
Koronavírus zásadným spôso
bom ovplyvnil druhý školský rok po 
sebe. Žiaci síce v  septembri 2020 
nastúpili do škôl, avšak už po pár 
týždňoch sa ich brány zatvorili. Vý
učba musela opäť prejsť z  prezen
čnej do dištančnej formy. 

Dištančné vzdelávanie v  Malac
kách sa skončilo koncom februára, 
keď sa najskôr otvoril I. stupeň zá
kladných škôl, I. stupeň individuál
neho štúdia základnej umeleckej 

školy (bez spevu a dychových ná
strojov) a všetkých šesť pracovísk 
materskej školy. Vyššie ročníky 
a  stredné školy sa vracali do lavíc 
postupne. Ani to však ešte nezna
menalo návrat k normálu, práve na
opak. Priamo v  školách vznikli od
berné miesta na testovanie, museli 
sa predkladať certifikáty či čestné 
vyhlásenia. 

„Skončil sa jeden z najnáročnejších 
školských rokov, aký kedy bol. Odrazil 

sa aj v živote našej školy. Žiaci sa pre
miest nili zo školských lavíc do svojich 
domácností. Pri dištančnom vzdelá
vaní žiaci 2. stupňa strávili 6 mesia
cov, teda viac ako polovicu školského 
roka. Korona nás obrala o veľa obľú
bených akcií. Neuskutočnil sa vianoč
ný jarmok, školský ples, neboli žiadne 
športové akcie, niektoré súťaže pre
behli len online. Napriek tomu sme 
ocenili 72 žiakov, víťazov okresných 
kôl, úspešných v kraji a v celosloven
ských súťa žiach. Školský rok sme skon
čili bez školskej akadémie. Dúfame, že 
ten budúci už bude lepší a normálny,” 
zhodnotili uplynulé mesiace peda
gogičky Základnej školy na Štúrovej 
ulici. Veľmi podobne to vyzeralo aj 
na ďalších školách.

Prázdninové mesiace využijú 
školy nielen na oddych svojich za

mestnancov. Je to čas na väčšie či 
menšie opravy, maľovanie tried  
a prípravu školských areálov na sep
tember. 

Materská škola síce nemá prázd
niny, avšak v  lete bude fungovať 
v  obmedzenom režime. Počas júla 
sú otvorené pracoviská Bernoláko
va a Hviezdoslavova, počas augus
ta bude otvorené pracovisko Raká
renská. Leto sa využije na čistenie 
priestorov a dezinfekciu hračiek. 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. Osuský

Vysvedčenia sú rozdané, prázdniny sú v  plnom prúde. Školský rok 
bol náročný pre všetkých – žiakov, pedagógov i rodičov. Aj preto sú 
prázdniny či dovolenky pre všetkých viac ako zaslúžené. Vyučovanie 
v školskom roku 2021/2022 sa začne vo štvrtok 2. septembra.
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Prevádzkové hodiny 
vakcinačného centra pri Bille:

•  štvrtok 17.00–20.00 h   
iba registrovaní (limitovaný počet 

vakcín), vakcína Johnson&John-
son – potrebná je iba jedna dávka 
•  piatok 17.00–20.30 h   

vakcína AstraZeneca – 2. dávky
•  sobota 8.00–18.00 h   

vakcína Pfizer – 1. aj 2. dávky
•  nedeľa 8.00–18.00 h   

vakcína Pfizer – 1. aj 2. dávky
„Počas zvyšných dní robíme vý

jazdy do obcí, domov k  imobilným 

ľuďom alebo do firiem. Za jún sa nám 
podarilo zaočkovať takmer 5tisíc ľu
dí, čomu sa veľmi tešíme,” povedala  
jedna z očkujúcich lekárok Petra Ko
varovičová.

Aktuálne informácie odporúča
me sledovať na facebookovej strán
ke Ockovanie Malacky. 

-red- 

 Pri Bille už zaočkujú aj  jednorazovou vakcínou
Vakcinačné centrum pri Bille očkuje okrem vakcín Pfizer a  Astra-
Zene ca aj jednorazovou od firmy Johnson&Johnson. V  jej prípade 
na vy tvorenie imunity stačí jedna dávka. Ochrana pred ochorením  
Covid-19 nastáva 14 dní po zaočkovaní. Očko vať sa bude pravde-
podobne iba dva najbližšie štvrtky, teda 8. a 15. júla. Prosíme všet-
kých záujemcov, aby sa registrovali. So sebou si prineste občiansky 
preukaz a kartičku poistenca.

• registrácia – 1. dávka: https://bratislavskykraj.sk/ockovanie nahradnici/     • registrácia – 2. dávka: https://bratislavskykraj.sk/ockovanie-druhou-davkou/

 Skončil sa ďalší ťažký

Tornádo 
Večer v posledný júnový štvrtok 

priniesol ťažko uveriteľnú správu: 
južnou Moravou sa prehnalo torná
do. Živel s  rýchlosťou 300 kilomet
rov za hodinu v priebehu pár minút 
spustošil územie dlhé 26 kilometrov 
a  široké 700 metrov. Bral všetko, čo 
mu stálo v  ceste: domy, hospodár
stva, vinice, autá a,  žiaľ, aj životy. 
Lu žice, Mikulčice, Hrušky, Moravská 
Nová Ves, Hodonín, Břeclav – zábe  
ry televízneho spravodajstva pri
pomínali skôr Bagdad alebo Kábul, 
a  nie civilizovanú krajinu v  strednej 
Európe. Okamžite sme kontaktova
li našich priateľov v  partnerskom 
meste Veselí nad Moravou (vzdiale
né iba 25 kilometrov od zasiahnutej 
oblasti), či sú v  poriadku. Našťastie, 
mali iba silnú búrku bez vážnejších 
následkov.

Po precitnutí z prvého šoku sme si 
mnohí uvedomili, že máme obrovské 
šťastie. Južnú Moravu máme takpo
vediac „v humne”. Do oblasti medzi
tým okamžite vyrazili slovenskí zá
chranári i  hasiči a malacká nemoc
nica operatívne ponúkla svoje lôžko
vé kapacity pre zranených. Začali sa 
organizovať verejné zbierky, charita
tívne koncerty, pribúdala materiálna 
pomoc, priamo na miesto prišlo po
máhať veľa dobrovoľníkov. Pomohlo 
aj veľa Slovákov. Pomáhali a  stále 
pomáhajú športovci, umelci i  bež
ní ľudia. Príkladná bola aj reakcia 
štátu: česká vláda začala hneď na 
druhý deň v hotovosti vyplácať prvú 
pomoc, záchranári a  hasiči dostali 
zadarmo pohonné látky zo štátnych 
hmotných rezerv, majitelia poškode
ných domov dostanú štátnu dotáciu 
na ich opravu, prípadne vybudova
nie nových. Iste, chyby sa dajú nájsť 
vždy a všade, a v nečakaných krízo
vých situáciách obzvlášť.

Napriek tragickým súvislostiam 
predsa len niečo potešilo: tornádo 
ako živel prinieslo zároveň tornádo 
solidarity a  pomoci. Po dlhom ob
dobí, keď vo verejnom priestore do
minujú nenávistné prejavy na rôzne 
témy (koronavírus, testovanie, očko
vanie, migranti, inakosť), je toto zis
tenie ako balzam na dušu. Kiež by 
nám to zostalo čo najdlhšie.

Milí priatelia, želáme vám krásne  
leto, plné oddychu a príjemných zá
žitkov. Na stránkach Malackého hla
su sa opäť stretneme 25. augusta.

Ľ. Pilzová

 školský rok
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 Boris klempa
 má krištáľové
 krídlo

Rodák z  Malaciek, virológ Bo-
ris klempa, sa stal laureátom  
krištáľového krídla. Spolu s bio-
chemikom Pavlom Čekanom zí- 
skali prestížne ocenenie kriš-
táľové krídlo v  kategórii veda 
a me dicína. 

Obaja vedci sa aktívne podieľali 
na potláčaní pandémie koronavírusu 
na Slovensku. Pracovali najmä na vý
voji certifikovaných PCR testov, kto
ré darovali štátu, a  takisto odborne 
vysvetľovali širokej verejnosti prob
lematiku pandémie.

Okrem Krištáľového krídla získal 
Boris Klempa v uplynulom roku ce
nu verejnosti v ankete ESET Science 
Award. Pre úspešného vedca-Mala
čana tak ide o druhé prestížne oce
nenie v  krátkom čase. Srdečne bla
hoželáme!

Text: -mb-, foto: archív

Robia sa antigénové aj PCR testy. 
Keďže štát ukončil podporu samo
správ pri testovaní, obyvatelia si tes
tovanie budú hradiť.
• antigénový test 10 € (STAn-

dARd Q COVId-19 Ag Sd BIOSEn-
SOR, InC. SOUTH kOREA)
• PCR  test 45 € (podľa vlastného  

výberu: kloktacie sety – sliny ale-
bo výter z nosohltanu), výsledok 
do 24 hodín    

Verejnosť sa môže chodiť testo
vať bez objednania. Výsledok dosta
nú zaslaný cez SMS a zároveň bude 
zaznamenaný do covid passu. Certi
fikát vydajú na požiadanie. Pre po
treby vycestovania do zahraničia 

vy dajú aj certifikát v cudzojazyčnom 
vydaní. 

Testovanie zabezpečuje spoloč
nosť Laser Therapy.        -red- 

Víkendom otvorených parkov 
a  záhrad sa počas posledného 
júnového víkendu začalo Ma-
lacké kultúrne leto. Už máme 
za sebou vystúpenie Bratislav-
ského chlapčenského zboru 
i  skupiny Funny Fellows, prvú 
rozprávku pre deti v  podaní 
divadla Agapé aj prvú zo sé-
rie besied na ekologickú tému. 
Program Malackého kultúrne-
ho leta nájdete v tomto vydaní 
Malackého hlasu na strane 7.
 
Veľa podujatí je zadarmo, avšak 

na tie, kde sa platí vstupné, odpo
rúčame kúpiť lístky v predpredaji 
cez www.mckmalacky.sk. Každý 
návštevník bez lístka sa totiž musí 
pri vstupe registrovať, a  ak budete 
mať už vopred vstupenku, vyhnete 
sa zdržaniu pri príchode. 

A ešte jedna dobrá správa: počas 
júlových a augustových víkendov 
budú krypty pod františkánskym 
kostolom otvorené bez potreby 
objednávok. Prehliadky  budú vždy 
v sobotu a nedeľu o 14.00 h, 14.30 

h, 15.00 h, 15.30 h, 16.00 h a 16.30 h. 
Vstupné pre dospelých je 2 €/oso
ba, zľavnené je 1€/osoba.

-lp-/MCk

 Testovanie pokračuje,
 záujemcovia 
si ho  budú platiť

V našom meste pokračuje testovanie na ochorenie Covid-19. Odbe-
rové miesto sa z kaštieľa presťahovalo do bývalej budovy mestského 
úradu na Radlinského ulici (vchod zboku od Zámockej ulice – tam, 
kde predtým sídlila mestská polícia). 

Otváracie hodiny:  
pondelok, streda, piatok, sobota (aj počas sviatkov) 
10.00–13.40 h a 15.00–18.40 h

Začalo sa Malacké kultúrne leto

Okresy 
Bratislavského

kraja

1. 
dávka

2. 
dávka

Bratislava 54 % 44 %
Malacky 38 % 30 %
Pezinok 45 % 36 %
Senec 44 % 34 %

Zaočkovanosť aktuálne...
Obce okresu 
Malacky

1. 
dávka

2. 
dávka

Borinka 49 % 39 %
Gajary 29 % 23 %
Jablonové 36 % 27 %
Jakubov 36 % 29 %
Kostolište 35 % 27 %
Kuchyňa 34 % 26 %
Láb 37 % 29 %
Lozorno 45 % 34 %
Malacky 41 % 32 %
Malé Leváre 35 % 24 %
Marianka 48 % 38 %
Pernek 28 % 22 %
Plav. Podhradie 46 % 34 %
Plav. Mikuláš 32 % 24 %
Plav. Štvrtok 33 % 26 %
Rohožník 31 % 23 %
Sološnica 34 % 27 %
Studienka 38 % 31 %
Stupava 44 % 34 %
Suchohrad 31 % 21 %
Veľké Leváre 34 % 27 %
Vysoká 
pri Morave 36 % 28 %

Záhorie 
(voj. obvod) 4 % 3 %

Záhorská Ves 27 % 20 %
Závod 31 % 23 %
Zohor 41 % 31 %

Slovensko
(kraje)

1. 
dávka

2. 
dávka

Banskobystrický 32 % 26 %
Bratislavský 50 % 40 %
Košický 32 % 27 %
Nitriansky 37 % 29 %
Prešovský 32 % 27 %
Trenčiansky 35 % 28 %
Trnavský 41 % 32 %
Žilinský 34 % 26 %

Údaje platné k 30. 6. 2021.

Zdroj: 
Ministerstvo zdravotníctva SR, 

foto: S. Osuský
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 Cirkevná materská škola, kto-
rá začína svoju činnosť 1. septem-
bra 2021, dostane na každé dieťa 
dotáciu od mesta. 

Zákon o  štátnej správe v  škol
stve a  školskej samospráve určuje, 
že táto suma má byť vo výške naj
menej 88 % sumy, ktorú mesto vy
nakladá na dieťa materskej školy vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo 
dotáciu v tejto výške. 

k  31. augustu tohto roka kon-
čí spoločný školský obvod s  kos-
tolišťom a  Suchohradom – deti 
z týchto obcí doteraz chodili do ZŠ 
na Záhoráckej ulici. Dôvodom zru
šenia spoločného školského obvo
du je nárast počtu školopovinných 
detí v Malackách a kapacita našich 
škôl. 

Nové všeobecne záväzné naria
denie určuje podmienky nájmu no
vých mestských bytov, ktoré vznikli 
prestavbou priestorov na Miero
vom námestí. Ide o  9 bytových 
jed notiek, primárne určených 
pre lekárov, pedagógov či osoby 
v  akútnej nepriaznivej bytovej  
situácii (týrané osoby, osamelí ro
dičia s deťmi). 

V rámci zmeny rozpočtu poslan
ci okrem iného schválili po 10 000 €  

na údržbu, čistenie a opravu mest-
ských komunikácií, na ošetrenie 
drevín na cintorínoch a na obstara-
nie elektronickej vývesnej tabule. 

Dodatočné financie pôjdu aj 
na rozšírenie workout ihriska 
v  Zámockom parku a  na rekon-
štrukciu detského ihriska pred 
športovou halou Malina – v  tom
to prípade pôjde o  jeho postupnú 
kompletnú obnovu (nové hracie 
prvky, vybúranie asfaltu, pridanie 
vodopriepustnej dlažby atď). Ihris
ko bude spĺňať všetky bezpečnost
né i estetické kritériá. 

 Mestské zastupiteľstvo odsú
hlasilo dotáciu na činnosť TJ Stro
jár vo výške 13 189 € a AC Malacky  
vo výške 3 483 €. Dotácie pre ostat
né kluby nepresiahli výšku 3 319 €, 
čo znamená, že v zmysle VZN o po
skytovaní dotácií z  rozpočtu mesta 
nepodliehajú schváleniu poslan
cami. Výšku dotácií pre jednotlivé 
športové kluby schválila komisia 
pre šport a mládež.

Text a foto: Ľ. Pilzová

Športový klub dotácia 2021 dotácia 2020
TJ Strojár – spolu 13189 € 10 314 €

TJ Strojár – basketbal 1954 € 1528 €
TJ Strojár – hádzaná 4881 € 3817 €
TJ Strojár – volejbal 0 € 0 €
TJ Strojár – tenis 849 € 664 €
TJ Strojár – karate 1822 € 1425 €
TJ Strojár – judo 1853 € 1449 €
TJ Strojár – kulturistika 1645 € 1286 €
TJ Strojár – turistika 125 € 98 €
TJ Strojár – ZRTV 60 € 47 €

LK Sagittarius 1008 € 789 €
TK Tie break 317 € 248 €
SPZ – klub streleckých nádejí 122 € 95 €
1. SC Malacky florbal 1393 € 1 089 €
ŠK Žolík 2210 € 1 728 €
Leteckí modelári – RC LMK 1096 € 857 €
Alfa boxing club  1 926 €
ČSFA 1566 € 1 225 €
Boxingclub RTJ 882 € 690 €
Synchro. plávanie 453 € 354 €
Benzinol OVM 1316 € 1 029 €
Športovostrelecký klub ZTŠČ 1125 € 880 €
SCK Záhorák  137 €
TK Grande 794 € 621 €
FC Malacky 939 € 734 €
Mažoretky ELLA 643 € 503 €
Klub vojakov v zálohe 904 € 707 €
Mestský stolnotenisový klub 2482 € 1 941 €
Auto klub Malacky 474 € 371 €
AC Malacky 3483 € 2 724 €
SJ Sport, o. z. 547 € 428 €
Záhorácky šachový klub 375 € 293 €
OZ Pohybovňa 381 € 298 €
Záhorácky let. klub 301 € 235 €
Latino school – 61 €
Buldoci sálový futbal – 123 €
SPOLU 36 000 € 30 400 €

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Tvorba tejto zmenšeniny v mier
ke 1:25 trvala autorovi Kamilovi 
Fischerovi 412 hodín. Mini malacká 
synagóga váži 26 kilogramov. 

Práca na jednom modeli zabe
rie minimálne 200 hodín. Najdlhšie, 
3 560 hodín, trvala výroba Bojnické

ho zámku, ktorý, mimochodom, váži 
240 kilogramov. 

Cieľom pri tvorbe miniatúr je vy
tvoriť čo najvernejšiu kópiu existu
júcej stavby (z hľadiska stavebné
ho materiálu aj detailov). Napríklad 
zmenšenina Levočskej radnice má 

rovnakú omietku ako jej skutočná 
predloha.

V  parku vystavujú 23 modelov 
slovenských pamiatok. Okrem toho 
môžu návštevníci v  areáli vidieť aj 
miniatúrnu železnicu, ktorá má 380 
metrov. Ak sa pri svojich prázdnino
vých potulkách dostanete na Liptov, 
určite sa zastavte v parku MINI SLO
VENSKO. Čaká vás tam aj naša syna
góga.    Text: P. Arpášová,

foto: www.minislovensko.sk 

Malacká synagóga má svoju 
miniatúru na Liptove

Park MInI SLOVEnSkO v  Liptovskom Jáne má novinku. k  zmen-
šenine Bojnického zám ku, dreveného kostolíka z Hervartova či Le-
vočskej radnice sa pridala aj jedna z  domi nánt nášho mesta, sy-
nagóga.

 Júnové zastupiteľstvo: školstvo, nové
 nájomné byty, športové dotácie

Mestské zastupiteľstvo 24. júna prerokovalo predovšetkým ekono-
mické materiály vrátane správ hlavnej kontrolórky z kontroly hospo-
dárenia niektorých subjektov (Ad HOC, dobrovoľný hasičský zbor), 
návrhov všeobecne záväzných nariadení, návrhov prevodov, vec-
ných bremien a prenájmov či zmien rozpočtu mesta a príspevkových 
organizácií (Mestské centrum sociálnych služieb, Ad HOC, Mestské 
centrum kultúry). Poslanci zobrali na vedomie informáciu o  plnení 
komunitného plánu sociálnych služieb mesta 2015–2020 a schválili 
zadanie územného plánu zóny Malacky – Mayer. Materiály, uznese-
nia, zápisnica a videozáznam sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť 
MESTO – MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTVO. 

ŠkOLSTVO

nOVÉ MESTSkÉ ByTy

ZMEnA ROZPOČTU

dOTáCIE PRE ŠPORTOVÉ 
kLUBy
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Fotosúťaž Malackých pohľadov 
pozvala šikovných fotografov 
a fotografky na jarné prechádz-
ky v Zámockom parku. do súťa-
že sa zapojilo takmer 100 foto-
grafií, čo organizátorov veľmi 
potešilo. Výsledky súťaže boli 
vyhlásené a ceny odovzdané 
21. júna na nádvorí pálffyov-
ského kaštieľa v Malackách.

O víťazoch v troch kategóriách 
rozhodla porota zložená z  fotograf
ky Petronely Biksadskej, výtvarníčky 
Libuše Čtverákovej ml.,  grafika  Pet
ra Holenku a  kreatívca Stana Bella
na. O  ďalšej cene rozhodlo hlaso
vanie verejnosti a  ocenenie získal 
aj jeden vyžrebovaný z hlasujúcich. 
Ďakujeme organizátorovi súťaže – 
OZ Malacké pohľady  a blahoželáme 
víťazom.

Text: P. Arpášová, 
foto: Malacké pohľady

KULTÚRA / SPEKTRUM

Aktuálne prebiehajúce Malac-
ké kultúrne leto teší milovní-
kov hudby, histórie, literatúry, 
filmov, remesiel či ekológie.

Práve jej sú venované Zelené  
besedy v kaštieli v  júni (30. 6.), júli 
(27. 7.) a auguste (31. 8.).

Prvá z  naplánovaných troch be
sied sa konala 30. júna. Hosťom bol 

Adam Greif, aktivista a zakladateľ kli  
matickej skupiny v Malackách. Ďal
šia beseda bude v utorok 27. júla 
o 19.00 h. Členovia lokálnej ekosku
piny Malackí zberači budú hovoriť 
o dobrovoľníctve v  prospech príro
dy a priblížia aktivity, ktorými môže  
každý z nás pomôcť prírode.

Posledná debata je naplánova
ná na utorok 31. augusta o 19.00 h. 

O potrebe pestrosti krajiny a o tom, 
že včely nie sú jedinými opeľovačmi, 
príde porozprávať zoológ Slovenskej 
akadémie vied Marek Semelbauer.

Pozývame všetkých nadšencov 
ochrany životného prostredia, ale aj 
tých, ktorí by sa chceli dozvedieť viac 
o  aktuálnych ekologických témach. 
Na besedy je vstup voľný. 

P. Arpášová

Kategória AKTIVITY: Samuel Uher

Kategória PRÍRODA: Agnesa Habová 

Kategória ARCHITEKTÚRA: Karin Stašková 

Cena verejnosti: Klaudia Ľudmila Králová

 Súčasťou kultúrneho leta
 sú aj aktuálne ekotémy

 Poznáme víťazov fotosúťaže
 o Zámockom parku
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Michala Tillnera 
Michal Tillner bol významný slo

venský akademický maliar narodený 
25. mája 1895 vo Viedni. Pochádzal 
z  rodiny malackých habánov, det
stvo prežil v Malackách. Do Viedne sa 

vrátil na štúdiá, navštevoval tamojšiu 
umeleckopriemyselnú školu. V  Ra
kúsku ho zastihla prvá svetová vojna 
a zúčastnil sa na bojoch na talian
skom južnom fronte.

Po vojne školu dokončil a dočkal 
sa aj prvých výstav. Dobrodružná po  
vaha mu však nedovoľovala dlho 
zostávať na jednom mieste, a tak sa  
z Viedne vydal na potulky po západ
nej Európe, ba dostal sa aj do Egypta. 
Pôsobil ako grafik, pričom najdlhšie 
pracoval pre berlínsku filmovú spo
ločnosť UFA. Na Slovensko sa vrátil 
až v roku 1938, no nesúhlasil s ľudác
kym režimom. Preto sa po druhý raz 
v živote zúčastnil na bojoch, tentoraz 
bol členom odbojových protifašistic
kých hnutí.

Na Slovensku bol spočiatku ako 
umelec neznámy. Umenie ho neživi
lo, dokonca ani v Malackách ho ľudia 
nepoznali. Peniaze si privyrábal príle
žitostnou prácou v reklamnej grafike 
či vo filmových spoločnostiach. Prvú 
výstavu na Slovensku mal až v  roku 
1957 v Bratislave, o rok neskôr sa mu 
podarilo zorganizovať výstavu aj 
v Malackách.

Nie je náhoda, že múzeum v na
šom meste nesie meno práve po Mi
chalovi Tillnerovi. Bol vášnivým zbe
rateľom, zaoberal sa predovšetkým 
zbieraním keramických výrobkov, 
ho dín,  petrolejových lámp a iných 
predmetov. Svoje zbierky venoval 
Malackám a stal sa iniciátorom ľudo
vého múzea. Múzeum sídlilo v budo
ve mlyna na dolnom konci a po Till
nerovej smrti dostalo jeho meno.

Michal Tillner žil na Slovensku vo  
Východnej a v Bratislave a v posled
ných rokoch svojho života býval 
v kraji, ktorý miloval – na Záhorí. Ho  
ci zomrel vo februári 1975 v hlavnom 
meste, posledné mesiace trávil v osa
de neďaleko Lakšárskej Novej Vsi. Uli
ca pomenovaná po Michalovi Tillne
rovi je len v Malackách.

Mirka nešpora
Mirko Nešpor bol protifašistický 

bojovník a  jeden z  hrdinov Sloven
ského národného povstania. Narodil 

sa 28. septembra 1924 v Skalici, kde 
študoval na základnej škole a 8-roč
nom gymnáziu. Bol nadaný v mate
matike a fyzike, no pre slabšie sociál
ne pomery, z ktorých pochádzal, vá  
hal, či pokračovať v štúdiu na Sloven

skej technickej univerzite v Bratisla
ve. Mirko Nešpor bol vychovávaný 
v  duchu československého vlaste
nectva a bol presvedčený antifašista.

Ilegálnu činnosť začal v lete 1944, 
keď sa podieľal na organizovaní po
vstaleckých výborov v  obciach na 
Orave. Potom sa premiestnil do srd
ca povstania – do Banskej Bystrice, 
kde vykonával spravodajskú činnosť  
a  takisto bojoval aj v  otvorených 
konfliktoch so zbraňou v ruke. Talen
tovaný matematik a fyzik sa preuká
zal ako výborný organizátor a  tak
tik, čo využíval v  ilegálnej bojovej 
a politickej práci. Okrem toho mal 
aj nadanie na presviedčanie ľu dí 
a  agitoval vojakov v  oficiálnych ľu
dáckych posádkach, aby sa pripo

jili na stranu povstalcov. Koniec je  
ho mladého života prišiel, žiaľ, skôr 
než pád ľudákov. V  októbri 1944 
v  par tizánskom boji v  Nízkych Tat
rách v  neprívetivom počasí ochorel 
a kapitán jednotky ho poslal do Bra
tislavy, kde mal žiť v  anonymite na 
bezpečnej adrese. Tam však nedo
razil. Mirka Nešpora zatkla Hlinkova 
garda 13. decembra 1944 na stanici 
v Skalici. Nasledoval výsluch spojený 
s  bitím a  fyzickým týraním. Nešpor 
hrdinsky neprezradil ani jediné meno 
svojich spolubojovníkov v  Povstaní. 
O  pár dní na následky brutálneho 
mučenia zomrel. Mal iba 20 rokov.  
Za odvahu a vernosť par tizánom do
stal vysoké štátne vy znamenanie Hr
dina SNP in memoriam, pochovaný 
je na cintoríne Slávičie údolie v Bra
tislave.

Po tomto mladom hrdinovi je na  
Slovensku pomenovaných desať ulíc.  
V  Skalici dodnes stojí jeho rodný 
dom, sochy mu postavili v  Holíči aj 
v Liptovskom Mikuláši.

Mlynská
V Malackách kedysi stáli na Mali

ne hneď tri mlyny, zachoval sa však 
len jediný, ten na Mlynskej ulici. Mly
ny patrili v minulosti medzi najdôle
žitejšie budovy v  meste. „Mlyny sa 
po dľa literatúry rozširovali už v stre
doveku. Právo mlyna vykonával zeme
pán priamo prostredníctvom svojich 
poddaných mlynárov, od 18. storočia  
ho dával mlynárom do prenájmu. 
Mlyn bol okrem spracovanie obilia na 
múku a iné produkty tiež miestom, kde 
sa ľudia stretávali. Mlynár patril medzi 
významnejších ľudí v  meste,” uviedol 
historik Martin Macejka.

Najstaršia zmienka o  mlynoch 
v Malackách pochádza zo 16. storo
čia. Po celom toku Maliny stálo mno
ho mlynov z tohto obdobia, niektoré 
boli funkčné až do 20. storočia. V Ma
lackách sa nachádzali tri. Mimo hra
níc vtedajšieho mesta bol tzv. horný 
mlyn, ktorý sa nachádzal tam, kde 
v súčasnosti stojí supermarket na Pe
zinskej ulici. Ľudia ho zvykli volať aj 
Ondrejkov mlyn podľa mena starého 

mlynára. Ďalší bol vedľa Zámockého 
parku, na dnešnej Zámockej ulici.

Tretí mlyn stojí na dolnom konci 
dodnes, ľudia ho volali Froncov mlyn 
podľa mlynára Fronca. Jeho budova 
bola sídlom prvého Múzea Michala 
Tillnera, dnes je v rukách súkromné
ho majiteľa. Mlynár Ernest Fronc vy  
konával mlynárske remeslo ešte v ro
ku 1938 pri rozpade Československa. 
V roku 1943 bol však v Malackách už 
len jediný funkčný mlyn – Ondrejkov. 
Jeho budova sa však nezachovala. 
Viac o  mlynoch v  našom meste sa 
dočítate v článku na Malackých po
hľadoch (www.malackepohlady.sk, 
do vyhľadávania zadať slovo mlyny).

 
Mojmírova 

Ulica je pomenovaná po dvojici 
vládcov z  čias veľkomoravskej ríše 
z  dynastie Mojmírovcov. Mojmír I.  
bol zakladateľom tejto dynastie a vô
bec prvým vládcom Veľkej Moravy.  
Rok jeho narodenia je neznámy a his  
toricky nezistiteľný, no isté je, že zom  
rel v  roku 846. Moravské kniežac
tvo podľa pred pokladov historikov 

vzniklo v  roku 822, Mojmír sa ako 
jeho vládca spomína od roku 833.

Mojmír v tom roku uskutočnil vý
pravu na Nitrianske kniežactvo proti 
Pribinovi, ktorého zdolal a pridruže
ním jeho kniežactva k Morave vzni
kol väčší štát. Možno ho teda považo
vať za zakladateľa druhej slovanskej 
ríše (tým prvým bol franský kupec 
Samo). Mojmír I. zomrel pravdepo
dobne pri bitke proti Frankom v roku 
846. Na veľkomoravský trón po jeho 
smrti nastúpil Rastislav.

Jeho menovec Mojmír II. však ne
bol priamym potomkom Mojmíra I., 
jeho otcom bol legendárny panovník 
Svätopluk. Obdobie jeho vlády histo
rici považujú za obdobie sporov. Dl
hodobo mal konflikt so svojím bra
tom Svätoplukom II., ktorý pôsobil 
ako miestodržiteľský panovník Nit
rianskeho kniežactva. Vnútropolitic
ká neistota bola pre okolité mocnosti 
výzvou na obratie Veľkomoravskej 
ríše o  predtým dobyté územia. Boli 
to najmä Maďari a Bavori, kto oberal 
Mojmíra o  pôdu. Prakticky po celý 
čas svojej vlády Mojmír bránil veľ
komoravské územie od Bavorov aj 
Maďarov, čo sa mu darilo až do roku 
906. Práve vtedy zrejme padol v jed
nej z bitiek. Po jeho smrti už na trón 
Veľkej Moravy nenastúpil nik – ríša 
zanikla a jej územie si podelili Maďari 
s Bavormi.

Text a neoznačené foto: M. Binčík

Mlyn na dolnom 
konci Malaciek 
v minulosti.

 Zdroj: Malacké 
pohľady

Michal Tillner. 
Zdroj: 

Malacké pohľady 

[11]

Ulica Michala Tillnera na sídlisku Juh

Mirko Nešpor.
Zdroj: 

Záhorské múzeum 
Skalica

Ulica Mirka Nešpora

Mojmírova ulica

Knieža Mojmír I.

Mlynská ulica

N
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r
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Tvoje ilustrácie príjemným spô-
sobom komentujú text, ktorý po-
skytuje kompletný pohľad na toto 
ochorenie. Ako hodnotíš finálny 
výsledok z tvojho pohľadu?

Čo sa týka grafickej úpravy knihy, 
tú mal na starosť Tomáš Kompaník. 
Kniha sa mi páči. Nápad farebne roz
líšiť jednotlivé kapitoly mi príde fajn. Je 
pravda, že som mal pri výbere písma 
v kresbách inú predstavu ako grafický 
dizajnér, ale napokon sa ním zvolený 
font viac hodí k zvyšnému textu knihy. 
Niektoré ilustrácie boli pôvodne fareb
né, ale okrem titulky zostali v konečnej 
verzii čiernobiele.

Prezraď nám, ako sa táto zaují-
mavá spolupráca na knihe začala? 
Ako by si popísal svoju komuniká-
ciu s autorom knihy – výtvarníka 
s vedcom, ktorý sa podieľa na vý-
skume ľudského mozgu?

Pán Žilka mi napísal email ešte  
v máji 2019, kde mi navrhol, či by som 
neilustroval jeho pripravovanú knihu 
o Alzheimerovej chorobe. Videl nie
kde moje komiksové kresby a oslovili 
ho. Stretli sme sa v Malackách, kde mi  
s nadšením rozprával o svojich pred
stavách vytvoriť ilustrovanú knižku, 
ktorá má byť síce odborná, ale pokiaľ 
možno aj zábavná a dostatočne zro
zumiteľná pre laikov. Dodával mi po
stupne elektronickou poštou námety  
k jednotlivým kapitolám. Priznávam, 
že autor knihy mal so mnou trpezlivosť 
a dal mi na realizáciu dosť času.

Aké si mal úplne na začiatku 
znalosti o téme knihy? Musel si si  
z pozície ilustrátora doštudovať 
odborné informácie? 

Mal som len hmlisté predstavy, že 
ide o nejaké degeneratívne ochore
nie prejavujúce sa skôr u starších ľudí. 
Autor mi posielal obrázky s popisom, 
v ktorých celkom podrobne vysvet
ľoval svoje vízie. Napriek tomu som si 
niektoré informácie sám vyhľadával 
na internete. Zaujal ma napríklad prí
beh Phineasa Cagea, ktorému kovová 
tyč pri nehode preletela hlavou. Cage 
napriek diere v hlave žil ďalej, no radi

kálne sa zmenilo jeho správanie. Po
škodenie časti mozgovej oblasti viedlo 
pacienta k strate spoločenských a etic
kých návykov.

Čo všetko si musel ako ilustrátor 
vziať do úvahy?

Snažil som sa tému pojať realisticky 
hlavne z dôvodu, aby obrázky vyzne
li pre čitateľa čo najzrozumiteľnejšie. 
Kniha má pôsobiť kompaktne, a tak 
aj kresby boli zobrazené viacmenej  
v rovnakom štýle.

V čom bola práca na tejto knihe 
iná ako na predchádzajúcich pro-
jektoch? naučil si sa pri tvorbe ilu-
strácií o Alzheimerovom ochorení 
niečo nové?

Predtým som nič také na lekársku 
tému nerobil, takže som sa zoznamo
val s novými pojmami a najmä s ana
tómiou mozgu. Pri kreslení poznávam 
svoje limity a snažím sa posunúť ich 
ďalej. Téma mi otvorila nové obzory  
a potvrdila, že človek by mal mozog 
stále cvičiť rovnako ako svaly.

Vo svojej voľnej tvorbe sa ve-
nuješ predovšetkým komiksom. 
Je tvorba ilustrácií, ktoré dopĺňajú 
text odborno-náučnej knihy, iná 
ako tvorba komiksov?

Tvorba ilustrácií sa vníma ako vyš
ší level. V odbornonáučnej knihe však 
výtvarník nemá takú veľkú možnosť 
popustiť uzdu svojej fantázii ako na
príklad pri komikse. Komiks je svojím 
spôsobom pre výtvarníka ťažší, pre
tože predstavuje celý dejový cyklus 
obrázkov, kde je text len sprievodný. 
Prípadne tam text vôbec byť nemusí. 
U ilustrácií v knihe to funguje naopak, 
dôležitejší je samotný text a obrázky 
len podtrhujú atmosféru.

Ako by si charakterizoval svoj 
výtvarný štýl?

Snaha o realizmus s dôrazom na  
figúru. Charakteristická je pre mňa 
hlavne kresba ceruzou zvýraznená  
tušom.

Ako si tvoril obsah ilustrácií? 
Autor mal presnú predstavu, čo by 

chcel na každom obrázku mať, takže 
v tomto bode som nemal až tak veľké 

pole pôsobnosti. Témy obrázkov boli 
predpísané. V mojej réžii bol spôsob 
zobrazenia.

ktorú ilustráciu z knihy považu-
ješ za tvoju najobľúbenejšiu? 

Asi obrázok chlapíka držiaceho 
nákupné tašky, ktorý na vrchole ska
ly hľadí na horizont kopcov a dumá,  
kam sa to dostal. Je to ironické pri
rovnanie k obrazu Pútnik od maliara 
Caspara Davida Friedricha, keď boli 
v čase romantizmu obľúbené výlety 
do príro dy. Ilustrácia bola pôvodne 

farebná, no v knihe je len čiernobiela 
verzia.

Stretol si sa počas práce na ilu-
stráciách s nejakými problémami?

Napríklad som nevedel, ako mám 
podľa požiadavky na malom formáte 
roztancovať neuróny, aby pre čitate
ľa vyzerali, že sú v tanečnom pohybe. 
Opravoval som tiež v niektorých prípa
doch portréty postáv. Titulná ilustrácia 
mala pôvodne za sebou tehlovú stenu 
a na kamennom múriku bol tanier s 
klobásou, horčicou a kečupom, ale na
koniec sme to zjednodušili. Pripomie
nok bolo viac aj k iným ilustráciám, no 
vždy sme to nejako vyriešili.

Pracoval si skôr so zobrazením 
reálnych výjavov alebo si sa snažil 
o metaforické stvárnenie daných 
tém?

Vzhľadom na to, že ide o odbor
nonáučnú knihu, tak tu veľmi neostal 
priestor pre metaforu.

Pre koho je kniha určená?
Je písaná populárnonáučnou for

mou, ktorá predstavuje históriu zo
znamovania sa s chorobou, objavy 
vedcov či spôsoby, ako s tým bojovať. 
Kniha je určená nielen pre odborníkov, 
ale aj pre laikov, ktorí prvý raz čítajú 
o Alzheimerovej chorobe, alebo majú 
snáď príbuzných postihnutých touto 
chorobou.

Utkvela ti po prečítaní knihy 
ne jaká myšlienka, ktorá bola pre 
teba nová a zaujímavá?

Pri čítaní si človek uvedomí, že 
každá minca má dve strany. Máme 
presnejšiu diagnostiku ochorení a na  
mnohé z nich existuje účinná liečba. 
Predĺžil sa priemerný vek života a so 
starnutím populácie nastal aj roz
mach nárastu pacientov s demen
ciou, čo podporuje ale aj nezdravý, 
kon zumný životný štýl.

Tvoje ilustrácie obsahujú často 
prvok humoru, čo je veľmi prí-
jemným osviežením tejto knihy. 
kládol si si niekedy otázku hrani-
ce humoru, čo je prípustné a kedy  
by sa táto hranica nemala prekro-
čiť?

Humor a odľahčenie je v tomto prí
pade skôr vklad samotného pána Žil
ku. Z mojej strany je to podporené asi 
len spôsobom zobrazenia či gestami 
a mimikou postáv. Nemyslím, že by 
dodaná štipka humoru do knihy nie
koho urážala. V živote som sa už nad 
tým párkrát zamýšľal, myslím, že je to 
prípustné, ak humor neskĺzava do sa
moúčelnej vulgárnosti. No ak by chcel 
mať akýkoľvek autor záruku, že sa jeho 
humor nikoho nedotkne, musel by si 
robiť srandu len sám so seba.

Rozhovor vyšiel na blogu kultura.ma.
Redakčne krátené.

Autorka rozhovoru a fotografií: 
Vanda kráľovičová

Malačan Andrej Wsól má na svojom konte ďalší kvalitný ilustrátorský 
počin. Publikácia Alzheimer – malý sprievodca Alzheimerovou choro-
bou, ktorá vyšla tento rok vo vydavateľstve Marenčin PT, odkrýva ta-
jomný svet mozgu zasiahnutého demenciou. Jej autorom je norbert 
Žilka, riaditeľ neuroimunologického ústavu SAV a vedecký riaditeľ 
firmy AXOn neuroscience. kniha prináša ucelený pohľad na históriu 
tohto ochorenia a takisto obsahuje najnovšie poznatky k tejto téme. 
Andrejove ilustrácie výborne dopĺňajú text a občas vhodne odľahču-
jú túto ťažkú tému.

 Andrej Wsól a ilustrovaný
 svet stratenej pamäti
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POdUJATIA O HISTÓRII
vstup voľný

13. 7. o 18.00 h
Historické potulky Malackami 
letné večerné prechádzky so sprie
vod com od lúky pri mlyne na dol
nom konci po kaštieľ,
počet účastníkov obmedzený, 
prihlasovanie na 
muzeum@mckmalacky.sk

20. 7. o 18.00 h kaštieľ
Obnova ľudovej architektúry 
prezentovanie príkladov rekonštruo
vania storočných domov v okolí Ma
laciek spojené s besedou 

3. 8. o 18.00 h kaštieľ
Sídlisko z doby bronzovej 
v Malackách
Mgr. Tomáš König, PhD. 
Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.

10. 8. o 18.00 h
Historické potulky Malackami
letné večerné prechádzky 
so sprievodcom od lúky pri mlyne 
na dolnom konci po kaštieľ,
počet účastníkov obmedzený, 
prihlasovanie na 
muzeum@mckmalacky.sk

24. 8. o 18.00 h kaštieľ 
Čo ukrývajú nemecké priezviská 
v Malackách
Mgr. Barbora Cholková

7. 9. o 18.00 h kaštieľ
Okupácia Záhoria nemeckou 
armádou v marci roku 1939 
PhDr. Adam Bielesz

REMESLá Sú V kURZE 
nádvorie kaštieľa – vstup voľný
Remeselné dielne pre rodiny s deťmi.
Na podujatie je potrebné sa vopred 
nahlásiť na mck@mckmalacky.sk 
alebo na 034/772 21 10.

13. 7. o 10.00 a 13.00 h
výroba zo šúpolia 
lektorka Eva Švorcová

20. 7. o 10.00 a 13.00 h
výroba z textílií 
lektorka Jana Dubašáková

3. 8. o 10.00 a 13.00 h
podmaľba na sklo 
lektorka Eva Švorcová

17. 8. o 10.00 a 13.00 h
hrnčiarstvo 
lektor Vlastimil Havlíček

24. 8. o 10.00 a 13.00 h
drotárstvo 
lektorka Jana Dubašáková

LITERáRnA kUCHyŇA
nádvorie kaštieľa 
vstup voľný

14. 7. o 18.00 h
prezentácia knihy Alzheimer 
s autorom Norbertom Žilkom 
a ilustrátorom Andrejom Wsólom

21. 7. o 18.00 h
dado nagy + Arpád Soltész
beseda s literárnym redaktorom 
a autorom knihy Sviňa

28. 7. o 17.00 h
Hravo čítame s Osmijankom
dramatizované čítanie pre deti

4. 8. o 18.00 h
denisa Fulmeková 
beseda so spisovateľkou 

18. 8. o 17.00 h
Braňo Jobus – beseda pre deti o kni
hách s hudobnými vstupmi

PREMIETAnIE 
POd HVIEZdAMI 
nádvorie kaštieľa 
vstup 3 €

14. 7. o 21.00 h
V zajatí démonov 
(mysteriózny horor), český dabing

21. 7. o 21.00 h
Sviňa (triler), SR

28. 7. o 21.00 h
Joker (triler, krimi), český dabing

4. 8. o 20.30 h
Román pre pokročilých 
(komédia), ČR

11. 8. o 20.30 h
Trhlina (mysteriózny triler), SR 

18. 8. o 20.30 h
Forrest Gump (dráma, romantický), 
český dabing

25. 8. o 20.30 h
Chľast (dráma), české titulky

ZMEnA kLíMy
nádvorie kaštieľa 
vstup voľný

27. 7., 31. 8. o 21.00 h 
stretnutie klimatickej skupiny 
a beseda s klimatickým aktivistom
Adamom Greifom

HUdOBnÉ ŠTVRTky 
V kAŠTIELI 
vstup 7 €

8. 7. o 20.00 h
Modré hory – akustik (rap)

15. 7. o 20.00 h
neřež Trio (folk)

22. 7. o 20.00 h
Zajaček kvartet (jazz, fusion)

29. 7. o 20.00 h
Hana Staneková a hostia 
(muzikálové piesne)

5. 8. o 20.00 h
Pavel Čadek (cellofolk)

12. 8. o 20.00 h
Tornádo Lue (alternative)

19. 8. o 20.00 h
Salome (piesne Karla Kryla)

26. 8. o 20.00 h
Osudy (folk)

HUdOBná SOBOTA 
kaštieľ 
vstup 5 €

31. 7. o 18.00 h
Tusté baletky (funky, rap, rock)
Acornhoek (thrashpop, grunge)
Škrköt v uchu 
(Motörhead, rock´n´roll)

nEdEĽnÉ ROZPRáVkOVÉ 
POPOLUdnIE 
kaštieľ 
vstup 3 €

11. 7. o 17.00 h
divadlo Žihadlo: 
dlhý, široký, bystrozraký

18. 7. o 17.00 h
divadlo na hojdačke: 
Fedor z krajiny Mala

25. 7. o 17.00 h
Osmijanko: 
Zázračné kľúče Márie Ďuríčkovej

1. 8. o 17.00 h
divadlo Fí: 
Recept na leva

8. 8. o 17.00 h
divadlo ZáBaVka: 
Buwko a Sniwko zachraňujú 
krajinu perinu

15. 8. o 17.00 h
divadlo SpozaVoza: 
Medová rozprávka

22. 8. o 17.00 h
divadlo Jaja: Miláčik

29. 8. o 17.00 h
Pánko – koncert pre deti

SILnÉ REČI
kaštieľ 
vstup 13 €

23. 8. o 20.00 h
stand-up comedy show

nedeľa 15. 8. 
Memoriál Zuzky krajčírikovej 
XIV. ročník záhoráckeho výstupu 
na Vysokú

SEPTEMBER 
Zejdeme sa na hambálku
13. ročník divadelného festivalu

MALAROCk 2021
hudobný festival

ZMEnA PROGRAMU VyHRAdEná. 
V prípade nepriaznivého počasia sa 
 podujatie nekoná.

Možnosť zakúpiť si vstupenky online 
na www.mckmalacky.sk.
Podujatia budú organizované podľa 
aktuálne platných nariadení.

www.mckmalacky.sk
www.kultura.ma

KULTÚRA

UTORky

STREdy

ŠTVRTky

SOBOTA

nEdELE

ĎALŠIE POdUJATIA

Stretnutie s  históriou  podporil Projekty Literárna kuchyňa 
a Remes lá sú v kurze podporil
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Redaktorky prvého ročníka Malac
kého hlasu z roku 1991 Sylvia Pálko
vá a Lenka Sýkorová boli pri dokon
čovaní výstavby kúpaliska aj pri jeho 
otvorení. Na konci výstavby (apríl 
1991) sa vyskytol problém s nekvalit
nou povrchovou úpravou stien a dna 
bazéna. „Musíme teda otĺcť všetku zve  
tranú, opadávajúcu omietku a nahra
diť ju novou – pálenou,” priznal vtedy  
vedúci Drobnej prevádzkarne Mest
ského úradu Malacky Vladimír Balúch 
v  aprílovom čísle Malackého hlasu  
z roku 1991. Už v prvú noc po otvore-
ní sa však vyskytol iný problém. 
Kú palisko navštívili zlodeji. Preto 
mu seli prevádzkovatelia zvýšiť 
počet noč ných strážcov. V  tom 
čase bol v  areáli len jeden pla
vecký bazén. Nechýbala miest
nosť pre plavčíkov a  vedúceho 
i  kotolňa. K  tomu jeden bufet, 
sprchy a prezliekarne v budove 
a sprchy pri bazéne.

dojmy z prvého kúpania
Kúpalisko si na vlastnej 

ko ži vyskúšala aj autorka 
článku o otvorení kúpaliska 
S. Pálková. „Desať metrov od 
vchodu ma dvaja mládenci požiadali, 
aby som ukázala vstupenku,” opisuje 
svoj príchod a  pokračuje: „Zamierila 
som do šatní, zívali prázdnotou. Je tu 
pár desiatok malých skriniek – žiadali 
by sa v nich lavičky alebo vešiaky. Chý
bali mi aj zrkadlá – no to by bol asi pri
veľký luxus. Uterák som si odložila pri 
vchode a šla som sa osprchovať – bola 
som však sama. Ostatní sa sprchám vy
hýbali a drkotali zubami. Potom som sa 

odvážila vliezť do ba 
zéna. Zažila som najskôr men ší šok  
– potom som si zvykla. Skonštatovala 
som, že voda je výborná! Potom som 
musela dávať pozor, aby mi z  kaž dej 
strany niekto ne skočil na hlavu. Ská
kalo sa totiž po obvode celého bazéna.”

Návštevníci si mohli pochutnať aj  
na cukrovej vate alebo zmrzline. „Ak  
sa vám zažiada tieň – ponáhľajte sa  

domov! V  každom prípade vám však 
v horúcom lete ra dím, aby ste malac ké 
kúpalisko hoj ne nav števovali. Ak budú 
moje pripomienky na prevádzku už 

neak
tuálne, 

n e č u 
d u j t e  

sa, pre
vádzko

vateľom 
o b j e k t u 

ozaj zále
ží na vašej 

spokojnos
ti,” zhodno

tila na záver 
svojej repor

táže Sylvia 
Pál ková.

Zmeny v areáli
Za tri desiatky rokov v prevádzke 

prešlo kúpalisko viacerými zmena
mi. K  plaveckému bazénu pribudol 
aj detský a občerstviť sa dnes dá už 

aj v druhom bufete. Športoví nadšen
ci si môžu zahrať plážový volejbal na 
jednom z  dvoch ihrísk, prípadne sa 
zabaviť pri minigolfe. Deti sa môžu 
vyhrať nielen vo vode, ale aj na det
skom ihrisku.

Výraznejšie úpravy sa v areáli za
čali diať od  roku 2016, keď sa poda
rila prvá fáza modernizácie. Pôvod
né kachličky v okolí bazéna nahradil 
brúsený betón v kombinácii s dreve
ným obkladom, vaničky spŕch sa pre
robili na brodiská, aby sa zamedzilo 
prenosu nečistôt do bazéna, z dvoch 
toboganov sa stal jeden dlhší, vyme
nil sa pieskový filter a staré čerpadlá 
za výkonnejšie a  úspornejšie. V  na
sledujúcich rokoch sa pokračovalo 
s modernizáciou. Dnes má kúpalisko 
funkčný turniketový systém (aby sa 
vedelo, koľko presne návštevníkov je  
v areáli), zatienený detský bazén a no  
vé vybavenie beachvolejbalového ih
riska.

Ceny vtedy a dnes
Postupne sa menila aj cena vstup

ného. Kým v  roku otvorenia platili  

dospelí návštevníci 10 Kčs (korún čes-
koslovenských), v  súčasnosti je zá
kladná cena 4 €. Za zľavnenú cenu 
5 Kčs sa mohli v  roku 1991 vykúpať 
deti, vojaci (branci), seniori a zdravot
ne ťažko postihnutí. Dnes majú tie
to skupiny obyvateľov tiež zľavnený 
vstup – okrem vojakov, ktorí z  tejto 
skupiny vypadli, keďže už nemáme 
povinnú vojenskú službu.

kúpeme sa aj v roku 2021!
Tento rok otvorilo kúpalisko svoje 

brány 22. júna. Od 1. júla je otvorené 
každý deň od 10.00 h do 20.00 h. Kú
palisko môže byť naplnené na 50 % 
svojej kapacity. Pri vstupe sa od náv
števníkov nevyžaduje negatívny test, 
iba dezinfekcia rúk. A v prípade zlého 
počasia je k dispozícii krytá plaváreň 
v športovej hale Malina.

Infomácie:
www.adhocmalacky.sk
www.facebook.com/Letnekupalis 
koMalacky

Text: P. Arpášová, foto: Ad HOC 

Letné kúpalisko v Malackách je v prevádzke už 30 rokov. Prvýkrát ho 
mohla verejnosť oficiálne navštíviť 28. mája 1991. Samozrejme, že za 
tri desiatky rokov prešlo niekoľkými zmenami. Ako vyzeralo pred 30 
rokmi a ako sa odvtedy zmenilo?

 kúpalisko oslavuje tridsiatku kúpalisko oslavuje tridsiatku
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Keďže v júni sa náš okres vyfarbil 
do bezpečných farieb, rozhodli sme 
sa usporiadať jednu z tradičných 
koncoročných aktivít Štúrky. Deň po 
letnom slnovrate sme v  našej škole 
vztýčili olympijskú vlajku a  otvorili 
letné olympijské hry. Všetko sa za
čalo hymnami, vítaním našich am
basádoriek, vytrvalostných bežkýň  
Svetlany Raffayovej a  Romany Ko
márňanskej, sľubmi mladých špor
tovcov i rozhodcov. Deti súťažili v 13 
disciplínach, ktoré vymysleli a  pri
pravili ich pedagógovia. Po prvej 
disciplíne, behu na 500 metrov, prišli 
súťaže so zaujímavými názvami: po
hyblivé fľaše, bláznivé ponožky, fúrik, 
farebné vrchnáky, papierové graná
ty. Starší žiaci hrali golf s diskami ale
bo živý stolný futbal.

Každá olympiáda využíva pomoc 
dobrovoľníkov. Našimi dobrovoľník
mi boli rodičia, ktorí na jeden deň 
odložili svoje pracovné povinnosti 
a pridali sa k nám. Patrí im za to veľ
ká vďaka. Usmerňovali, vysvetľovali, 

dezinfikovali predmety a  ruky, hľa
dali stratené lopty za bránou a celý 
čas sa usmievali. Štafetu pozitívnej 
energie teraz posielame do Tokia na 
tie ozajstné olympijské hry.

Text a foto: ZŠ Štúrova

detské centrum a MŠ HVIEZdIČkA Malacky

prijíma deti vo veku 
od 18 mesiacov do 6 rokov.
nástup je možný počas celého roka.

Adresa: Ulica M. R. Štefánika 36, Malacky
Kontakt:	 0950	890 475		•		www.hviezdicka158.webnode.sk
Facebook: Detské centrum a MŠ Hviezdicka

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / ŠPORT / INZERCIA

80 rokov
Jozef Bollardt
Anna Brichtová
Marta Jurkovičová
Mária Králová
Ivan Mládek
Dagmar Novotová
Štefan Žáček

85 rokov
Irena Helešová
Viera Lukešová

90 rokov
Anna Trenčanská
Dagmar Trucová

91 rokov
Viera Lábadyová

92 rokov
Mária Knotková
Mária Preisová

93 rokov
Paulína Staňková

94 rokov
Anna Havlíková

95 rokov
Anna Živicová

Srdečne blahoželáme!

Povedali si ánO 
Nikola Burclová a Michal Ištván

Opustili nás
 Mária Büngerová, Šaštín; Emília Zelenayová, Jakubov; Andrej Jursa, Ma
lacky; Oldrich Křenek, Gajary; Milan Sivák, Jakubov; Zoltán Čápka, Malac
ky; Marta Maršálková, Malacky; Gustáv Székely, Lozorno

SPOLOČEnSká MATRIkA

JúLOVí JUBILAnTI

6. júla uplynie 8 ro-
kov, čo nás  opus
tila naša milovaná 
babka Františka 
Gašparová. 
Spomínajú vnu
ci Roman a Vlado. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Odišiel si tíško, 
ako odchádza deň, 
v našich srdciach zostáva bolesť 
a spomienka len.

26. júna sme si pri-
pomenuli nedoži
tých 57 rokov 
Fran tiška kleine-
dlera. S  láskou 
v  srd ci spomínajú 
mama Mária, bra

tia Jozef, Ladislav a Jaroslav s ro
dinou, dcéry Barbora a Kristína, 
ostatná rodina, priatelia a  zná
mi. Prosíme, venujte mu spolu 
s  nami tichú spomienku. Ďaku
jeme.

SPOMIEnky

Prvá pocovidová  olympiáda

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Minulý rok nás 
nepripravených 
napadol vírus 
a zobral nám 
každodennosť 
i výnimočné 
chvíle. Zavreté, 
zrušené, 
zakázané – rušili 
sa návštevy 
starých rodičov, 
kín, koncertov, 
ihrísk i veľkých 
športových 
podujatí.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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V skrátenej sezóne ste skončili 
na 5. mieste. Spokojnosť?

Naším cieľom bolo skončiť do 3. mie  
sta, čo sme nesplnili. Prišli sme o  top 
trojku posledným zápasom v  Rači, 
kde sme dohrávali s  malým počtom 
hráčov z dôvodov zranení. Keďže bola 
sezóna ovplyvnená koronavírusom 
a  skrátená, tak sme nešli vyslovene 
po výsledku, ale dali sme prednosť 
hráčom, s ktorými budeme počítať aj 
v budúcej sezóne. V tomto smere sme 
spokojní.

V posledných stretnutiach tvo-
rili podstatnú časť tímu hráči zo 
Senice. Bude pokračovať spolu-
práca medzi klubmi aj v budúcom 
ročníku?

Nastupovali za nás štyria dorasten
ci a jeden hráč áčka. Andrej Rampáček 
zostáva u nás, s ním sme sa už dohod
li. Jeden zo Seničanov ide do Galanty 
a  bratia Buchelovci majú zmluvy so 
Senicou, sú tam aj na letnej príprave, 
čiže keď nebudú mať zápasové vyťaže
nie, môžeme s nimi počítať.

Tomáš Rišo z  Rohožníka bol 

v  dohrávaných zápasoch na hos-
ťovaní, ako sa vám pozdávali jeho 
výkony? Budeme ho vidieť hrať za 
Malacky aj v budúcej sezóne?

Tomáš je stále hráčom Rohožníka, 
ale keďže nedostával priestor, zobrali 
sme ho na hosťovanie a celkom slušne 
sa u nás rozohral. Máme záujem o to, 
aby s nami pokračoval, on by takisto 
rád zostal. Rohožník s tým nemá prob
lém, čiže určite sa dohodneme. Tento 
krok tiež potvrdzuje cestu, ktorou sme 
sa ako klub vybrali. Chceme hrať s Ma
lačanmi a  s  hráčmi, ktorí s  futbalom 
v Malackách začínali.

Čiže zahraničné posily nateraz 
netreba očakávať?

Budeme sa snažiť hrať s domácimi 
hráčmi, prípadne ak bude naozaj nú
dza o  niektorý post, tak by sme vzali 
skôr Slováka, pretože pri takom hrá
čovi by nebola starosť s  ubytovaním, 
stravou či cestovaním v  období pan
démie. Ponuky legionárov od agen
tov stále máme, ale so zahraničnými 
hráčmi je to predsa len viac kompliko
vané.

do II. ligy postúpil FC Rohožník, 
prekvapivo nie Inter Bratislava. 
Začali ste aj vy uvažovať, že by ce-
loslovenská súťaž mohla byť reali-
tou aj v Malackách?

Dlhodobým plánom klubu je do
stať sa vyššie, teda do II. ligy. Je však 
potrebné splniť viacero podmienok. 

Potrebujeme napríklad vyhovujúci 
štadión. Máme však prísľub dotácií  
od mesta aj ministerstva, takže na 
technickom zázemí sa intenzívne pra
cuje. A  my ako tréneri pracujeme na 
tom, aby sme pripravili taký káder,  
ktorý sa o  II. ligu pobije v  horizonte 
troch rokov. Uvidíme, či to bude už 

v  budúcej sezóne. Skôr si myslím, že 
nie. Chceme sa tam dostať so svojimi 
hráčmi tak, aby to bolo udržateľné, 
nielen na jednu sezónu. A  taktiež po 
prípadnom postupe nevymeníme väč
šinu hráčov, v II. lige budú hrať tí, ktorí 
si účasť vybojovali.

Text a foto: M. Binčík

 dlhodobým cieľom FC Malacky je postup do II. ligy
Futbalisti FC Malacky majú za sebou relatívne úspešnú sezónu v III. 
lige. Skončili na 5. mieste, do celoštátnej II. najvyššej súťaže sa prebo-
joval ich lokálny rival FC Rohožník. O budúcej sezóne, hráčskom kádri 
a vízii klubu sme sa porozprávali s trénerom Branislavom Juhasom.

Zúčastnil sa na expedíciách v Hi
malájach či Kordillerách, stál na naj
vyššom vrchole Severnej Ameriky 
Mount McKinley (6 190 metrov), a te
raz Cesta hrdinov SNP. „Trasu poznám 
už asi 25 rokov, takže bolo len otázkou 
času, kedy si nájdem čas,” začína svo
je rozprávanie V. Gembeš. Spoloč
níkom mu bol kamarát Peter Swan. 
„S Peťom sa poznám od malička. Býval 
vedľa vo vchode, hrávali sme spolu fut
bal, chodili sme spolu do školy a aj po 
škole sme sa neprestali stretávať, boli 
sme spolu na viacerých turistických 
horolezeckých akciách napríklad Alpy 
či Atlas. Navzájom sa veľmi dobre po
známe, takže s Peťom by som sa kedy
koľvek vydal do hôr.” A hoci dlhé roky 
žije inde, do Malaciek sa rád vracia: 
„Žil som tu 30 rokov, mám tu mamu 
a často sem chodím aj pracovne. Stá
le som členom turistického oddielu TJ 
Strojár Malacky a často sa stretávam 
aj s našimi mladými turistami.”

 15 kíl na chrbte a občasné 
blúdenie

Ich veľké dobrodružstvo sa zača
lo 14. mája. Trasu dukla–Čierna Ho - 
ra–Bardejovské kúpele–Čergov– 
Radatice–košice–Trohánka–úhor - 
nianske sedlo – dedinky–Telgárt 
–Andrejcova útulňa–Čertovica–
Ďur kova útulňa–nová Hoľa–kor-
díky–Jasenovo–Čičmany–Tren-
čianske Teplice–Troják–Lopeník–
Myjava – dobrá Voda – Sološni-
ca–kamzík–devín zavŕšili 5. júna. 
Cesta hrdinov SNP má oficiálne 770 

kilometrov, avšak malacký tandem 
uvádza 812 kilometrov, čiže o 44 viac. 
Kde vznikol tento rozdiel? „Nedá sa 
ísť stále po červenej. Niekedy pre po
hodlnejší nocľah sme zbehli zo znač
ky, napríklad Košice, Dedinky– Mlyn  
ky, Ďurkova útulňa a podobne. Nevyhli 
sme sa ani občasnému blúdeniu, tak  
že kilometre sa trošku pripočítali,” vy
svetľuje V. Gembeš. Ani na chvíľu 
nemali chuť cestu vzdať. Našťastie, 
nezažili žiadne komplikácie – teda 
okrem bolestí členkov či kolien, kto  
ré oni nazývajú bežnými. „Na tra
se sme spali 12krát na karimatke  
v spacáku a 10krát na posteli v tep le.  
Batoh sme sa snažili nabaliť čo naj
ľahšie, ale aj tak sme s vodou niesli na 
chrbte cca 15 kg. Niesol som spacák, 
karimatku, varič, niečo na prezlečenie, 

hygienické veci, lekárničku, a  samo
zrejme, vodu. Mal som jedny trekové 
topánky, ktoré vydržali až do konca  
a ešte nejakú turistiku aj vydržia.”

Pokojne aj začiatočníci
Ktorá časť slávnej „červenej” bola 

nakrajšia a ktorá najťažšia? „Vidieť kus 
nášho Slovenska takpovediac zhora  
je veľký zážitok. Každý úsek mal niečo 
do seba, ale pre mňa boli najkrajšie 
Volovské vrchy – možno preto, že som 
tam videl na vlastné oči vlka. Najťaž
ším úsekom boli Nízke Tatry – tam 
nám tri dni snežilo a pršalo.” Vladimír 
Gembeš tvrdí, že na Cestu hrdinov 
SNP si môžu trúfnuť aj začiatočníci. 
„Pokojne aj začiatočník, nie je to nič 
extra náročné. Záleží len na tom, koľ  
ko máte času. Netreba ani stan, pres
pať sa dá v  altánkoch alebo ubytov
niach. Cestu hrdinov SNP určite od
porúčam. Nielenže vidíte kus Sloven
ska zhora, ale popri tom ešte stretne  
te aj  zaujímavých ľudí.”

kam ďalej? Afrika, Amerika, 
Compostela

Ak všetko pôjde dobre, najbližšie 
turistickohorolezecké kroky pána 
Gembeša povedú do Afriky. „Už zo
pár rokov sa chystám na Kiliman
džáro, ale kvôli korone to zatiaľ stále 
odkladám.” Prezradil nám aj svoje 
ďalšie sny: „Rád by som videl Chimbo
rado v Ekvádore (6 268 m), Damavand 
v Iráne (5 610 m) či argentínsku Acon
caguu (6 962 m). Zaujímavá je pre mňa 
aj púť do Compostely. Ak budem zdra
vý, pôjdem si ju niekedy prejsť. Plánov 
je veľa, ale v prvom rade je rodina.”

Na záver sa s V. Gembešom ešte 
na chvíľu vráťme na Cestu hrdinov 
SNP. „Aj takto si môžeme pripomenúť 
našu históriu. Okrem toho, oslobodíte 
svoju myseľ od bežných starostí, pre
tože rozmýšľate len nad tým, čo nové 
uvidíte, aby bolo pekné počasie a kde 
večer prespíte. Kľudne by som išiel  
znovu. Na niektoré úseky sa určite ešte 
vrátim.”

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: archív V. G.

 Za 23 dní z dukly na devín
Cesta hrdinov Slovenského národného povstania, slávna turistická 
„červená”. Od dukly po devín meria 770 kilometrov. Láka mnohých, 
začiatočníkov aj pokročilých. niektorí ju absolvujú postupne po čas-
tiach, iní si trúfnu dať ju aj naraz. Medzi nich patria aj Malačania Vla-
do Gembeš a Peter Swan. Cestu hrdinov SnP absolvovali tento rok 
v máji a júni. Za 23 dní prešli 814 kilometrov s celkovým prevýšením 
okolo 30 000 metrov. Bežne sa pritom uvádza, že na absolvovanie 
celej trasy treba 25–28 dní. O tomto úctyhodnom výkone, ale nielen 
o ňom, sme sa porozprávali s Vladom Gembešom.



13/2021 11ŠPORT

V sezóne 2019/20 tréneri znova cí
tili potrebu umožniť hráčom posunúť 
sa hráčsky ďalej, a preto zvolili novú 
stratégiu. Prihlásili sa do II. ligy, vďa
ka čomu mala časť hráčov možnosť 
hosťovať v najlepších tímoch Slo ven
ska s nádejou na titul republikového 
majstra. Podarilo sa! Matúš Vrabček 
získal titul s  Interom Bratislava, kde 
bol s  27 bodmi najlepším strelcom fi - 
nálového zápasu. Úspešný bol aj 
Tomáš kadluba za Levice, ktorý vy
bojoval 2. miesto. Vynikol aj Matej 
kurák, ktorý výrazne posilnil káder 
BSC Bratislava. Sezóna 2019/20 sa 
kvôli pandémii nedohrala do konca. 
V  sezóne 2020/21 sa družstvo Stro-
jára neprihlásilo do ligy, ale posunu
lo svojich hráčov do ďalších tímov: 
Inter Bratislava, BSC Bratislava a ŠBK 
Levice. V tejto sezóne sa bývalý hráč 
z Malaciek Matúš Hanák, ktorý me
dzitým hral v basketbalovej akadémii 
GBA v Česku, dostal do slovenského 

reprezentačného výberu U20. Okrem 
neho sa do reprezentácie pozrie aj 
najväčšia malacká nádej M. Vrabček 

v kategórii U16. Miestenku si zaslúžil 
vďaka vynikajúcej snahe a bojovnosti 
v  najlepšom slovenskom tíme Inter 
Bratislava.

Niektorí hráči hrajú súťažne v iných 
kluboch dodnes a  niektorí už hra
jú basketbal iba rekreačne. Cieľom 
bolo vytvoriť partiu, ktorá by bola 
viac ako len družstvo – aby boli pria
teľmi na celý život a  prípadne vy
chytať talenty, ktoré by mohli hrať 
v najlepších tímoch na Slovensku. 
Vďaka tomu majú Malacky v  súčas

nosti troch reprezentantov (aktuálne 
aj troch najvyšších): Tomáš Pavelka 
(218 cm, hráč euroligovej Valencie 
v Španielsku), Boris Bojanovský (217 
cm, extraligový hráč klubu Patrio
ti Levice) a Michael Fusek (224 cm, 
hráč minuloročného majstrovského 
Interu Bratislava).

Basketbal v  Malackách nie je iba 
šport. Znamená aj kopec spoločných 
zážitkov. Chlapci sa v súčasnosti radi 
stretávajú na priateľskej zápasovej 

partii 3x3. Sú nielen spoluhráčmi, ale 
priateľmi na celý život. Ďakujeme za 
dlhoročnú podporu rodičom, pomoc  
nému personálu a  divákom. Vďaka  
pa trí aj Ladislavovi Štrosovi za spo
luprácu a  technickú podporu. Špe
ciálne poďakovanie patrí aj ďalším 
trénerom: predsedovi BaO Branisla- 
 vovi Orthovi, basketbalovému tré 
 nerovi Petrovi Ondrušovi a atletické  
mu trénerovi Jakubovi Valachovičo-
vi. Pri ďakovaní nezabúdame ani na 
našich kmeňových hráčov: M. Bolf, 
S. Špergl, M. Vrabček, M. kurák,  
F. Brunčák, n. Haramia, S. Bojanov-
ský, M. Hanák, M. Polák a P. Spusta.  
Poďakovanie patrí aj ostatným hrá
čom: Z. Štvrtecký, S. Škoda, M. ku-
salík, T. kadluba, J. klus, S. Hajdu, 
F. Jurkáček, A. Goldschmidt, A. Ba - 
ranec, A. Ondrovič, M. Míčko, R. ku-
nák, P. Rych tarčík, M. Mladý, J. Jíle-
ček, M. Hladík a S. Švarc.

Text: M. k. Oreský, foto: TJ Strojár 

Turnaj vyhrali Tučkovci, za ktorých sa pred
stavil aj slovenský reprezentant a bývalý hráč 
Strojára Malacky Anur Burnazovič. Vo finále 
zdolali tím zložený z malackých a stupavských 
hádzanárov Chřestíši jsou v  krôví. Vedenie 
klubu aj samotní hádzanári označili tento roč
ník Turnaja generácií za mimoriadne úspešný. 
„Ďakujem všetkým sponzorom, mestu Malacky, 
účastníkom a  predovšetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa podieľali na príprave podujatia,” povedal 
manažér Strojára Boris Sivák.

Po náročnom období bol turnaj konečne 
ozajstným športovým podujatím, ktoré si na
pl no užili hráči aj priaznivci. „Turnaj generácií  
pre nás znamená  veľmi veľa. V prvom rade celý 
výťažok z neho ide do oddielu. Vďaka nemu sme 

schopní hradiť náklady spojené so sezónou. 
V druhom rade sa turnaj stáva nielen pre hádza
nársku komunitu, ale aj pre ostatných Malača
nov spoločenským podujatím. V posledných roč
níkoch ho navštevuje veľmi veľa ľudí, čo nás ne
smierne teší,” zhodnotil B. Sivák. 

Fanúšikovia hádzanej sa môžu opäť tešiť na 
extraligu v našom meste. Rozhodnutie vstúpiť 
do elitnej súťaže spolu s Tatranom Stupava pri
šlo podľa B. Siváka z viacerých dôvodov: „V prí
pade tretej vlny pandémie bude opäť dovolená 
len najvyššia hádzanárska súťaž a my nechceme 
riskovať, že by sme sa opäť na dlhé týždne ne
dostali k športu. Chceme tiež skvalitniť tréningy. 
Spoločným cieľom projektu je najmä vytvorenie 
športovej triedy na gymnáziu, pretože mnoho 

mladých odchádza študovať do Bratislavy a tam 
si vyberú iný klub,” konštatoval B. Sivák.

Text a foto: M. BinčíkTurnaj generácií opäť prilákal davy
V sobotu 26. júna sa konal už 23. ročník hádzanárskeho Turnaja gene rácií. Uvoľnené pro-
tipandemické opatrenia využilo viac návštevníkov ako v minulom roku. Turnaj bol úspeš-
ný nielen zo športového hľa dis ka, ale pre Strojár po ťažkom pandemickom období aj z fi-
nančného.

 úspešný malacký basketbalový príbeh pokračuje      [2]

 Minulosť, súčasnosť 
 a budúcnosť BaO TJ Strojár

Pozývame záujemcov o  bas-
ketbal spoznať tento šport. Od 
najbližšej sezóny 2021/2022 sa 
predstaví náš nový basketba-
lový projekt pod hlavičkou 
BaO TJ Strojár Malacky. Zame-
ria sa na výchovu novej basket-
balovej generácie.

www.strojarmalacky.sk 

Pokračujeme v  rozprávaní o  bas ketbalovom oddiele TJ Stro jár. 
V  predchádzajúcom vydaní Malackého hlasu sme sa pozreli na 
úspechy od sezóny 2011/2012, v tomto článku sme už v súčasnosti.

 d. Michálek
 piaty
v Európe

Členom slovenskej výpravy na 
majstrovstvách Európy v boxe 
do 22 rokov v talianskom Ro-
seto degli Abruzzi bol aj Ma-
lačan dávid Michálek (hmot-
nostná kategória do 91 kg).

Všetci súperi boli o  hlavu vyšší 
ako Dávid. Počítač mu na úvod pri
delil Fína Danila Rantanena. Dávid 
bol disciplinovaný, pokojný a  mal 
pripravený každý útok. V  druhej 
polovici 1. kola po ťažkom údere 
nášho boxera rozhodca zápas za
stavil pre povinné počítanie Ran

tanena. Ten síce pokračoval, no 
počítanie sa opakovalo. V  úvode  
2. kola po Dávidovom skvelom úto
ku rozhodca zápas ukončil, čím sa 
náš reprezentant prebojoval do 
štvrťfinále. Hoci proti Poliakovi Be
reznickému bojoval ako lev, na vý
hru to nestačilo. Skončil tesne za 
medailou, na 5. mieste. Dávid ob
lieka reprezentačný dres od roku 
2013 a  v  meste bol ocenený ako 
športovec roka už v  roku 2005 (za 
judo). Od žiakov cez dorastencov až 
po mužov získal okrem iného dva
krát 5. miesto na majstrovstvách 
sveta a  dvakrát 5. miesto na maj
strovstvách Európy. Je ctižiadosti
vý a do každej prípravy dáva ma
ximum. Veríme, že vytúžená me 
 daila z  vrcholného podujatia naň
ho ešte čaká.

Text a foto: ABC Malacky

Na piatom mieste a  teda tesne pred pó
diovým umiestnením
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Obľúbený parkúr má za sebou pr
vé oficiálne preteky. Konali sa pod 
gesciou Slovenskej gymnastickej  fe
derácie v Malinove. Na pretekárov ča  
kala moderná nafukovacia parkúro
vá dráha, bezpečná najmä pre mlad
šie vekové kategórie. Napriek dlhej  
pauze v pravidelnom tréningu zvládli 
pretekári súťaž bez zranení (s výnim
kou jednej narazenej päty).

Predstavilo sa 57 pretekárov v 4 ve - 
kových kategóriách z  8 klubov Slo
venska (Skill Lab Bratislava, Malina 
Gym Malinovo, TJ Lokomotíva Bánov,  
Pohybovňa Malacky, Limitless Aca
demy Liptovský Mikuláš, Vlčí parkúr  
Žilina, AriwaGym Bratislava a GK No-
vé Zámky). 

Súťažilo sa v disciplíne Speed Run. 
Z Malaciek prišlo súťažiť 8 preteká
rov. V kategórii mladších žiakov sa 
predstavili dávid Harcula, Richard 
Benka a Adam Hrubý. Starších žia
kov reprezentovali Jakub Hrúz, Ši-
mon Gažík a Marko Spusta. 

Medzi juniormi pretekal Patrik 
Slezák a v kategórii mužov sa pred
stavil Esteban Malaga. Malačania 
priviezli z  Malinova dve medaily –  
bronz získal d. Harcula a zlato E. Ma-
laga, ktorý, mimochodom, dosiahol 
najlepšie zabehnutý čas celej súťaže. 
Srdečne blahoželáme!

www.sgf.sk, www.pohybovna.sk
Text: S. Pálka, foto: Pohybovňa 

Koncom júna sa v Tr
nave konali majstrov
stvá Slovenska v  atle
tike dospelých. Repre
zentanti AC Malacky 
cestovali do Malého Rí  
ma bez vysokých ambí
cií, no aj tak domov pri  
viezli cenné kovy, kon
krétne tri bronzové me
daily.

Medzi dospelými sa 
predstavil veľký talent 
slovenskej atletiky Re-
becca Slezáková. Tré
ner Petr Filip ju postavil 
na 400-metrový hladký 
beh, v  ktorom dokáza
la vybojovať vynikajúce 
tretie miesto. Jej výkon 
57,38 s dokázali tromf
núť len atlétky z Dukly 
Banská Bystrica Simona 
Malatincová a  víťazka 
Iveta Putalová.

Druhý bronz získal 
Marek Ondrovič. Vo 
vy trvalostnom behu na 

5000 m síce skončil na 
8. mieste, no na 1500 m  
si dobehol po bronzo
vú medailu. Pre Mareka  
je to veľký úspech. Nie
lenže časom 4:02,24 
pre konal svoje osobné 
maximum, ale zrejme 
aj definitívne dlhodobé 
následky koronavíruso
vého ochorenia.

V Trnave sa so súťaž
nou atletikou rozlúčil 
tré ner AC Malacky Ja-

kub Valachovič, ktorý 
tu absolvoval svoje po
sledné preteky. Hoci sa 
atletike už viac ako dva 
roky aktívne nevenuje,  
ako tréner vytrvalcov  
beháva so svojimi zve
rencami, čo sa mu v roz 
 lúčkovom behu ho  di lo.  
S  kariérou sa rozlú čil  
dôstojne, bronzom 
v be hu na 3000 m pre
kážok.

Okrem veľkých atlé
tov sa z úspechov tešia 
aj malí. V liahni AC Ma
lacky sa rodí ďalší talent 
– karen Grígelová. Zví  
ťazila na pretekoch 
žiac tva západosloven
ského kraja v  Skalici 
v be hu na 300 m, ktorý 
zvládla v  osobnom re
korde 43,88 s. Osobný 
rekord si v Skalici vylep
šila aj v behu na 150 m. 

Text: M. Binčík, 
foto: AC Malacky

V  súčasnosti sa slovenskej re-
prezentácii darí dostávať sa na eu - 
rópske šampionáty, máme kvalit-
nú generáciu. Ako vidíte budúc-
nosť slovenského volejbalu?

Objavujú sa mladí a nádejní volej
balisti, no v  porovnaní s  Českom nie 
sme na tom vôbec dobre. Im rastie 
výborná generácia, vyhrali mládež
nícke šampionáty. Práca s  mládežou 
a výcho va nových hráčov by mali byť 
primárnym cieľom volejbalovej fede
rácie, aby sme si aspoň udržali štan
dard – postúpiť na európsky šampio
nát a hrať dobré zápasy s najlepšími.

V sezóne 2017/2018 ste pôsobi- 
li v klube Jaroslavič Jaroslavľ, kto-
rému ste pomohli v nováčikovskej 
sezóne udržať sa medzi ruskou eli-
tou. Bol život v Rusku náročný?

Nemyslím si. Športovci sa v Rusku 
majú dobre, klub fungoval na slušnej 
úrovni. Asi jediný problém som mal 
s ces tovaním na zápasy vonku. Lietali 
sme za súpermi z moskovského letiska 
a takmer na každý zápas u súpera sme 
museli vycestovať z Jaroslavľu dva dni 
pred stretnutím. V Rusku mi nič nechý
balo, mali sme v klube výbornú partiu 
a bol som tam spokojný. Na môj vkus 
tam však bolo príliš veľa tréningov.

Počas kariéry ste okúsili talian-
sku, ruskú či francúzsku ligu. kto-
rú z nich považujete za najkvalit-
nejšiu?

Talianska bola na najvyššej úrov
ni. Ruská liga bola najelitnejšia v ob
dobí, keď Kazaň pravidelne vyhráva
la Ligu majstrov. Zenit Kazaň bol 
v  tom to období jednoznačne najlep
ší klub na sve te, ale samotná ruská 
liga nebola vôbec taká vyrovnaná 
a stávalo sa, že Kazaň vyhrala všetky  
ligové stretnutia v  sezóne. Najkom
plexnejšia liga bola podľa mňa v  Ta

liansku. Počas koronakrízy prišli aj do 
talianskeho volejbalu problémy, no 
stále je ich súťaž spolu s poľskou a rus
kou jednoznačne top.

Predstavte nám váš nový klub.
Prestúpil som do klubu Foinikas Sy

ros, ktorý sídli na gréckom ostrove Sy

ros pri Aténach, Je to klub s najvyššími 
ambíciami, v uplynulej sezóne skončil 
na druhom mieste a vyhral grécky po
hár. Verím, že v budúcom ročníku bu
deme hrať o titul.

Pôsobili ste aj v  Ostrave. Je 
pravda, že športové zázemie čes-
kých klubov je na vyššej úrovni  
než u nás?

Určite áno. V súčasnosti sa rozdiel 
medzi Českom a Slovenskom, žiaľ, eš
te prehlbuje. České kluby sú finančne 
zastabilizované, pôsobí tam mnoho 
kvalitných zahraničných hráčov a na 
Slovensku, naopak, kluby skôr upada
jú. Dokonca aj extraliga sa zmenila na 
poloprofesionálnu súťaž, čiže rozdiel 
medzi nami a Českom sa len zväčšuje. 
V extralige je stále menej klubov, nad 
niektorými po koronakríze visia otáz
niky...

V Ostrave ste rozbiehali profe-
sionálnu kariéru. Boli ste tam spo-
kojný?

Nastúpil som tam ihneď po stred
nej škole a  volejbal v  Ostrave mi dal 

určite veľa. Bol to pre mňa veľký skok, 
pretože na Slovensku som ani nehral 
extraligu. V Trenčíne sme totiž hrávali 
ako juniori len prvú ligu mužov. Prvý 
rok v  Česku som sa len tak oťukával, 
boli tam lepšie aj horšie momenty. Od 
druhej sezóny po nástupe do repre
zentácie bola moja výkonnosť lepšia 
a  myslím si, že som sa prepracoval 
medzi opory tímu. V poslednej sezóne 
sme vyhrali titul, čo bolo veľké prekva
penie. Dokonca ma vyhlásili za naj
lepšieho hráča českej ex traligy, čo ma 
pred odchodom do Talianska veľmi 
povzbudilo. 

Plánujete zostať po hráčskej 
kariére pri volejbale?

Pravdupovediac, ešte som nad 
tým nepremýšľal. Verím, že ma čaká 
ešte pár rokov vo vrcholovom športe 
a o budúcnosti sa budem rozhodovať 
až potom, podľa aktuálnej situácie.

Vracali ste sa počas sezón v za-
hraničí domov, do Malaciek?

Keď som hral za Jaroslavľ a Nantes, 
dalo sa chodiť domov na Vianoce, no  
v  Taliansku hrajú zápasy aj 25. de
cembra, čiže na návrat na sviatky som 
mohol zabudnúť. Domov som sa do
stal až po sezóne.

S volejbalom ste začínali v Stro-
jári Malacky. Ste v kontakte s bý-
valými spoluhráčmi z Malaciek?

Áno, pravidelne som v kontakte na
príklad s  Dušanom Rusňákom, s  kto
rým som síce už nehrával, či s tré nerom 
Pavlom Novotom a  spo luhráčom To
mášom Rehákom, čiže som s  hráčmi 
a ľuďmi okolo Strojára nepretrhol väz  
by. Mám aj celkom pre hľad, čo sa tu  
deje. Chcel by som sa aj Strojáru 
a  spo luhráčom poďakovať, že som 
mal možnosť naučiť sa tu zá kladom 
volejbalu. Celá moja kariéra začala 
vlastne tým, že pán Schreiber prišiel 
robiť na Dérerku volejbalový nábor, 
vďaka ktorému som sa dostal k tomu  
to športu. A už na začiatku som vedel, 
že by som chcel robiť volejbal profe
sionálne, hoci rodičia ma ešte vtedy ne
brali príliš vážne.

Autor: M. Binčík,
foto: archív P. Michaloviča

 Od Strojára Malacky k opore
 slovenskej reprezentácie   [2]

 Malacká Pohybovňa 
 s dvoma  medailami

Pokračujeme v rozhovore s Pe-
trom Michalovi čom – najlep-
ším volejbalistom rokov 2019 
a  2020. S  volejbalom začínal 
v Stro jári Malacky a vypracoval 
sa na jednu z opôr našej repre-
zentácie.

Malačania prekvapili
na atletických
majstrovstvách SR

Karen Grígelová

Jakub Valachovič


