifikuje žilu, ktorá spôsobuje rozvetvené metličky,
a cielene ju ošetrí. Zákrok je nebolestivý, bez nežiaducich
reakcií a nutnosti nosenia kompresívnych pančúch. Odborníci
ho na Slovensku predstavili nedávno, robí sa v Bratislave a vo
Zvolene.
Beáta Lánová
Zdroj informácií: www.opuchnutenohy.sk
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NEMUSÍTE HNEĎ POD NÔŽ

4. Ľahnite si
a bicyklujte nohami vo
vzduchu.
Obmenou je
kmitanie
nohami,
tzv. nožnice.

ODBORNÍK RADÍ
MUDr. Peter Pleva je lekár s 2 atestáciami
z chirurgie a s licenciou na výkon v odbore
MUDR . PETER PLEVA
chirurgia, laserové techniky. Štúdium ukončil
Z MEDICAL MKP
na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského
V TRNAVE
v Bratislave. Počas doterajšej vyše tridsaťročnej
kariéry pracoval na prestížnych pracoviskách
na Slovensku i v zahraničí. Jeho hlavnou
špecializáciou sú miniinvazívne a laserové techniky v estetickej a laserovej
chirurgii. V súčasnosti pracuje ako vedúci lekár pracovného tímu MEDICAL MKP.
Na tému krčových žíl ho vyspovedala redaktorka Natália Krosnerová.
Príznaky ochorenia kŕčových žíl (varixov) sa v letných mesiacoch
zhoršujú. Vyhľadávajú Vás pacienti, ktorí nimi trpia, častejšie?
V letných mesiacoch sa v dôsledku letných horúčav a nemožnosti
dôsledne vykonávať prevenciu (t.j. nosiť elastické pančuchy) príznaky
a prejavy kŕčových žíl zhoršujú. Pacienti sú častejšie ochotní vyhľadať
lekára a konzultovať s ním svoje ťažkosti. Na druhej strane existuje
veľká skupina pacientov, ktorým prekážajú estetické dôsledky žilovej
nedostatočnosti, ako sú metličky a rozšírené podkožné žily. Títo sa
dostavia k lekárovi zvyčajne v období tesne pred letom. V takomto
prípade však nie je dostatočný časový priestor na odstránenie estetického problému.
Ako sa dajú rozpoznať prvotné prejavy žilovej nedostatočnosti?
Domnievam sa správne, že na začiatku je to oslabenie cievnej steny
a až potom nastávajú zmeny v hlbšom žilovom systéme? Aký je
ten úplne prvotný prejav, kedy máme spozornieť, že by mohlo ísť
o toto ochorenie?
Prvotné prejavy žilovej nedostatočnosti môžu byť veľmi diskrétne a človek si ich často ani neuvedomuje. Pocit ťažkých nôh, kŕče
a opuchy, prípadne zmeny pigmentácie na pokožke často nedávame
do súvisu s vyvíjajúcim sa žilovým ochorením. Na našom pracovisku
najčastejším dôvodom, ktorý privádza pacienta k lekárovi, je estetický
problém. Objavenie sa metličiek a podkožných tzv. retikulárnych varixov býva často spojené s rozvíjajúcim sa žilovým ochorením.
Ako by sme vedeli predísť rozvinutiu ochorenia, keď sa takéto
prejavy dostavia? Možno také to, čo pokladáte za Váš základ. Ja by
som sa snažila si pomôcť tým, čo ponúka sama príroda, napríklad
taká pohánka, ktorá obsahuje okrem iného rutín či vitamín C,
ktoré pozitívne vplývajú na zdravie ciev a sú aj súčasťou liekov
z lekárne. Ale zrejme účinkujú len pri posilnení cievnej steny.
Alebo nechtík, čo hovoríte na takéto možnosti?
Prevencia vzniku žilového ochorenia je komplexná a nemôže sa
zúžiť len na problematiku príjmu nejakých látok v potrave a prípadne
aj užívania liekov. Treba si totiž uvedomiť jednu zásadnú vec, ktorá sa
ľuďom (v dobe, keď ešte nie sú pacienti) zabúda vysvetliť. Kŕčové žily
sú problémom odtoku krvi z dolných končatín! Minimálne polovica
pacientov v tom nemá jasno, myslia si, že ide o nejaký problém nedokrvenosti a podobne, čo však nie je pravda.
V skutočnosti žilová krv, ktorá prešla tkanivami, potrebuje z nohy
odtiecť. V tkanivách sa odovzdal kyslík, krv zoberie množstvo splodín
z buniek, ktoré sú pre bunky toxické. Ale z dolných končatín má odtiecť hore do srdca proti gravitácii, čiže šplhá sa hore kopcom asi
120 – 130 cm! Tomuto výkonu by mal každý jednotlivec pomôcť.
Hlboký žilový systém prebieha medzi svalmi a pohybom pomáhame
vypumpovať krv z dolnej končatiny k srdcu. Ešte jednoduchšie je viackrát za hodinu zdvihnúť nohy aspoň vodorovne a v tejto polohe chvíľu
pohybovať chodidlami. Najjednoduchšia a najlacnejšia prevencia. Keď

krv v hlbokých žilách stagnuje, nevie sa vypumpovať z nôh preč, nájde
si však cestu do podkožných žíl, ktoré sa budú preplňovať, následkom
čoho sa rozšíria a vzniknú z nich kŕčové žily. Elastické pančuchy majú
za úlohu stlačiť povrchové podkožné žily, dať im oporu, aby sa nerozšírili a nestali sa z nich varixy.
Zhrniem to: látky v potrave ako doplnok budú fungovať v tom prípade, keď robíte prevenciu fyzikálnym spôsobom, t. j. vykladanie nôh,
pohyb a prípadne elastické pančuchy.
Po Vašom vyšetrení a zhodnotení stavu pacienta s už rozvinutým ochorením ponúkate aj alternatívne postupy liečby, keď
napríklad niekto lieky nemôže užívať. Z vlastnej skúsenosti viem,
že sú aj takí, čo liečbu medikamentami zle znášajú, či už z dôvodu
tráviacich ťažkostí, alebo kvôli vedľajším účinkom, ktoré so sebou
prinášajú.
Dá sa predísť komplikáciám (od kozmetického defektu na koži
až po tvorbu krvných zrazenín, či vredov predkolenia) zdravou
životosprávou? Viem, že je dôležitý pohyb, ale ktoré sú nielen
vhodné, ale aj nevhodné športy, ktorými by sme si naopak mohli
uškodiť?
Do akej miery a či vôbec sa dá ovplyvniť genetická predispozícia
pre vznik kŕčových žíl? Poprípade aké je percento toho, či sa toto
ochorenie prejaví v tomto prípade?
Vznik kŕčových žíl aj ich komplikácií je o prevencii. Ak by moja
mama trpela na kŕčové žily, určite by som robil prevenciu. To znamená, kedykoľvek sa to len dá, vyložiť dolné končatiny do vodorovnej
polohy a pohybovať chodidlami. Nerobiť to len večer, ale aj v priebehu
dňa, podľa možnosti viackrát za hodinu. Že je to neslušné? To potom
znamená, že dostať kŕčové žily je slušné. Nohy nemusíte dvíhať až nad
hlavu, čo by síce bolo ideálne, ale stačí ich zdvihnúť do vodorovnej
polohy a nezabudnúť pohýbať s chodidlami. Napriek tomu, že moja
mama nemala kŕčové žily, takúto prevenciu robím stále. Povolanie
chirurga je o dlhodobom státí, prípadne sedení so spustenými nohami,
čiže kŕčové žily môžu vzniknúť v takomto prípade aj bez genetickej
predispozície.
Keďže genetika je silná, nemusia tieto opatrenia stačiť a človek by
mal svojim žilám pomôcť nosením elastických pančúch. Tieto by
sa mali obliekať na vysoko vyloženú a odtečenú dolnú končatinu.
V takomto prípade by sa genetika nemusela prejaviť. Tieto opatrenia
by mal človek robiť od ranej mladosti a nie až vtedy, keď sa objavia
ťažkosti alebo kŕčové žily.
Z nevhodných športov sú zlé hlavne silové športy, napr. vzpieranie.
Väčšina športov je o pohybe, čiže pomôže odtoku krvi z dolných končatín. Ak už človek má kŕčové žily, ale aj ako prevencia ich vzniku, mal
by pri športe nosiť elastické pančuchy. Ak to nie je z pochopiteľných
dôvodov možné, tak opäť, kedykoľvek je to len možné, na minútku
vyložiť nohy a pohýbať chodidlami.
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LIEČBA SVETLOM –

HELIOTER
Poznáte staré známe
príslovie: „Kam
nechodí slnko, tam
chodí lekár?“ Už naše
staré mamy vedeli
o tom, že slnečné
svetlo a svetlo
vôbec je liečivé
a dokáže pomôcť pri
rôznych chorobách.
V súčasnosti slnečné
svetlo využíva na
liečbu medicína
a svoju tradíciu má aj
v kúpeľníctve.
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RAPIA

Liečba svetlom –
mýtus, alebo realita?

Helioterapia je vlastne liečba slnkom a patrí k najstarším liečebným
metódam. Slnko okrem toho, že nám
poskytuje svetlo, vyžaruje aj rôzne
žiarenia, ktoré sú pre náš organizmus
prospešné a ktoré naše telo dokonca
nevyhnutne potrebuje. Ako to celé
funguje? Svetlo, ako aj jeho účinky
naše telo prijíma cez oči a cez pokožku. Tieto svetelné podnety potom oči
prevedú cez nervové vlákna do mozgu,
ktorý na ich základe riadi rôzne procesy v tele. Túto terapiu môžete nájsť aj
v kúpeľnej liečbe v rôznych strediskách po celom Slovensku.

S akými problémami nám
môže pomôcť helioterapia?

Slnečné svetlo je skutočne mocným
čarodejom a dokáže nám pomôcť
s rôznymi ťažkosťami. Výborne pomáha napríklad pri cukrovke, kedy znižuje obsah cukru v krvi a moči, znižuje
vysoký tlak a cholesterol, vďaka čomu
pomáha našim cievam a srdcu. Skvelým pomocníkom je aj pri rôznych
infekčných a kožných ochoreniach,
pretože slnečné svetlo prirodzene ničí
baktérie vo vzduchu a pokožke. Slnečné svetlo zároveň zvyšuje v krvi obsah
lymfocytov, ktoré majú protirakovinový účinok, a umožňuje nášmu telu
vytvárať vitamín D, ktorý je nevyhnutný pre správnu premenu vápnika
v našom tele, ktorý zas potrebujeme
pre zdravé zuby a kosti. Okrem toho
má protizápalové účinky a tlmí bolesť.

Slnečné svetlo
a naša psychika

Helioterapia je veľmi nápomocná aj
pri psychických problémoch a depresiách. Na našu psychiku pôsobí pozitívne, pretože vyvoláva tvorbu endorfínov. Okrem toho v nás vyvoláva pocit
tepla a prílev energie a zároveň znižuje
vylučovanie stresových hormónov.
Takže ak ste mali náročný deň, doprajte si chvíľku relaxu na slnečnom
mieste, či krátku prechádzku po parku.
Určite sa budete hneď cítiť lepšie!
Martina Zvolanská
Foto: pexels.com
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BON APPÉTIT
PÔŽITKÁRST VO
JE VÝSADOU ČLOVEKA!

KONZUMÁCIA JEDLA JE POTREBOU,
VYCHUTNAŤ SI HO JE UMENIE!

C

atrin Neumayer je 29-ročná rakúska food blogerka, ktorá žije v Klagenfurt am Wörthersee v Korutánsku a ktorá je hviezdou rakúskeho
kulinárskeho sveta. V roku 2012 sa stala kuchárskou šampiónkou
v Rakúsku. Píše o zdravom stravovaní do časopisov, tvorí recepty aj
pre tehotné ženy a dojčiace matky. Sama má malého synčeka Mattea, ktorý tento
rok oslávi tri roky. Jej blog je najnavštevovanejší food blog v Rakúsku, Nemecku
a Švajčiarsku (www.cookingcatrin.at). Okrem toho usporadúva kurzy varenia
a stolovania. Jej recepty sú zdravé, moderné a ľahko pripraviteľné aj pre menej
skúseného kuchára.
Bibi (Škorica) Starečková má 22 rokov a žije v Seredi. Vyštudovala Hotelovú akadémiu v Piešťanoch a po maturite začala s pečením tort a koláčov. Jej
životným krédom je, že všetko, čo je sladké, je dobré na nervy. A v dnešnom
uponáhlanom svete dobre padne trojuholník karamelového cheesecakeu.
Škorica preto, lebo koláčiky sú jej korením života. Pečie špaldové koláčiky bez
margarínov, no vyhovie aj ľuďom intolerantným na lepok či laktózu. Je toho
názoru, že jej koláčiky dokáže upiecť hocikto, kto má rád pečenie.
Recepty v tomto čísle sú ako stvorené pre letné maškrtenie – ľahké a svieže budú
rozmaznávať vaše chuťové poháriky. Takže ešte raz: Bon appétit!
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PESTRÝ
QUINOA ŠALÁT
S BOBUĽOVÝMI
PLODMI
porcie

Čas prípravy: 30 min.
Čas varenia: 30 min.

Čo potrebujete:
200 g quinoy
200 g syra feta
150 g ostružín
100 g malín
2 avokáda
1/2 uhorky
1/2 mäty
štipku soli a korenia
šťavu z jedného citróna
8 PL bieleho balzamikového octu
4 PL medu
8 PL olivového oleja
4 PL mandlí (môžu byť aj pražené)

Pripravte quinou podľa návodu na balení a nechajte ju vychladnúť.
Rozpoľte uhorku a odstráňte z nej semienka.
Umyte plody a listy mäty. Nakrájajte listy mäty.
Očistite avokádo a nakrájajte ho na malé kúsky.
Rozmrvte syr feta.
Zmiešajte uhorku, avokádo a syr feta s quinoa. Ochuťte soľou a korením.
Zmiešajte med s citrónovou šťavou, balzamikovým octom a olivovým olejom, až kým nezískate krémový dresing.
Zmiešajte ho so šalátom.
Servírujte v malých miskách, ozdobený s bobuľami a mandľami.

Náš tip:

Ak dáte šalát quinoa s plodmi
na chvíľu do chladničky, bude mať intenzívnejšiu chuť.
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4

porcie

LETNÉ THAJSKÉ
KARÍ SO ZELENINOU
Čas prípravy: 30 min.
Čas varenia: 15 min.

Čo potrebujete:
1 veľkú cibuľu
1 strúčik cesnaku
500 ml kokosového mlieka
3 PL zázvoru (strúhaného)
4 papriky
1 veľký pór
2 PL olivového oleja
1,5 PL žltej karí pasty
citrónovú šťavu z 1 citróna
3 PL sójovej omáčky
200 g hnedej ryže (alebo ryže basmati)
štipku soli a korenia

Cibuľu a cesnak očistite a nakrájajte na jemno.
Očistite zázvor (s lyžicou) a nastrúhajte ho.
Umyte a očistite papriky a nakrájajte ich na kúsky.
Očistite pór a nakrájajte ho na tenké pásiky.
Zohrejte olivový olej na panvici a restujte do zlata nakrájanú cibuľu a cesnak.
Pridajte papriky, pór a všetko pečte.
Zmiešajte karí pastu s kokosovým mliekom a zmes nalejte do panvice.
Pridajte sójovú omáčku a citrónovú šťavu.
Znížte teplotu a nechajte zmes variť 5 minút.
Dochuťte soľou a korením a nechajte ešte pár minút variť. Uvarte ryžu
v dvojnásobnom množstve osolenej vody.

Náš tip:

Karí podávajte s ryžou a niekoľkými rozrezanými bazalkovými listami (alebo
koriandrom).
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CHRUMKAVÉ
ŠPALDOVÉ TARTY
porcií

Koláčik, ktorý si ľahko upečiete aj doma, je
chrumkavý, maslový, sladký a zároveň kyselkavý.
Výborne chutí hlavne v lete.

Čo potrebujete:
Cesto:
250 g studeného masla
750 g hladkej špaldovej múky
120 g práškového trstinového cukru
2 celé vajcia
3 žĺtka
½ ČL škorice
½ ČL morskej soli
Vanilkový krém:
500 g mascarpone
250 g čerstvého syra typu philadelphia
200 g jemného tvarohu
25 ml šľahačkovej smotany
100 g práškového trstinového cukru
½ vanilkového struku
Lemon curd:
8 žĺtkov
80 ml citrónovej šťavy
80 ml pomarančovej šťavy
80 g trstinového práškového cukru
100 g masla
dužinu a kôru z citrusov
ovocie na ozdobenie
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Čas pečenia: 15 min.
Čas prípravy: 50 min.
Veľkosť: 8 cm

Cesto si vypracujte nasledovne: v kuchynskom robote
si zmiešajte všetky suroviny na hladučké cesto, ktoré
potom zabaľte do potravinárskej fólie a vložte minimálne na 30 minút do chladničky.
Za ten čas si pripravte krém, ktorý je mojím najobľúbenejším a v týchto horúcich dňoch sa hodí snáď na
čokoľvek.

R

az pri pečení torty
som si uvedomila, že chémia,
ktorá vznikla
medzi mnou a nadýchaným
korpusom, vláčnym krémom
a čerstvým ovocím, mi ukázala cestu, ktorou pôjdem ďalej
v živote.

Nad parou si vymiešajte všetky suroviny na prípravu
lemon curdu. Príprava tohto krému nie je zložitá, len
dlhšie trvá. Výsledkom je polotuhý krém, ktorý rozvonia celú kuchyňu. Nezabudnite na to,
že pokiaľ už zo surovín vznikne dostatočne hustý krém, nenechajte ho chladnúť nad parou,
uložte ho niekde mimo, kde ho nikto lyžičkou potajomky nezje.
Vanilkový krém je snáď najjednoduchší: všetky suroviny dajte do kuchynského robota,
z vanilkového struku vyškriabte jemne zrniečka a pridajte ich do krému, vyšľahajte do
penista (podarí sa vám to vďaka tej troške šľahačky). Hotový krém vložte do chladničky.

Teraz upečte chrumkavé maslové košíčky. Stuhnuté cesto si vyberte z chladničky a na
pomúčenej doske vyvaľkajte cesto na hrúbku 0,5 cm. Jednoduchšie je vykrojiť krúžky, ktoré
potom vtlačte do pripravených formičiek (netreba vymastiť). Cesto poprepichujte a dajte
piecť na 15 minút pri teplote 160 °C. Nezabudnite, že každý z vás má inú rúru, sami časom
prídete na to, pri akej teplote je pečenie ideálne.
Vychladnuté košíčky naplňte vanilkovým krémom, dajte na hodinku stuhnúť do chladničky.
Keď trošku stuhne vanilkový krém, na vrch košíčkov dajte pripravený citrusový krém. Naplnené košíčky ozdobte čerstvým ovocím a lístkami mäty, jedlými kvietkami, levanduľou.
Naplnené ozdobené koláčiky nechajte v chladničke aspoň 10 hodín (nie je to nutné – ale
lepšie sa spoja všetky chute).

GURMÁN
NOVINKY OD STANKY

Chrumkajte zdravo!

K
To prepustené už
z ruky nepustíte!

R

adi varíte zdravo alebo sa vám ušla nevďačná úloha variť pre celiatika, diabetika, vegána či dieťa s laktózovou intoleranciou? Vaším
verným spoločníkom pri každodennom varení sa stane zdravší brat
masla – prepustené Ghí maslo v bio kvalite od Českého Ghíčka.
Chutí ako maslo, vonia po masle a orieškoch, ale neobsahuje mliečne kyseliny ani mliečny proteín. Je zdravšou alternatívou rastlinných tukov, keďže
je to len čistý maslový tuk s vitamínmi A, D, E, K, minerálmi, železom a
omega-3 a omega-9 mastnými kyselinami. Fajne sa na ňom vypráža, keďže sa
neprepaľuje, hodí sa však aj na pečenie, varenie, dusenie, či len tak natrieť na
chlebík. Je vyrobené podľa tisícročnej ajurvédskej receptúry a vďaka zloženiu
a účinkom patrí medzi superpotraviny. Zvnútra zlepšuje trávenie, zvonka má
schopnosť hojiť popáleniny a „zatočiť“ so suchou pokožkou. Aj mimo chladničky by vám vydržalo až rok – keď ho však raz vyskúšate, minie sa skôr, ako
poviete švec! 220 ml balenie môže byť vaše za 5,89 €.
www.chefshop.sk

aždého občas prepadne – neovládateľná chuť
na slané! Neviete ju potlačiť, nemožno ju
ignorovať, keď musíte, tak musíte. Namiesto
prepečených čipsov a presolených arašidov
siahnite po zdravšej verzii slaného maškrtenia s delikátnou kombináciou chutí, ktorá vás razom dostane
do varu. Chrumkavá zelenina od Mixitu je prudko
návykovým mixom cvikly, kalerábu a cukety, ochuteným len soľou, cesnakom a famóznou kombináciou
talianskych syrov Grana Padano. Má len to, čo v nej
má byť – sušením pri nízkej teplote 48 0C v nej ostávajú
pádne dôvody na konzumáciu zeleniny, čiže vitamíny,
minerály a vláknina. Nemá nič navyše – olej a chémiu
by ste v nej márne hľadali. Chuťové poháriky si prídu
na svoje a vy sa ani pri večernom pojedaní nemusíte
strachovať o štíhlu líniu. 50-gramové balenie môže byť
vaše za 5,59 €.
www.mixit.sk

Vyrazte na cesty so smoothie!

V

lete nám jesť veľmi nechutí, skôr nás telo „napomína“ na
častejšie pitie. Z vody, štiav či sladených nápojov však organizmus nezíska potrebnú dávku vitamínov, minerálov, vlákniny
a energie. Zdravým kompromisom medzi jedlom a šťavami
je „tekutá strava“ v podobe lahodných smoothies. Na detox, štíhlu líniu,
dobitie bateriek či len tak pre chuť – je ich neúrekom. Záleží len na vás,
akú zeleninu či ovocie obľubujete a aké kombinácie máte odvahu vyskúšať.
Machrom na smooties je mixér Orava RM-500 s počtom otáčok až 23 000/
min., ktorý si hravo poradí aj so semienkami či ľadovou triešťou. Rýchlo a
ľahko sa obsluhuje a „ukuchtené“ smoothie si môžete zobrať aj na cesty – v
570 ml pohári s uzatvárateľným cestovným krytom, otvorom na pitie a
sklopným držiakom pre pohodlné nosenie v ruke či zavesenie na riadidlá
bicykla. Môže byť váš za 60 €.
www.orava.eu
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GURMÁN

PRINÁŠAME BISTRO MÁRGA
DO VAŠEJ KUCHYNE
Zoltán Endrédi,
šéfkuchár bistra
Márga vám
pripravil tieto dva
recepty a István
Osváth, somelier
k nim navrhol vína.

JESETER SO ZEMIAKOVÝM
PYRÉ S PETRŽLENOM A KYSLOU
REĎKOVKOU
Čo potrebujete:
1 kg jesetera
1 zväzok petržlenu
1 g jedlej soli
1 g čerstvo pomletého čierneho
korenia (najlepšie Timut)
5 dkg masla
1 dcl mlieka
0,5 kg zemiakov
4 reďkovky
1 cl bieleho vínneho octu
1 cviklu
1 cl levanduľového sirupu

3 dcl vody

4

porcie

Čas prípravy: 40 min.
Čas varenia: 35 min.

Jesetera vložte do 6 %-nej osolenej vody na 30 minút.
Zemiaky očistite a uvarte v mierne osolenej vode. Po
scedení roztlačte, pridajte 4/5 masla a mlieko. Petržlen
blanšírujte vo vode s jedlou soľou. Potom v mixéri rozsekajte a cez sito sceďte a pridajte k pyré. Podľa chuti
pridajte soľ a korenie.
Reďkovku očistite a nakrájajte. K octu pridajte levanduľový sirup, vodu, soľ a cviklu očistenú v celku. Priveďte
zmes do varu, cviklu vyberte a vložte do hrnca nakrája-

HOVÄDZIA SVIEČKOVÁ S PEČENÝMI ZEMIA
Výber z Rizlingu
rýnskeho
z vinohrad Slikker,
kde sa nachádza
pre Csopak
charakteristická
pôda z červeného
ílu. Suché víno
veľkého formátu
s bohatým
obsahom,
množstvom
ovocia
a vyváženými
kyselinami.
Nefiltrované víno.
86 www.frisko.media

nú reďkovku. Nechajte v náleve 5 minút. Preložte do vrecúška a vákuovo zabaľte, aby sa chute v reďkovke zintenzívnili.
Po uplynutí 30 minút jesetera vyberte z vody, nechajte
odkvapkať a vložte do rozohriateho pekáča, do ktorého ste
predtým naliali trochu olivového oleja.
Rybu pečte najprv zo strany, kde je koža.
Počas pečenia jemne osoľte.
Po upečení pridajte čerstvo pomleté čierne korenie a zvyšok
masla.

Výber z Frankovky
modrej z viníc
pestovaných
pri obci Tihany
vo vinohradoch
Lapi s pôdou
vulkanického
pôvodu. Silná a
výrazná aróma
ovocia, hlavne
višňa v spojení
s korenistým
prifarbením
vďaka zreniu vo
francúzskych
sudoch ovláda
chuťové bunky pri
ochutnávaní. Je to
ľahké, elegantné,
krásne klenuté
suché víno.

AKOVÝMI KROKETAMI A PAŠTRNÁKOVOU OMÁČKOU
Čo potrebujete:
1 kg sviečkovej
0,5 kg ružových zemiakov
soľ, zelené korenie podľa chuti
2 vajíčka M
0,5 kg mrkvy
0,5 kg paštrnáka
2 pomaranče
2 dkg horčice
5 dkg múky
5 dkg masla
2 dcl oleja

Náš tip:

4

porcie

Pre zjemnenie chuti môžete
počas odpočívania mäsa pridať trošku masla.
Mäso získa orechovú chuť.

Čas prípravy: 45 min.
Čas varenia:45 min.
Zemiaky očistite, uvarte v mierne solenej vode, sceďte a pretlačte cez
zemiakový lis. Pridajte múku, vajíčka a podľa chuti soľ a zelené korenie.
Všetko dobre spracujte do homogénnej masy a vytvarujte krokety z cesta, ktoré vo veľmi horúcom oleji upečte dozlatista.
Paštrnák očistite a nakrájajte na kúsky. V osolenej vode uvarte do mäkka.
Uvarený paštrnák preložte do mixéra a rozmixujte. Pridajte horčicu a polovicu zmäknutého masla. Dobre premiešajte.
Očistenú mrkvu dajte variť v šťave z dvoch pomarančov. Po uvarení polovicu odložte k podávaniu a druhú polovicu spolu so zvyškom zmäknutého masla zmixujte na jemné pyré.
Sviečkovú v horúcej panvici prudko opečte zo všetkých strán, pričom
opečte aj konce. Každú stranu by ste mali piecť zhruba 2 minúty. Po
opečení osoľte a okoreňte podľa chuti a v rúre rozohriatej na 180 °C ju
pečte zhruba 4 minúty. Mäso vyberte a na teplom mieste nechajte 10
minút odpočívať.
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BON APPÉTIT

PRE MILOVNÍKOV
VÍNA
MALÉ RODINNÉ
VINÁRST VO

PRE MILOVNÍKOV VÍNA
a ctitelov
ˇ prírody
Vinárstvo vybudované na „zelenej lúke“ či skôr v zelenej
vinici, kde je všetko od základu postavené a zariadené
v prospech vína, ktoré sa tu rodí a zreje.

R

odinné vinárstvo TERRA PARNA, vybudované v roku
2008 na „zelenej lúke“ priamo vo vinohrade pod nádherným svahom štvorhektárovej vinice v Suchej nad Parnou,
sa stáva súčasťou plánovacieho kalendára milovníkov vína,
obdivovateľov modernej architektúry a ctiteľov malebnej prírody.
Ochutnávať víno na mieste jeho domácej adresy, teda tam, kde sa urodilo a kde aj dozrelo, je dnes na Slovensku skôr výnimka ako pravidlo.
Hoci je jeho história ešte pomerne krátka, stojí na základoch starej
vinohradníckej tradície. Tá po stáročia formovala krajinu s jej vinohradníckymi svahmi, vtláčala hlbokú stopu do života tamojších ľudí
a dotvárala špecifický genius loci celej oblasti. Víno miestnej produkcie
bolo známe svojou kvalitou a lahodnosťou a veľkej obľube sa tešilo
už v stredoveku, kedy ho radi pili najmä trnavskí mešťania. Špecifická atmosféra inšpirovala spisovateľa a rodáka zo Suchej nad Parnou
Františka Hečka k napísaniu románovej ságy Červené víno, ktorá sa
odohráva práve v tomto regióne, v susednej Vlčej doline (Vlčindol).
Zaujímavosťou je, že v prvých desaťročiach 20. storočia, v ktorých
sa Hečkov román odohráva, sa tu pestovala najmä odroda Modrý
Portugal.
Bola to aj úcta k tradícii, ktorá viedla majiteľa vinárstva Jozefa Zvolenského k rozhodnutiu, že vyše 60 % vysadených odrôd tvorí práve
Modrý Portugal. Materiál na štepy tejto odrody získali z pôvodných
viníc, ktorých fragmenty ešte stále existujú v miestach, kde sa stretajú
obidve doliny. Druhou najpestovanejšou odrodou je tu Svätovavrinecké a čoraz populárnejšou sa stáva nová odroda Alibernet. Modré hrozno tu teda tvorí takmer 80 % úrody. Pestujú aj Rizling rýnsky, Sauvig-
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non blanc a Veltlínske zelené – odrody na výrobu bielych vín.
Vína sú tu odrodovo veľmi typické. Červené vynikajú intenzívnou
farbou, vysokým extraktom s tónmi horkej čokolády (Modrý Portugal), či vôňou čiernych ríbezlí (Alibernet). Svätovavrinecké prekvapí
lahodnou chuťou vanilky, ktorá prezrádza, že víno zrelo v kvalitných
barikových sudoch. Rizling rýnsky s nezameniteľnou kyselinkou
vyniká svojou mineralitou a jemnou vôňou. Sauvignon, odroda ktorá
sa v tejto lokalite doposiaľ nevysádzala, je pre degustátora vždy prekvapením. Kým Sauvignon ročníka 2015 pripomína vôňu broskyne,
Sauvignon ročníka 2016 zaujme tónmi mladej žihľavy.
Kvalita vína je v rozhodujúcej miere ovplyvnená kvalitou hrozna.
Okrem toho však hrá dôležitú úlohu aj spôsob spracovania a kvalita
technológie, ktorú dodala a inštalovala rakúska spoločnosť zariaďujúca
technológiou najznámejšie vinárstva v Burgenlande. Návštevníkov
príjemne prekvapí aj architektonické riešenie vinárstva TERRA
PARNA. Budova vinárstva je zaujímavá nielen použitými materiálmi,
medzi ktorými dominuje liaty betón a sklo, ale aj tým, že nenarúša
prirodzené prírodné prostredie, do ktorého je zasadená.
Forma, ktorú návštevník vníma očami, priam vzbudzuje túžbu
ochutnať víno, ktoré sa tu produkuje, a presvedčiť sa, že obsah je
v harmonickom súlade s ňou. Odpoveď na túto zvedavú otázku si však
už môže dať iba každý sám. Jednoducho treba prísť a chutnať, nechať sa
vtiahnuť znova do príbehu vína a človeka, ktorý sa od nepamäti tiahne
históriou ľudského rodu. Zabudnúť na všednosť a nechať sa unášať
chuťou, vôňou a najmä neopakovateľnou, stále novou atmosférou,
ktorá spontánne vzniká pri krásnych stretnutiach priateľov pri víne.

VINÁRSTVO
Harmónia medzi objektom vinárstva
a okolitej prírody

„

NADČASOVÝ INTERIÉR
Návštevníkov vinárstva privíta
moderne ladený interiér.

Čaro miesta,
kde sa víno
urodilo
a dozrelo, je
neopakovateľným
zážitkom.

VINOHRADNÍCTVO
Modrý Portugal - odroda pestovaná
v tejto oblasti už od 17. storočia

„

Suchá
nad
Parnou

Trnava
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PIVO
JEDINÉ PIVNÉ KÚPELE
NA SLOVENSKU

Kde sa stretáva pôžitok
z piva a gastronómie

Manželia Milan a Danka Bílikovci sú milí ľudia, ktorí prevádzkujú v obci Prievaly
reštauráciu Šandorfský šenk a pivovar Sandorf, kde varia vlastné dobré
a kvalitné živé pivo. V areáli, kde sa v období dvoch svetových vojen nachádzal
známy liehovar a obľúbená pekáreň, zrekonštruovali pôvodné objekty, pivničné
a podkrovné priestory a vznikol tak unikátny komplex, kde nájde labužník skvelú
reštauráciu, pivovar s výborným pivom, wellness s jedinými pivnými kúpeľmi na
Slovensku a príjemným ubytovaním.
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Ocenili nás:
Prievalský pivovar Sandorf získal
v roku 2012 bronzovú pivnú
korunku za Sandorf tmavý ležiak
12° od Združenia sladovníkov
a pivovarníkov Slovenska a v roku
2013 dve významné ocenenia na
VII. ročníku Jarní ceny českých
sládků 2013 Zvíkov: 1. miesto
s pivom Sandorf tmavý ležiak
12° v kategórii Tmavý ležák a 1.
miesto s pivom Russian Imperial
Stout 23° v kategórii Piva anglosaského typu Stout.
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PIVO
Tradíciu varenia piva v pivovare
Sandorf sme začali v roku 2011 v obci
Prievaly (okres Senica) s kapacitou
1 000 hl piva za rok. Pivovar bol vybudovaný rekonštrukciou pôvodných
priestorov pohostinstva Šandorfský
šenk. Dve rmutovaco-scedzovacie
nádoby, v ktorých sa varí pivo, sú
súčasťou interiéru pohostinstva, ďalšia
technológia a štyri kvasné nádoby
sú umiestnené v zrekonštruovaných
pivničných priestoroch. V ležiackej pivnici pod letnou terasou pivo
zreje v dvanástich ležiackych tankoch
a troch cylindrokónických tankoch.
Koho zaujíma, ako sa varí poctivé živé
a nepasterizované pivo, má možnosť
absolvovať prehliadku pivovaru spojenú s ochutnávkou štyroch druhov
piva. Pri prehliadke sládkovci poskytnú podrobný výklad a zodpovedajú
na všetky zvedavé otázky týkajúce sa
výroby piva.
Pri rekonštrukcii bolo upravené
aj podkrovie nachádzajúce sa nad
Šandorfským šenkom, ktoré sa využíva na posedenia, oslavy, školenia
a konferencie. Pivovar Sandorf varí
spodne i vrchne kvasené pivá. V stálej
ponuke má svetlý ležiak 11°, polotmavý a tmavý ležiak 12°. Z polotmavého
ležiaka 12° vyrába pridaním prírodných macerátov ochutené pivá, cez
zimu varí medový špeciál 12° a cez leto
pšeničné pivo 12°.
Náročný životný štýl v tomto uponáhľanom svete neprospieva nikomu
z nás. Z tohto dôvodu bola k existujúcim a zrekonštruovaným priestorom
v roku 2012 pristavená nová budova,
v podzemí ktorej sa nachádzajú atraktívne pivné kúpele s wellnessom, doteraz jediné pivné kúpele na Slovensku,
ktorý si vás podmaní fínskou a parnou
saunou, jacuzzi či nezabudnuteľnými thajskými masážami. Wellness
centrum Sandorf je zamerané na relax
a duševnú pohodu celého tela a mysle.
Spojil sa tu pôžitok a oddych z príjemného prežitia dní strávených v tomto
zariadení spojením pobytu v teplom
kúpeli, saunovaním, relaxom vo vírivke a pri masáži a ochutnávkou živého
nepasterizovaného piva Sandorf
vlastnej produkcie.
Na prízemí je reštaurácia, kde si prídu na svoje milovníci domácej gastronómie, ale i gurmáni, ktorí vyhľadávajú
gastronomické zážitky, a v podkroví
útulný penzión s ôsmimi izbami. (red)
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Firma Včelco
vznikla v roku 2007
v Smoleniciach ako
zavŕšenie včelárskych
aktivít a skúseností
trojice včelárov
Pavol Kudláč, Eduard
Štibraný a Radoslav
Opalek.
Stovka vlastných
včelstiev
rozmiestnených na
úpätí Malých Karpát
im dáva priestor na
produkciu kvalitných
druhov kvetových
medov.
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VČELOVINA JE POCTA
VČELÁM

ský výrobca prémiových medovín

VČELCO
OLENICE
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Ocenenia:
Včelco vyrába
viac druhov medovín, z ktorých
najznámejšou
je medovina
Včelovina. Za
10 rokov svojej existencie
získali medoviny
firmy Včelco
viac ako 30 medailí a ocenení
zo 4 svetových
kontinentov.
Medovina Včelovina Špeciál
bola ocenená titulom Najlepšia
medovina sveta
v roku 2013 na
celosvetovej
Apimondii v Kyjeve.

„

Medovina
Včelovina sa
robí z medu
a vody. Tak
jednoduché to
je. To zložité
a majstrovské
je všetko
naokolo.

„
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D

nes ponúka Včelco okrem prémiových
medovín, medov a včelích produktov,
ktoré nájdete v malebnom areáli firmy
priamo pod Smolenickým zámkom, aj
riadené degustácie medovín, prehliadku výroby,
exkurzie aj školské výlety.
Kým sa však dopracovali ku konečnej receptúre
Včeloviny, vyskúšali desiatky experimentov.
Napokon vytvorili nápoj, ktorý patrí medzi najlepšie medoviny sveta. Prečo každému chutí?

Na dobré si treba počkať

Na rozdiel od väčšiny medovín, Včelovina kvasí
pri nízkych teplotách okolo 17 °C. Tento spôsob výroby je náročnejší, no odmenou za trpezlivosť je, že
v nápoji sa lepšie zachovajú chuťové nuansy medu.

Z troch druhov medu

Včelovina je výsledok dlhého experimentovania
s medom. Dômyselnú chuť, akú nenájdete nikde
inde, dosiahli majstri včelári využitím troch rôznych druhov medu. Ich vyvážená kupáž je základom
budúcej chuti a arómy Včeloviny.

Viacnásobne filtrovaná voda

Pri výrobe sa používa čistá pitná voda z oblasti
Malých Karpát, viacnásobne filtrovaná, s vhodným
pomerom minerálov.

Čistá príroda

Majstri z Včelco pri výrobe Včeloviny nepoužívajú
chemické konzervanty, arómy ani farbivá. Základom
je med, voda, majstrovstvo včelárov a, samozrejme,
to najdôležitejšie – ušľachtilé kvasinky. Nebolo to
ľahké: kým sa našli kvasinky, čo podávajú excelentný
výkon, vyskúšalo sa až 34 nesprávnych druhov. Napokon sa osvedčil 35. kmeň v poradí. Latinské meno
Saccharomyces cerevisiae si asi nezapamätáte, no
dlho si budete pamätať chuť, ktorú Včelovina vďaka
nemu má.

Výroba medoviny sa začína už na
rozkvitnutej lúke

Med je vlastne nazbieraný nektár, ktorý včely tak
dlho ovievajú krídlami, až sa z neho vyparí voda.
Aby včely vyprodukovali med na jednu fľašu Včeloviny, nalietajú až 70 000 kilometrov a navštívia

Náš
tip

Sušené plody v agátovom
mede 212 ml a agátový
med 212 ml v ručne
zhotovenom drevenom
stojane
viac ako milión kvetov.

Potom pokračuje práca včelára
a medovinára

Med sa postupne rozpustí vo vode a vznikne
medový roztok. Následne sa pridajú špeciálne medovinové kvasinky a to, čo nasleduje potom, sa nedá
nazvať inak ako búrlivým zánikom cukrov a hrejivým vznikom alkoholu. Je to fermentácia, ktorá trvá
niekoľko týždňov, a dobrý medovinár je vtedy ako
na ihlách, lebo práve teraz sa rodí jeho medovina.

Ušľachtilé kvasinky
vytvárajú mladú medovinu

Čerstvo vykvasená medovina sa potom stáča do
zrecích nádob, kde dostane čas, aby dozrela.

Majstrovská práca

Medovina sa časom vyčíri, chuť sa zaguľacuje, formuje sa jemnosť a buket. Vo väčšine platí, že kým sa
medovina naplní do fliaš, ochutnajú ju medovinári
počas výroby a zrenia celkovo viac ako 30-krát.

Vedeli ste?
Jedlo čo jeme:
vďaka opeľovaniu včelami
30 % jedla na
svete máme
vďaka tomu, že
včely opeľujú
záhrady a polia.

Pol kila medu
= 2 milióny
kvetov
Aby včely vy
produkovali
pol kila medu,
nalietajú až
90 000 kilo
metrov a navštívia 2 milióny
kvetov.
Čajová lyžička
medu = celoživotná práca
12 včiel
Keď si čaj alebo
kávu osladíte
lyžičkou medu,
poďakujte 12 včelám. Približne toľko medu vytvorí 12 robotníc
za celý svoj život.
Včely komunikujú a myslia
Včely sú inteligentné a majú
dokonca vlastný
jazyk, čo sa len
tak v prírode
nevidí.
Dávajú si medzi
sebou vedieť,
kde je pastvina
a aká je výdatná.
Vedia rátať do štyroch a rozoznávajú tváre
Áno, počujete dobre. Včely naozaj dokážu narátať až do štyroch
a rozoznávajú aj tváre.
Navyše vedia kategorizovať vizuálne stimuly a formulovať
abstraktné pravidlá.
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Ako Včelovinu
servírovať, aby
vynikla jej chuť?
Dobrá medovina nepotrebuje korenie ani
žiadne dochucovadlá. Pite ju pokojne tak, ako
je, vychladenú na 12 °C alebo zohriatu na 55 °C.
Studenú medovinu servírujte pri 12 – 16 °C.
Medovina odhalí najlepšie tóny pri správnej teplote. Ak servírujete medovinu za studena, najlepšie
bude chutiť pri 12 – 16 °C.
Ako túto teplotu dosiahnuť?
Jednoducho medovinu skladujte v chladničke a predtým, ako ju naservírujete, nechajte ju v pohári
minútu dve odstáť pri izbovej teplote.
Za taký krátky čas nestihne nabrať teplotu miestnosti, a zároveň nebude ani príliš chladná.
Hriatu medovinu podávajte okolo 50 °C.
V studenom počasí veľmi dobre padne horúca medovina. Ideálna teplota na servírovanie horúcej
medoviny je medzi 50 – 55 °C.

!

V žiadnom prípade medovinu
nezohrievajte na viac ako 60 °C.
Spení a rapídne poklesnú
jej chuťové vlastnosti.

Zohrievajte iba také množstvo, aké aktuálne spotrebujete.
Nie je dobré mať medovinu zohriatu do zásoby. Zohrievajte medovinu iba vtedy, keď ju idete konzumovať. Odvďačíte sa svojim chuťovým bunkám.
Ak by bola medovina zohriata vo veľkom množstve, napríklad v hrnci, a vy ju nenaservírujete ihneď,
veľmi rýchlo stráca jej chuť na kvalite.
Studenú medovinu servírujte v pohári na stopke, horúcu v pohároch od whisky.
Na servírovanie studenej medoviny sú najlepšie poháre na stopke, tulipánového tvaru. Ak si môžete
vybrať, radšej zvoľte poháre na biele víno, prípadne na portské.
Na servírovanie horúcej medoviny treba použiť poháre bez stopky. Veľmi dobré sú poháre na whisky,
no medovina dobre chutí aj v sklených šálkach s uškom.
Horúcu či studenú, snažte sa medovinu servírovať do číreho skla.
Podávajte pol deci až deciliter medoviny.
V závislosti od veľkosti pohára servírujeme 0,5 dl– 1dl medoviny. Pohár vyberte tak, aby medovina
dosiahla jednu tretinu až polovicu objemu pohára.
Horúca medovina sa môže do pohára naliať aj doplna.

TIP NA ZÁVER: SERVÍROVANIE NA ÍRSKY SPÔSOB

Medovina bola nápojom kráľov nielen v našich končinách. Cenili si ju aj inde vo svete vrátane
írskych kráľovských dvorov. V Írsku dodnes pijú medovinu tak, ako ju pili v stredoveku – z hlinených pohárov.
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NA KOLESÁCH
PRE MILOVNÍKOV
ADRENALÍNU

Máte radi rýchlu jazdu? Chcete
si zdokonaliť svoje vodičské
schopnosti alebo sa naučiť
zvládať nečakané krízové situácie
za volantom? Ak ste na tieto
otázky odpovedali áno, potom
by ste mali navštíviť Slovakia
Ring, profesionálny motoristický
areál, ktorý vám prináša okrem
profesionálneho motoršportu
aj jedinečnú šancu zdokonaliť
si svoje vodičské schopnosti,
vyskúšať si rýchlu jazdu, precvičiť
techniku a vychutnať si radosť zo
slobody za volantom.

Viac než len zážitok

SLOVAKIA
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O všetkých plánovaných
pretekoch, podujatiach,
ako aj o jazdách pre
verejnosť a kurzoch
v centre bezpečnej jazdy
sa dozviete viac na
www.slovakiaring.sk

RING
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S

LOVAKIA RING je profesionálny
a univerzálny motoristický areál,
ktorého súčasťou je prvý národný automotodróm disponujúci
homologizáciou medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). Na tomto okruhu
sa pravidelne organizujú medzinárodné aj
národné preteky automobilov a motocyklov, klubové tréningy, pričom niektoré sú
sprístupnené aj pre verejnosť.

ciest, široké výbehové zóny ako i vysoká
priepustnosť trate. Umiestnenie tribún
zaručuje návštevníkom výhľad na takmer
celú trať.
Okruh je možné jazdiť v 6 variantoch.
Trať spĺňa náročné predpisy FIM a FIA pre
organizovanie významných medzinárodných motoristických podujatí – Licencia
FIA Circuit License Grade 3 pre automobily, Licencia FIM Europa pre motocykle.

Okruh SLOVAKIA RING – jeden
z najdlhších cestných okruhov
v Európe

Off Road areál

Na 5 922 m dlhej dráhe sa nachádza 7 ľavotočivých a 7 pravotočivých zákrut. Medzi
špecifiká trate patria 4 umelé prevýšenia
– tzv. horizonty, komplexná sieť servisných
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Umelo vytvorené cvičisko v areáli
SLOVAKIA RING je vhodné na testovanie
limitov off road a SUV vozidiel v ľahšie
i ťažšie zjazdnom teréne.
Viac ako 21 tréningových modulov
dokáže preveriť každé jedno vozidlo a vo-

dičovi zabezpečí dostatočný adrenalín pri
prejazdoch cez strmé výstupy i klesania,
bočné náklony, rôzne povrchy ako drevené
brvná, skalnatý prejazd, betónové schody,
štrk, piesok, vodný brod a iné.
Tréning je možné absolvovať na vlastnom vozidle, v prípade záujmu je možné aj
zapožičanie vozidla.

Doplňte si dávku adrenalínu
v krvi rýchlou jazdou

Ak ste fanúšikom rýchlej jazdy, určite si
nenechajte utiecť príležitosť užiť si ju práve
na okruhu SLOVAKIA RING. Ten ponúka
rôzne možnosti, ako a v akých automobiloch si ju môžete vychutnať.
Na SLOVAKIA RING si môžete prísť

vyskúšať rýchlu jazdu nie len na vašom
vlastnom automobile, ale automobil si tu
môžete aj zapožičať. Určite si zo širokej
ponuky, ktorú vozový park SLOVAKIA
RING ponúka, vyberiete a získate jedinečnú skúsenosť. Ak si na rýchlu jazdu na
okruhu ešte netrúfate, nezúfajte a vyskúšajte Race Taxi, teda jazdu s profesionálom.
V aute skúseného pretekára na športovom
vozidle v úlohe spolujazdca budete mať
nezabudnuteľný zážitok.

najprísnejšie európske požiadavky pre
profesionálny výcvik vodičov motocyklov,
vodičov osobných vozidiel aj vodičov ľahkých a ťažkých nákladných vozidiel.
Príďte sa zdokonaliť a vyskúšať svoje
reakcie v „krízovkách“, keď rozhoduje každá
sekunda. Kurzy školy šmyku sú určené pre
všetkých držiteľov vodičského opravenia
bez ohľadu na vek a prax. V bezpečnom
prostredí zistíte kde sú vaše limity, možnosti vášho vozidla alebo motocykla.

Žiadna nehoda nie je náhoda,
naučte sa jazdiť bezpečne

Zábava a oddych po
pretekoch, či tréningu

Centrum bezpečnej jazdy v areáli SLOVAKIA RING poskytuje výcvik pre všetky
skupiny vodičov zameraný na zvládnutie
nečakanej krízovej situácie. Cvičisko spĺňa

Nezáleží na tom, či na SLOVAKIA RING
prichádzate ako pretekár alebo divák, určite
si vychnutnáte aj vy zábavu, či relax v hoteli
Ring. Ten disponuje wellness centrom,

ktoré je ideálnym miestom na oddych a načerpanie energie pre telo aj myseľ. Wellness
centrum ponúka bazén s protiprúdom,
vírivú vaňu, fínsku, parnú, bylinkovú a infra saunu, ľadovú jaskyňu, tepidárium. A ak
máte skutočne vycibrený vkus, čarovnú
atmosféru si vychutnáte v 33Clube priamo
v areáli, ktorý disponuje luxusným barom,
príjemnou letnou terasou s grilom a výhľadom na okruh. Príjemný relax v tomto
prostredí je zabezpečený 3 jacuzzami, 2
saunami a cigarovým salónom.

Betty Molnárová
foto: KRR, Slovakia Ring
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NAJKRAJŠI
V OKOLÍ TR
Spoznávať okolitú
krajinu na dvoch
kolesách má svoje
neopísateľné čaro, ktoré
poznajú iba milovníci
cykloturistiky. Trnavský
región je vďaka svojej
polohe a geografickej
rozmanitosti v podobe
údolí, brehov riek
i kopcov na cyklistiku ako
stvorený. Má rozsiahlu
a dobre prepojenú
sieť značkovaných
cyklistických chodníkov,
ktorá výletníkom na
dvojkolesových tátošoch
umožňuje spoznávať
prírodné i kultúrno-historické zaujímavosti.
Prečítajte si, ktoré
cyklotrasy považujeme
my v redakcii za
najkrajšie. Možno vás už
dnes inšpirujeme, aby
ste nasadli na bicykel
a vyrazili!
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IE TRASY
RNAVY

Náročnosť: stredne náročná
Prevýšenie: 154 m
Dĺžka trasy: 27 km (Dechtice – Dobrá Voda 9 km –
Dobrovodský hrad 2 km – Dobrá Voda 2 km – Planinka
6 km – Katarínka 2 km – Dechtice 6 km)
Dobrá Voda

Katarínka

Planinka

Dechticko-dobrovodský okruh

A

k máte chuť prevetrať sa na čerstvom vzduchu, kde
vás bude obklopovať na väčšine trasy les, vydajte
sa na cestu v okolí Dechtíc a Dobrej Vody. Okrem
malebného prostredia môžete na trase nájsť aj viacero
kultúrno-historických zaujímavostí. Časť trasy prejdete po málo
frekventovaných verejných komunikáciách a časť po lesných
cestičkách. Vďaka neveľkému prevýšeniu sa pri bicyklovaní
príliš nezapotíte, do pedálov sa viac opriete iba v úseku od poľovníckeho kaštieľa Planinka k zrúcanine kláštora sv. Kataríny.
Ak sa rozhodnete zdolať tento okruh, vyrážať budete z centra
Dechtíc po žltej značke. Prechádzať budete okolo kameňolomu
a horárne Dolná Skalová i cez Dobrovodskú kotlinu, kde leží
obec Dobrá Voda. Po ceste ďalej uvidíte zrúcaniny Dobrovodského hradu. Po prehliadke tejto historickej pamiatky sa trasa
opäť vracia do obce k autobusovej zastávke Planinka, kde sa
odbočuje doprava. Týmto smerom sa nachádza bývalý poľovnícky kaštieľ Planinka a za ním Katarínka. Ak pôjdete ďalej po žltej
značke, prídete až do cieľa v Dechticiach.
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Korlatka

Náročnosť: stredne náročná
Prevýšenie: 259 m
Dĺžka trasy: 38 km (Smolenice – Jahodník
6 km – Plavecký Peter 11 km – Buková 6 km
– Rozbehy 5 km – Trstín 7 km – Smolenice
3 km)

Hradná cesta na bicykli

T
Ostrý kameň

Majcichov
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Majcichov

áto cyklotrasa vám poskytne okrem cyklistického zážitku aj možnosť vidieť miestne
hrady – „rozprávkový“ zámok a dve zrúcaniny. Počas cesty prejdete naprieč Malými
Karpatmi dvakrát. Čo sa týka orientácie, trasa nie je
náročná. Začína pri železničnej stanici v Smoleniciach, kde treba sledovať žltú a zelenú značku. Hneď
na úvod budete prechádzať popod malebný Smolenický zámok, onedlho dorazíte na rázcestie v Smolenickej Novej Vsi, kde sa budete držať už len modrej značky. Za Jahodníkom vás čaká stúpanie a následne zjazd
lesom, ktorý vás privedie až na križovatku k Malokarpatskej cyklomagistrále (červená značka). Po červenej
značke pokračujete ďalej až k obci Buková. Ak pôjdete
po značke, dostanete sa do centra obce. Ak sa mu
chcete vyhnúť a vidieť veterný park na Vápenkovej
skale, potom približne 1 km pred obcou, pred krížom
odbočíte z červenej značky doľava na asfaltovú cestu,
ktorá neskôr prechádza do poľnej cesty. Po nej prídete
do obce Rozbehy, kde sa nachádza aj zrúcanina hradu
Korlátka. Z Rozbehov sa vydáte smerom k Sokolským chatám a držíte sa modrej turistickej značky.
Neskôr sa budete opäť napájať na červenú značku
– keď prídete na cestu vedúcu z Bukovej do Trstína,
odbočuje sa vľavo. Po návšteve Trstína sa opäť vrátite
do Smoleníc, kde ste trasu začínali.

Vinohrady na orešianskej ceste

Náročnosť trasy: stredne náročná
Prevýšenie: 220 m
Dĺžka trasy: 25 km (Horné Orešany
– Majdán 3 km – Olšovský mlyn 2
km – Rybáreň 2 km – Zabité 5 km
– Doľany 4 km – Dolné Orešany 5
km – Horné Orešany 4 km)

Orešiansky okruh

O
Dolné Orešany

Zavar

Náročnosť trasy: stredne ťažká
Prevýšenie: 24 m
Dĺžka trasy: 40 km (Trnava – Zavar 8 km –
Križovany nad Dudváhom 3 km – Majcichov
8 km – Voderady 5 km – Hrnčiarovce nad Parnou 8 km – Trnava)

Majdan

bľúbená cyklistická trasa
nazývaná Orešiansky okruh
prechádza väčšinou lesom
a lesnými cestami. Trasa
začína v malebnej vinohradníckej obci
Horné Orešany, pri obecnom úrade.
Začnete po žltej značke, ktorá
vás dovedie do rekreačnej časti
Majdán. Po modrej značke sa vydáte
od križovatky s asfaltovou cestou
z Lošonca. Počas cesty proti prúdu
potoka Parná si môžete vychutnávať
pohľad na krásne lesné prostredie
a budete prechádzať aj ponad potok
až k lokalite Olšovský mlyn. Potom pôjdete časť trasy po náučnom
chodníku až po horáreň Zabité, kde
si môžete dopriať dúšok čerstvej vody
vyvierajúcej priamo z prameňa. Od
horárne sledujete modrú značku. Hneď
ako prídete na Malokarpatskú vínnu
cyklocestu, stretnú sa modrá a zelená
značka. Potom sa držíte už len zelenej
značky, ktorá vás dovedie až do vášho
cieľa – Horných Orešian.
Voderady

Trnavskou sprašovou tabulˇou

A

máme tu ďalšiu vyhľadávanú cyklotrasu, ktorá
je oproti ostatným dlhšia. Pre svoju 40-kilometrovú dĺžku patrí medzi stredne náročné trasy,
avšak prevýšenie má minimálne. Väčšina trasy
vedie po menej frekventovaných cestách s asfaltovým povrchom. Začiatok trasy je pred železničnou stanicou v Trnave.
Tu sú zelené značky, ktoré vás budú sprevádzať ďalej až do
obce Zavar. Tu v centre obce na križovatke odbočíte doprava a zídete zo zelenej značky. Prejdete okolo elektrickej rozvodne a smerujete do Križovian nad Dudváhom. Ďalšími
zastávkami na trase sú obce Opoj a Majcichov. V Majcicho-

ve sa nachádzalo kedysi dávno zaujímavé veľkomoravské
hradisko. Ďalej pokračujete do Voderád, kde môžete vidieť
kaštieľ s krásnym parkom. Na konci obce odbočíte doprava,
smerom do Trnavy. V rekreačnej oblasti Kamenný mlyn
sa opäť napojíte na zelenú značku a pokračujete až do cieľa,
k železničnej stanici v Trnave.
V Trnave a jej blízkom okolí existuje okrem týchto
spomínaných trás ešte mnoho ďalších, ktoré sa určite oplatí
navštíviť. Prajeme vám silu do pedálov a vietor vo vlasoch –
na každom odbicyklovanom kilometri!
Martina Zvolanská
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NACYKLISTIKA
KOLESÁCH
JUH ZÁPADNÉHO
SLOVENSKA JE IDEÁLNY
NA „EXPEDIČNÉ“
JAZDENIE.

JUŽANSKÁ POHODA
Väčšina z nás si spája Sereď s pečivárňami Sedita a Horalkami, toto
mesto však ponúka výrazne viac.

O

blasť Serede, Galanty a Šale ponúka množstvo nenáročných cyklotrás, ktoré sa kľukatia pomedzi polia, lužné
lesy a malé dedinky a prevedú vás popri toku Váhu
a jeho slepých ramenách, ale aj okolo dominanty oblasti
– vodnej nádrže Kráľová.

Keď sa skončí leto

Letné prázdniny sú minulosťou a s nimi sa v podstate skončilo aj
leto. Netreba však zúfať! Štatistiky a skúsenosti z minulých rokov
hovoria jasne – začiatok jesene, obzvlášť september a začiatok októbra prinášajú veľmi pekné počasie, čo znamená jediné – čaká nás
množstvo parádneho jazdenia! Jeseň sa však vyznačuje aj stupňujúcou sa únavou. Minimálne v našom prípade. Máme už v danom
čase (od začiatku sezóny) natočených pekných pár stoviek/tisícov
kilometrov – záleží od snahy, nadšenia a jazdca. Zároveň sme sa
stihli zúčastniť viacerých pretekov a spoznať nové spoty v zahraničí. Medzitým trávime v lete veľa času na domácich trailoch, kde
„tlačíme na pílu“ a predbiehame sa v získavaní PR-iek a KOM-ov
na Strave. Preto aj keď nás jesenné počasie láka (lebo veď je predsa
stále teplo a pekne = jazdiť treba), často nám chýba energia na veľké
kopce alebo náročné, technické traily. Na jeseň preto obľubujeme
skôr nenáročné jazdenie, kopanie a opravu trailov a spoznávanie
nových lokalít. A práve na takéto „expedičné“ jazdenie, ktoré vedie
viac-menej po rovine, je ideálny juh západného Slovenska. Sereď,
Galanta alebo Šaľa sú mestá v okolí vodnej nádrže Kráľová a sú
rozmiestnené v povodí Váhu. Celá oblasť je rovinatá, popretkávaná
cyklochodníkmi a poskytuje množstvo aktivít, ktoré s vodou úzko
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súvisia. Ak sa teda radi presúvate bicyklom a spoznávate takto
nové miesta, juhozápad Trnavského kraja vás očakáva s otvorenou
náručou.

Kráľová je kráľovská!

Jeden z nami prejdených okruhov je oficiálna cyklotrasa vedúca
okolo vodnej nádrže Kráľová. Táto sa nachádza priamo medzi Sereďou a Šaľou a v našich končinách ide v určitom zmysle o unikát.
„Trojkombo“ s kódovým označením voda, slnko, vietor z nej totiž
robia presne to, čo Tomáš Hafner nazýva rajom (wind)surferov.
Ak sú vám čo i len trošku blízke vodné športy, na tomto mieste sa
budete cítiť skutočne kráľovsky. Či už preferujete spomínané surfovanie, člnkovanie, kúpanie, jazdu na vodnom skútri, alebo stále
modernejšie SUP (stand up paddle), prídete si na svoje. Dôležitým
bodom, ktorý by ste pri svojom výlete nemali obísť, sú Kaskády
– oddychové centrum a hotel. Kaskády sa nachádzajú neďaleko
dediny Váhovce, asi päť kilometrov východne od Galanty. Na
brehu kamennej pláže plnej okruhliakov nájdete v tejto časti nádrže
kotviť malé loďky alebo súkromné člny: oblasť nesie nádych malých
prímorských mestečiek.
Náhradným lákadlom sú vtáčie ostrovy, na ktoré sa treba vybrať
s ďalekohľadom. Asi päť kilometrov od Kaskád je termálne kúpalisko Galandia, v rovnakej vzdialenosti, no v južnom smere sa ukrýva
farma Humanita – akási súkromná zoo a oáza pokoja.

Vodný hrad

Okrem Váhu a vodnej nádrže Kráľová vás dve kratšie cyklotrasy

prevedú mestom Sereď a jej okolím. Väčšina ľudí si toto mesto
spája s pečivárňami Sedita a povinnou výbavou každého turistu –
Horalkami. Sereď toho však ponúka výrazne viac. Rozhodne vám
odporúčame obzrieť si Šintavský vodný hrad, resp. klasicistický
kaštieľ, na ktorý bol neskôr prestavaný. S ním je spojených hneď
niekoľko zaujímavostí: „Až v roku 1983 pri pamiatkovom výskume
kaštieľa v Seredi sa zistilo, že tento klasicistický kaštieľ uprostred
parku je prestavaný hrad – pevnosť Šintava. Stredoveký hrad bol
totiž v 17. storočí premenený na modernú renesančnú pevnosť
a neskôr na kaštieľ. Zmena koryta rieky Váh spôsobila, že sa dostal
z ľavého brehu na pravý, a preto ho teraz možno nájsť v Seredi,
a nie v susednej obci Šintava,” píšu na stránke www.slovenskehrady.sk. Rozsiahly anglický park, ktorý ho obkolesuje, obchádza
hneď niekoľko cyklotrás – je teda výborným miestom na prestávku. Žiaľ, stav tohto výnimočného historického sídla je zlý napriek
snahám o jeho rekonštrukciu. Na druhej strane, okolie pamiatky je
zachované (vrátane pôvodných hradieb) a nie je nijako narušené
modernou výstavbou. Toto je na Slovensku skutočne výnimočné
– v Bratislave by už bola podobná pamiatka prestavaná na garáže, bufet alebo gýčovú barokovú záhradu odliatu z betónu... Pri
bočnom vstupe do parku okrem toho nájdete „workoutové“ ihrisko
(ľudovo nazývané aj preliezky), dirtový park s pumptrackom, ktorý
by však potreboval menšiu údržbu, a parádny skatepark, ktorý je
však ešte len vo výstavbe. Na svoje si teda príde každý, pričom ide
opäť o možnosti, ako si spestriť výlet.

NeVáhajte!

Váh patrí medzi slovenské veľtoky – predsa len vzniká sútokom
Bieleho (pramení v Nízkych Tatrách) a Čierneho Váhu (premení
vo Vysokých Tatrách) v Kráľovej Lehote a za Komárnom sa vlieva
do Dunaja. V oblasti našich cyklotrás – teda dolnej časti povodia
má rieka mnohé mŕtve ramená a okolie je lemované ostrovčekmi
lužného lesa. Práve tieto sú ako stvorené na príjemné posedenie,
chytanie rýb či dokonca kempovanie, ktoré bolo v oblasti oddávna veľkým lákadlom. Na to poslúži aj zrenovovaný autokemping
Ostrov lásky, ktorý sa nachádza priamo v Seredi. Bikovanie nemusí
byť vždy len o adrenalíne, zdolávaní výškových metrov alebo
o hecovaní sa do stále náročnejších technických trailov. Občas je
príjemné bike využiť len ako dopravný prostriedok a vychutnať si
úplne odlišné aktivity, ktoré počas náročnej (zväčša aj pretekárskej) sezóny nemajú u väčšiny bikerov miesto. Okres Galanta toho
ponúka skutočne veľa, či už z hľadiska histórie, kultúry, alebo voľnočasových aktivít. Ak ste počas leta nestihli dovolenku a vodnými
športmi si radi spestríte bikový výlet, neVáhajte a choďte to tam
skontrolovať.
Jakub Stank
Foto: Marek Kikinder
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A

reál trnavského golfového
klubu ponúka ideálne možnosti nielen pre golfistov,
ale pre všetkých, ktorí
hľadajú oddych v krásnom prostredí
Kamenného mlyna. Samotný areál
tvorí jedno z najväčších odpalísk na
Slovensku a malé deväťjamkové ihrisko s celkovou dĺžkou 1 000 metrov.
Trnavská golfová akadémia je ihrisko
určené na precvičenie krátkej hry,
ktorá býva v golfe často tá najdôležitejšia. Pokročilí hráči aj začínajúci
golfisti si ihrisko môžu užiť počas celého týždňa. Aj tí, ktorí golfovú palicu
ešte v ruke nedržali, si môžu vyskúšať
tento populárny šport, pričom im radi
poradia profesionálni tréneri. Každému návštevníkovi padne vhod aj
dobrá káva či iné občerstvenie, ktoré
si môže vychutnať na terase miestnej
kaviarne. Trnavský golfový areál je
pre návštevníkov otvorený denne od
8.00 do 20.00 hod.
(rf)
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Kamenný
mlyn

Trnava

GOLF
pre každého
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JAZDECTVO –

šport i relax

Jazdectvo je
krásne hobby,
vďaka ktorému sa
môžete venovať
športu a zároveň si
vychutnávať krásne
chvíle relaxu. Kôň
– zviera, ktoré od
nepamäti sprevádza
naše ľudské životy,
sa radí medzi
ušľachtilé zvieratá,
ktoré sa v súčasnosti
využívajú prevažne na
športové a relaxačné
účely. Pre mnohých
svojich majiteľov
sú priam srdcovou
záležitosťou. Ak nad
jazdením ešte len
uvažujete, alebo
hľadáte možnosti, kde
by ste sa mu mohli
venovať, nechajte
sa inšpirovať naším
krátkym prehľadom
o jazdeckých kluboch
v našom regióne.
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Jazdenie ako
športová
disciplína

V

súčasnosti je jazdectvo na našom území
na vysokej úrovni a vyprofilovalo sa do
množstva rôznych športových disciplín.
Radia sa medzi ne napríklad dostihy,
vytrvalostné jazdenie, klusácke dostihy, parkúr,
drezúra, záprahy či iné. Populárnosť jazdenia
a vysoký záujem o tento druh hobby a športu sa
prejavila aj v našom trnavskom regióne, vďaka
čomu u nás vznikli rôzne jazdecké kluby.
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Jazdecký klub
Kubiš – Trnava

N

eďaleko Trnavy, v tichej lokalite sa rozprestiera
približne na 5 hektároch jazdecký klub Kubiš,
ktorý bol vybudovaný v roku 2006. Tento klub
patrí medzi najnovšie jazdecké areály v meste.
Na jazdenie máte k dispozícii vonkajšiu jazdiareň, ktorá
má rozmery 55 x 33 metrov a špeciálny pieskový povrch.
K dispozícii sú taktiež vnútorné boxy na ustajnenie koní, či
trávnaté pasienky pre kone, ktoré sa rozprestierajú na rozlohe približne 3 hektáre. JK Kubiš bol založený už v roku
1999 a je registrovaný Slovenskou jazdeckou federáciou. Ak
sa stanete jeho registrovaným jazdcom, môžete sa zúčastňovať na rôznych pretekoch na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Okrem toho má výbornú jazdeckú školu pre začiatočníkov
aj pokročilých. Začiatočníci sa učia pod dohľadom skúsenej
trénerky a skúsenejší jazdci zase môžu chodiť na vychádzky do neďalekého okolia. Medzi najobľúbenejšie miesta
jazdcov patrí vychádzka do rekreačnej oblasti Kamenný
mlyn, kde sa môžete pokochať okúzľujúcou prírodou a váš
koník sa môže občerstviť sviežou vodou.

Jazdecký klub AXA –
Jaslovské Bohunice

V

JK AXA si prídu na svoje začiatočníci aj skúsenejší jazdci. JK AXA sa
venuje výcviku parkúrových koní a jazdcov, ale aj rekreačnému jazdeniu. Jedinečnosť tohto klubu spočíva aj v tom, že dáva možnosť širokej
verejnosti využiť služby jazdenia na koni za výpomoc v klube. Okrem
toho klub poskytuje aj školské vychádzky. V rámci svojich služieb klub organizuje
aj rôzne ukážky jazdenia a jazdecké preteky. K dispozícii je pre jazdcov piesková
jazdiareň s prekážkami, možnosť vychádzok popri družstve alebo k okolitým dedinám. V klube sa tiež môžete objednať na samostatný výcvik, alebo si prenajať koňa.

Jazdecký klub
Agro farma Dolina

A

máme tu ďalší jazdecký klub, konkrétne Agro farma Dolina, ktorý
sa nachádza asi 1 kilometer od Trnavy. Tento klub je výborným
miestom pre úplných začiatočníkov, ale vhodný je aj pre pokročilých jazdcov. Klub poskytuje tréning od úplných základov jazdenia
cez rekreačné jazdenie až po športové jazdenie. Výcvik môžete absolvovať na
vlastnom, ale aj zapožičanom koni. Jazdecký klub organizuje v rámci svojich
služieb jazdeckú školu a rôzne iné jazdecké kurzy, kde sa venujú začiatočníkom, ale aj pokročilým jazdcom. Ak patríte medzi pokročilých, potom
môžete využiť rekreačné jazdenie. Ak túžite po koňovi, alebo nejakého už
máte, ale hľadáte možnosť, kde ho ustajniť, jedným z riešení je aj prenájom
boxu v Agro farma Dolina.

Martina Zvolanská
Foto: KRR, jazdecké kluby
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VZNÁŠADLÁ V LODENICI
V PIEŠŤANOCH

Po úspešne obnovenej tradícii organizovania medzinárodných vodnomotoristických športových podujatí na piešťanskej Sĺňave, kde tradícia
vodného motorizmu siaha až do 60. rokov minulého storočia, sa
Klub vodného motorizmu a vodných športov opäť rozhodol pripraviť
nevšedné športové podujatie.

M

ajstrovstvá Európy vznášadiel o Veľkú cenu Slovenska 2017 sa bude konať počas augustového víkendu 12. – 13. 8. 2017. Súťaž bude tretím kolom zo
štvordielneho seriálu Majstrovstiev Európy vznášadiel 2017, ktoré sa konali v anglickom Allertone a francúzskom
Grez-Neuville. Finálové kolo sa uskutoční v nemeckom Saalburgu.
Účasť už potvrdili jazdci z Nemecka, Francúzska, Švédska, ale aj
z Rakúska, Česka a, samozrejme, domáceho Slovenska. Súťažiť
budú jazdci zo štyroch seniorských, jednej nováčikovskej a jednej
juniorskej kategórie súťažných vznášadiel. Na pretekárskej trati,
prechádzajúcej po súši, ale aj na vode, predvedú jazdci majstrovstvo
ovládať svoje stroje, pohybujúce sa značnou rýchlosťou vo výške
približne 30 cm nad povrchom.
Organizátori nezabudli ani na divákov, pre ktorých opäť pripravujú zaujímavý sprievodný program. Tento rok bude rozšírený o propagačné jazdy rýchlostných motorových člnov rôznych
výkonových kategórií „Classic boats“ jazdcov z Nemecka, Čiech,
ale aj o propagačnú jazdu slovenskej legendy vodného motorizmu
Ladislava Herbanského, na aké si môžu zaspomínať zo 70. a 80.
rokov. Predstavia sa aj vodní lyžiari z piešťanského Klubu vodného

lyžovania. Tešiť sa môžete aj na mnohé ďalšie atrakcie, napríklad
na „lietanie“ nad vodou, tzv. „Aquafly“, a to aj s možnosťou vyskúšať
si ho. Lákadlom bude aj areál pre detských fanúšikov – na deti tam
čaká zábava, zatiaľ čo rodičia si budú môcť oddýchnuť.
Podujatie sa v sobotu aj v nedeľu začne o 10.30 tréningami
súťažiacich. Počas obednej prestávky bude prebiehať program pre
divákov a zároveň sa pre verejnosť otvoria brány depa pretekárov,
aby si diváci mohli zblízka obzrieť vznášadlá a člny. Od 13.00 budú
prebiehať preteky všetkých kategórií rozdelených do dvoch celkov
v sobotu aj v nedeľu. V nedeľu sa môžu diváci tešiť na finálový
„Open race“, ktorého sa zúčastnia všetky vznášadlá bez rozdielu
kategórií a štart bude systémom „Le Mans“. Podrobnejšie informácie o podujatí a sprievodnom programe, ktoré budú priebežne
dopĺňané, nájdete na webovej stránke www.vznasadla.sk.
Jedným z hlavných cieľov organizujúceho klubu bolo pripraviť
pre divákov podujatie opäť bez vstupného. To je možné len vďaka
podpore partnerov a dobrovoľníckej činnosti členov klubu, ktorí
medzi sebou radi privítajú aj ďalších záujemcov, ktorí by mali
záujem prispieť k úspešnému zorganizovaniu tohto nekomerčného
športového podujatia. 
Spracovala Barbora Jánošíková
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GALÉRIA S NÁDHERNOU ZBIERKOU
UMENIA

Kopplova vila Trnava

„Trienále plagátu Trnava eviduje viac ako 100-percentný
nárast prihlásených plagátov.“ Robert (Viktor) Němeček

GALÉRIA JÁNA
KONIARKA
Galéria Jána
Koniarka vznikla
v roku 1976.
Prevádzkuje dve
budovy: Kopplovu
vilu s prístavbou
a Synagógu –
Centrum súčasného
umenia.
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T

rnavský samosprávny kraj
prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej
únie zabezpečil v roku
2015 rekonštrukciu Synagógy –
Centra súčasného umenia v celkovej
sume 809 000 €.
V priestoroch Kopplovej vily
sa nachádzajú tri stále expozície:
Galéria portrétov, Klenoty domova
a Sochár Ján Koniarek. V piatich
miestnostiach historickej budovy sa
v šesťtýždňových cykloch striedajú
krátkodobé výstavy klasického žánru, teda maľba, grafika, socha, sklo,

keramika a fotografia. Mladí autori
vystavujú v synagóge.
Galéria Jána Koniarka v Trnave
oslávila v minulom roku 40. výročie
vzniku. Počas jej existencie sa
rozrástol jej zbierkový fond na 4 753
zbierkových predmetov.
V rokoch 2013 – 2016 vystavovali
v galérii renomovaní umelci, ako
Ivan Pavle, Juraj Dolan, Oľga Bartošíková, Boris Jirků, Miloš Balgavý,
Dušan Junek, Igor Piačka, Karol
Ondreička, Julo Nagy, Ján Berger,
Xénia Bergerová a ďalší. Konceptu-

álny smer v rámci výstav zastúpili:
Tets Ohnari (Japonsko), Juraj a Ivan
Dudášovci, Marcin Berdyszak, Patrik
Kovačovský, Peter Rónai, Milan
Špak, Lenka Lukačovičová a ďalší.

© foto: archív GJK

Najvýznamnejším podujatím galérie je Trienále plagátu Trnava. Ide
o medzinárodnú súťažnú prehliadku
plagátovej tvorby, ktorá sa koná pod
záštitou medzinárodnej organizácie
ico-D. V roku 2015 sa uskutočnil už
9. ročník tejto prestížnej súťažnej
prehliadky, do ktorej autori z 27
krajín sveta prihlásili 3 564 plagátov,
čo je viac ako 100-percentný nárast
prihlásených prác oproti predošlému
ročníku.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa odborní pracovníci galérie
venujú kurátorskej a publikačnej
činnosti. V roku 2016 bola hlavnému
kurátorovi galérie za odbornú činnosť udelená Cena Martina Benku.
Galéria plní aj výchovnú a edukačnú činnosť. Celoročne navštevujú
galériu a galerijnú knižnicu deti
predškolského i školského veku, žiaci, študenti i poslucháči trnavských
univerzít. V priestoroch galérie sa
konajú Letné tvorivé dielne.

Výstava obrazov Ivana Pavleho

© foto: archív GJK

Trnava

Galéria spolupracuje s galériami
a kultúrnymi inštitútmi z Maďarska,
Poľska, Rakúska a Česka v rámci
cezhraničnej spolupráce programu RECOM. Medziročne eviduje
mierny nárast návštevnosti, ktorý sa
pohybuje v rozmedzí 9 000 – 12 000
návštevníkov za rok.

(red)
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GALÉRIA V KAŠTIELI

ZÁHORSKÁ
GALÉRIA
JÁNA
MUDROCHA
V SENICI
Senica

Trnava
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Záhorská galéria Jána
Mudrocha v Senici, ktorá
pôsobí v najzápadnejšom
slovenskom regióne na Záhorí,
sídli v neskorobarokovom
kaštieli Machatka, ktorý
údajne projektoval viedenský
architekt F. A. Hillebrandt
v roku 1760. Po odbornej
príprave v Záhorskom múzeu
v Skalici v rokoch 1976 – 1984
a adaptácii kaštieľa v rokoch
1978 – 1984 bola galéria
zriadená v decembri 1984.

Galéria Jána Mudrocha

G

aléria odbornometodicky
spravuje stálu expozíciu Galériu Júliusa Koreszku v Záhorskom múzeu v Skalici,
zostavenú z jej zbierok. V priestoroch
galérie v Senici poriada nepravidelne
namiesto stálej expozície obmieňanú
výstavu Umelci Záhoria.
V desiatich priestoroch kaštieľa sa
uskutočňujú približne v jedenapolmesačných intervaloch krátkodobé výstavy, doteraz v počte 853 výstav, z toho
v galérii 194 s návštevnosťou 250 972
osôb a mimo galérie 659 výstav, najmä
v cykle výstav Umelci Záhoria.
Galéria Jána Mudrocha v Senici si
pripomenula v roku 2014 tridsať rokov
svojej činnosti periodickou výstavou
VI. stretnutie umelcov Záhoria. Za
dobu existencie získala spolu 3 176
zbierkových predmetov.
V posledných rokoch 2012-2017
boli v galérii usporiadané výstavy známych tvorcov J. Kostku, J. Hojstričovej,
O. Bartošíkovej, M. Rašlu, B. Lunterovej, A. Brunovského, M. a J. Filovcov.
Konceptuálne umenie prezentovali
výstavy M. Mikulu, R. Fajnora, V.
Oravca alebo K. Patúcovej.
Okrem svojho regionálneho poslania vo svojej odbornej špecializácii
galéria poriada od roku 1992 celoslovenské trienále poslucháčov výtvarných
škôl Talenty. Doteraz deväť ročníkov
oboslali poslucháči najmä VŠVU
v Bratislave, potom Ústavu dizajnu FA
STU v Bratislave, Akadémie umení
v Banskej Bystrici a najnovšie VŠMU
v Bratislave.
Z hľadiska prihraničnej polohy
galérie je jej druhou špecializáciou
spracovanie a prezentácia blízkeho
moravského a českého výtvarného
umenia, najmä v spolupráci s partnerskou Galériou výtvarného umenia
v Hodoníne, s ktorou poriada cyklus

spoločných výstav ARS 51. Z výstav
moravských a českých umelcov možno
uviesť aspoň výstavy R. Šafránka, M.
Bauera, L. Kováříkovej, M. Trizuljakovej a z konceptuálnych výstav P.
Bulavu.
Najnovšie galéria poriada výtvarné
sympóziá, či už sochárske (Gajary,
Smrdáky, Senica), maliarskosochárske
(Skalica), maliarske (Holíč) a medzinárodné maliarske (Samota u Kubicov).
Vo vedeckovýskumej činnosti sa
odborní pracovníci galérie zaoberajú
kurátorskou, edičnou a publikačnou
činnosťou. V roku 2009 obdržal riaditeľ
galérie Cenu Mariána Várossa. V edičnej činnosti galéria vydala spolu sedem
monografií a vyše päťdesiat publikácií
k výstavám v cykle Umelci Záhoria
a sedem publikácií v cykle Spoločné
výstavy umelcov Záhoria.
V kultúrno-výchovnej činnosti
usporiadala galéria 1 634 podujatí,
prednášok, besied, sympózií, prezentácií kníh a koncertov s návštevnosťou
60 632 osôb, najmä detí a mládeže,
pre ktoré sa konajú v galérii aj tvorivé
dielne a kreslenie detí v galérii, najmä
v priebehu Dní otvorených dverí.
V publikačnej činnosti uverejnili
pracovníci galérie mnoho článkov
a štúdií a v metodickej činnosti usporiadala galéria 356 výstav neprofesionálneho výtvarného umenia a 50 výstav
detského výtvarného prejavu. Galéria
vlastní knižnicu a archív.
Galéria spolupracuje s inými
galériami, múzeami a ďalšími kultúrnymi organizáciami u nás a v zahraničí. Návštevnosť galérie činí ročne
približne 6 000 – 8 000 osôb, najmä detí
a mládeže.


Štefan Zajíček, riaditeľ ZGJM
Foto: archív ZGJM
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KALENDÁR PODUJATÍ

júl

20

PLÁNOVANÉ AKCIE
Cibula Fest 2017
9. ročník jedného z najväčších česko-slovenských festivalov Cibula Fest
20. 7. 2017 15:00 – 23. 7. 2017 4:00 – Holíč,
letisko – festival

Bike Attack
Séria 5 večerných cyklistických podujatí
20. 7. 2017 16:30 – 20. 7. 2017 21:00 – Orechová Potôň,
Slovakia Ring – šport

júl

21

KTM X-BOW Battle
Vzrušujúce preteky vozidiel KTM
21. 7. 2017 9:00 – 22. 7. 2017 18:00 – Orechová Potôň, Slovakia Ring – šport
Countryfest Bohunice 2017
Medzinárodný country festival pre celú

rodinu
21.7.2017 9:00 – 23.7.2017 19:00 – Jaslovské Bohunice,
amfiteáter – festival
Pangula Fest 2017
2. ročník úspešného festivalu
21. 7. 2017 19:00 – 22. 7. 2017 22:00 – Hlohovec, Zámocká
záhrada – festival

júl

28
júl

29

Trnavské organové dní
Medzinárodný festival organovej hudby
28.7.2017 20:00 – 10.9.2017 – Trnava, Bazilika sv. Mikuláša – festival

Stretnutie historických vozidiel
XII. letné stretnutie historických vozidiel
do roku 1975
29. 7. 2017 8:00 – 29. 7. 2017 18:00 – Adamovské jazerá – iné

FRIŠKOFEST
Festival zameraný na podmanivú, voňavú levanduľu a všakovaké výrobky z nej vyrobené.
29. 7. 2017 10:00 – 29. 7. 2017 21:00 – Abrahám, futbalové
ihrisko – festival

august

4

Trnavský jazzyk
Jedinenčný open air festival
4. 8. 2017 19:00 – 5. 8. 2017 23:58 – Halenárska 20 – Mestský amfiteáter – festival
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august

5

august

11

august

12

august

18

Dlouhá noc
Koncert speváčky Heleny Vondráčkovej
spojený s Oldies party Rádia Vlna
5. 8. 2017 20:00 – 6. 8. 2017 4:00 – Galanta, Amfík – koncert

Histo Cup
Preteky historických pretekárskych vozidiel
11. 8. 2017 9:00 – 13. 8. 2017 18:00 – Orechová Potôň, Slovakia Ring – Šport

3. kolo seriálu Majstrovstiev Európy
vznášadiel
12. 8. 2017 8:00 – 13. 8. 2017 17:00 – Piešťany, Lodenica – súťaž

OMV MaxxMotion Veľká cena SR
Veľká cena SR – preteky cestných automobilov
18. 8. 2017 9:00 – 20. 8. 2017 18:00 – Orechová Potôň, Slovakia Ring – šport

Trnavská brána
Medzinárodný festival folklórnych súborov
18. 8. 2017 17:00 – 20. 8. 2017 – Trnava, Trojičné námestie
– festival

august

Bike Attack
Séria 5 večerných cyklistických podujatí
24. 8. 2017 16:30 – 24. 8. 2017 21:00 –
Orechová Potôň, Slovakia Ring – šport

august

Senická mašírofka
37. ročník – KST Senica
29. 8. 2017 6:00 – 29. 8. 2017 18:00 – Senica, Mestský park – pomník L. Novomeského
– turistika

september

Stredoveká prešovačka
Slávna história vinárstva a vinohradníctva
v regióne Tirnavia
1. 9. 2017 17:00 – 1. 9. 2017 22:00 – Trnava, nádvorie radnice – vinárstvo

24

29
1
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NAJKRAJŠIE CYKLOTRASY –
PODJAVORINSKO A POVAŽIE

POZNÁŠ
SLOVENSKO? P
Nové vydanie spoločenskej hry
pre deti a dospelých,
ktorí majú radi Slovensko.

V

od Veľkou Javorinou
a v údolí Váhu pribúda
stále viac cyklistických
ciest, chodníkov a značkovaných
cyklotrás. Prvá polovica z 25
prezentovaných cyklistických
okruhov je situovaná do nádherného podjavorinského kraja
a druhá polovica smeruje do
údolia Váhu či lesov Malých a Bielych Karpát, Považského Inovca
či Strážovských vrchov.

edomostno-zábavná hra
pre zvedavé deti a dospelých je pútavou turistickou
prechádzkou po Slovensku,
ríjemným spestrením
jeho dolinách, pohoriach, mestách
potuliek po krajine bývajú
a dedinách, s množstvom otázok,
pekné vyhliadky. Zväčša
ktoré sa viažu k najzaujímavejším
kopcovitá krajina Slovenska je
slovenským prírodným a kultúrnym
poskladaná z pahorkov, vrchov
atrakciám. Víťazom hry sa stáva hráč,
či hrebeňov, z ktorých nám nič
ktorý vďaka vedomostiam a dávke
nebráni pokochať sa blízkymi
hráčskeho šťastia najrýchlejšie prejde
aj vzdialenými horizontmi.
celú trasu hracieho plánu.
Z tisícok miest s výhľadom sme
V hre nájdete 2 hracie plány – prvý
vybrali takmer dvesto najkrajších, ktoré predstavujú najpôsobivejplán Slovensko pre malých (pre
šie scenérie na Slovensku.
deti od 7 do 12 rokov) a druhý plán
Slovensko pre veľkých (pre staršie deti
a dospelých). Vyše 800 otázok a hracích úloh sa nachádza na kartičkách rôznych druhov. K hraciemu plánu Slovensko pre malých patria kartičky s jednoduchšími otázkami a fotohádankami o prírode,
histórii a súčasnosti Slovenska. K hraciemu plánu Slovensko pre veľkých patria kartičky s otázkami a fotohádankami, rozdelené do troch
kategórií: Príroda a turistika, Kultúra a umenie a História a osobnosti.

NAJKRAJŠIE VYHLIADKY

P

MIROSLAV FRINDT: PRÍPAD NAJDÚCH
Miroslav

Frindt

Pr ípad
N ajdúch
Nájdu médiá rodičov
podhodeného dieťaťa?

(Ikar, 2017)

N

a televíznej obrazovke vyzerá všetko
úžasne. Dokonalí ľudia, americké úsmevy, idylka. Aký pohľad by sa nám však
naskytol, keby sme nahliadli do jej zákulisia? Novinár RTVS Miro Frindt nám na stránkach
svojej knihy otvára dvere „za kameru“ vo fiktívnej
TV Slovakia 24, kde roztáča dych vyrážajúci vymyslený príbeh. Keď ho však budete čítať pozorne,
možno objavíte paralely so skutočnými postavami
mediálneho sveta. Hlavná hviezda stanice Iveta
Galanová je učebnicový príklad modernej novinárky
a moderátorky. To, čo jej chýba k telesnej dokonalosti, usilovne dobieha širokými lakťami a dravosťou.
Mladý, vyšportovaný zvukár Radovan Strempek sa
na nedostatok ženskej pozornosti nemôže sťažovať a,
hoci si môže vyberať spomedzi krásavíc, on sa roz-

Spracovala Stanislava Murínová
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hodne nadviazať vzťah práve s Galanovou. Cestou
zo služby náhodou kopne do škatule pohodenej pri
autobusovej zastávke – a vypadne z nej živé dieťa!
Nájdený najdúch radikálne ovplyvní životy mnohých ľudí v televízii. Médiá sú v pohotovosti, keďže
novinári tušia senzáciu. Príbeh naberá na otáčkach
a vám pri čítaní začne miestami až rozum zastávať
nad situáciami, ktoré fiktívny život vo fiktívnej televízii pripraví. Ležiac na deke, sa nad touto knihou
rozhodne nudiť nebudete.
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ORNAMENTOVKA

DOPLŇOVAČKA

SPOJENÉ HREBEŇOVKY
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ŠPIRÁLOVKA

Aj byrokratovi sa ťažko odoláva... (dokončenie v tajničke)

Murphyho
zákon

jedz (det.)

brazílske
sídlo

zmeral som
stopkami

vytas meč

Pomôcky:
Ouro, autan,
reject, ucar,
Ieron

chemická
značka bóru

predložka
Národná
banka
Slovenska
(skr.)

miesto (kniž.)

2

105 rímskymi
číslicami

ruské meno
Hieronyma

vlk z Knihy
džunglí

technical
(angl. skr.)

umenie
(kniž.)

predkupné
právo
psovitá šelma

vplyv
(po česky)
vzorec jodidu
rubidného

1

druhá
solmizačná
slabika
natierate

ihličnatý
strom
nasekol

age
of Puberty
(skr.)
na
(po anglicky)
mädlila (kniž.)

značka pre
joule

druh mäkkej
tóniny
obrázok (skr.)
ukazovacie
zámeno,
tamto

ťažké kladivo
športový kód
Panamy

značka
objektívu

jód (zn.)
United
Airlines (skr.)

vystri ruky
vodorovne
Air Force

Daniela
(domácky)
požívajme
tekutinu

druh cicavky
čínske
mužské
meno

3
prístroj na
meranie
prúd. zosil.
koeficientu
samohláska

nadrvili
v mlyne

SÚŤAŽ

osobné
zámeno

starovek
meno
Emanuela

dezinf.
prípravok

vysušená
šťava z listov
rastlín rodu
Aloe

koniec,
ukončenie

editor (skr.)

zamietnuť
(po anglicky)

Milí čitatelia, redakcia časopisu friško pripravila pre vás hodnotnú cenu. Stačí, ak nám do 15. 9. 2017 pošlete na
telefónne číslo 6665 SMS správu v tvare FRISKO1 textzfarebnychpolibezmedzery s textom z tajničky, ktorá je vyznačená
fialovou farbou, v sieťach všetkých štyroch operátorov.

DOPLŇOVAČKA

SPOJENÉ ROHÁČIKY
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ZÁBAVA
Krevety sú
v surovom
stave šedé,
počas tepelnej
úpravy však
(tajnička 10 písmen).
Ich príprava
zaberie len
pár minút.
Obyčajne sa len
rýchlo opekajú
na panvici
alebo grile,
často vo forme
špízov, ktoré
sa podávajú
s omáčkou.

?
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ABRAHÁM, AMERÍCIUM, ANAGRAM, BÁBIKA, BACIL, BAPTISTA, BECKOV, BODYČEK, ČÁSLAV,
DELIKATESA, DENATURÁK, EVITA, FIGOVNÍK, FILATELISTA, FILC, GLYKÉMIA, HRANOSTAJ,
HROMADA, JEDÁLEŇ, KABÍNA, KANOE, KANÓN, KLÁVESNICA, KOCÚR, KOSODREVINA, LAGÚNA,
LANOVKA, LAVICA, LIEVANCE, LOVEC, MOSKYTY, MOTYKA, NÁBOŽENSTVO, OBALY, OBETA,
OHYBNOSŤ, OKRES, OSNOVY, OZETA, PANVICA, PAPYRUS, PÁTRANIE, PRAHA, PRESTAVBA,
PROPOLIS, PRSTY, RABÍN, RADOŠINA, REŤAZE, RIEČIŠTE, ROTOPÉD, RYBOLOV, SADENICE,
SALÁMA, SALAŠNÍCI, SAMOTA, SENICA, SEVERÁK, SKANZEN, SLÁDKOVIČ, SLIEPKA, SOMÁLSKO,
ŠIBENICA, ŠILER, ŤAHANICA, TAJOMNÍK, TANEC, TANIERE, ÚPRAVA, ÚRADNÍCI, VÁKUUM, VÁNOK,
VÝVAR, ZABIJAK, ZAPISOVATEĽ, ZÁROBOK, ZÁŽITOK, ZRENIČKY, ŽIAROVKA.
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ABECEDA, ABRANOVCE, ACETÓN, ADMIRÁL, ANAKONDA, APLAUZ, ASPIRÍN, BABETA, BABKA,
BECHEROVKA, DABING, DABLÉR, DALIBOR, DLÁTO, DONALD, EBOLA, EDISON, EVELÍNA, FAKÍRI,
FINANCIE, HANDLOVKA, HUSLE, KALEIDOSKOP, KAMENÁRSTVO, KANALIZÁCIA, KANAPE,
KAPITALISTA, KLAPOT, KOLESO, KOMPAKTNOSŤ, KORČULE, KOSTOLNÍK, LABRADOR, LABYRINT,
LAMELA, LETOVISKO, LONDÍN, LOSOS, MADONNA, NEMCE, OBEDÁR, OCENENIE, OLOVO,
PAHOLOK, PEŤO, PIVOVAR, PLETENEC, PODKOVA, PRÍPLATOK, PROMINENT, PUSTOVNÍK,
RADNOVCE, RAFINOVANOSŤ, REFERENDUM, REPARÁT, SABOTÁŽ, SALAŠ, SEMENÁ,
SPRAVODLIVOSŤ, ŤAVA, TEMENO, TOPÁNKY, TRÁVA, ULTRAZVUK, ÚSTAVA, UTOPENEC,
VALORIZÁCIA, VÍŤAZ, VLAJKA, VODOJEM, VŠIVÁK, ZÁBRANY, ZÁHRADNÍK, ZÁKUSOK,
ZAMENITEĽNOSŤ, ZÁRUKA.
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Ustrice sa
obvykle
podávajú živé,
ale pripravujú
sa aj smažené,
pečené, varené
alebo (tajnička
- 11 písmen)
priamo v
lastúre.
Tepelná úprava
je vhodná pre
tých, ktorí sa s
chuťou ustríc
len zoznamujú,
ale nechcú prísť
o kulinársky
zážitok.
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VeľkýMeder – Thermal Corvinus

Budúce číslo vám prinesieme až na jeseň! Dovtedy vám prajeme príjemné čítanie!
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Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle
§ 11 zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a v znení neskorších predpisov súhlas na
spracovanie svojich osobných údajov zaslaných
do redakcie v rámci súťaže (meno, priezvisko,
adresa, telefónne číslo a elektronická adresa)
usporiadateľovi súťaže, spoločnosti Forexin ONE
s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, na účely
uskutočnenia súťaže a na marketingové účely
usporiadateľa na dobu neurčitú. Súhlas so spraco
vaním osobných údajov možno v zmysle § 28 ods. 3
písm. b) zákona 122/2013 Z. z. kedykoľvek odvolať
zaslaním písomnej námietky na adresu redakcie.

Inzercia: info@friskomedia.sk

Všetky služby prémiových SMS prevádzkuje Forexin ONE s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
v spolupráci so spoločnosťou A SMS s.r.o., Šulekova
4226/70, 811 03 Bratislava. V prípade otázok či
technických problémov píšte na info@friskomedia.
sk. Viac informácií nájdete na www.friskomedia.sk/
mobilsutaz. Prémiové číslo je platné pre všetky mobilné siete na území Slovenskej republiky.

Tlač:
POLYGRAFICKÉ CENTRUM
obchodný program spoločnosti
Marketing and Business Group, s.r.o.
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

Zaslaním fotografie dáva čitateľ súhlas na jej
zverejnenie aj v prípade, že na fotografii je zobrazený čitateľ alebo osoba v príbuzenskom vzťahu
k čitateľovi. V prípade, že sa na fotografii nachádza
osoba mladšia ako 18 rokov nedovŕšených, bude
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Šéfredaktor: Melinda Elek
Redakcia: Beáta Lánová, Ján Pallai, Stanislava
Murínová, Alžbeta Molnárová, Martina Zvolanská,
Mikuláš Elek, Natália Krosnerová, Matej Martinček
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na zverejnenie takejto fotografie vydavateľom
potrebný písomný súhlas zo strany zodpovedného
zástupcu. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva
ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo celku
(najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov,
fotografií, grafov a iných vizuálnych zobrazení) aj
v inom než slovenskom jazyku je povolené len na
základe písomného súhlasu vydavateľa. Autori
článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení
vydavateľom vyhradzujú právo poskytovať súhlas na rozmnožovanie a verejné rozširovanie
týchto článkov, v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d)
autorského zákona.
VYDÁVA:

Forexin ONE s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46 242 473
IČ DPH: SK2023 296 297
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PREDAJ - SERVIS
JAZDENÉ VOZIDLÁ - NÁHRADNÉ VOZIDLÁ

AUTOUMYVÁREŇ

www.autoprofit.sk
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