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Človek
mieni...

Nič nie je staršie ako včerajšie novi
ny – autorom tejto vety je múdry muž
Karel Čapek. Pri dvojtýždenníku to platí
ešte viac, obzvlášť teraz, keď sa infor
mácie menia z hodiny na hodinu. A tak
nie všetko, čo sme avizovali v predchá
dzajúcom vydaní Malackého hlasu, aj
platilo. Zrušil sa Svätomartinský lam
pášikový sprievod, predstavenie Divad
la na hambálku Ženská šatňa aj hra
Konvália, s ktorou malo do Malaciek
prísť Divadlo Ludus. Dôvod zrušenia
vo všetkých spomenutých prípadoch je
ten istý. Človek mieni, covid mení.
Aj dnes informujeme o tom, čo sa
pripravuje. Veríme, že sa napriek okol
nostiam podarí zorganizovať vianočný
koncert speváčky Janais a výstavu na
šich umelcov z ArtClubu 2002. A snáď
sa otvorí aj klzisko.
Situácia je naozaj veľmi vážna. Či sa
to niekomu páči alebo nie, nič iné ako
očkovanie proti covidu zatiaľ nemá
me. Čo by za to dali ľudia s inými ťaž
kými diagnózami, ak by mali vakcínu
na svoju chorobu. Áno, treba sa hýbať
a zdravo sa stravovať, posilňovať vlast
nú imunitu a pozitívne myslieť – to sú
mimoriadne dôležité veci pre každého.
Takto však treba žiť stále, nielen v čase
pandémie.
Zostáva nám päť týždňov do Via
noc a šesť do konca roka. Prežime toto
obdobie najmä v zdraví a vo vzájomnej
ohľaduplnosti.
Ľ. Pilzová

11. 11. o 11. hodine – spomienka
na obete vojen
Každoročne 11. novembra si celý svet pripomína pamiatku vojnových
obetí. Dátum nie je náhodný: práve v tento deň v roku 1918 o 11. hodine a 11. minúte sa podpisom prímeria pri francúzskom meste Compiègne skončila I. svetová vojna. Preto sa symbolicky tento deň stal
Dňom veteránov (v rôznych verziách Deň vojnových veteránov či Deň
červených makov) a v širšom zmysle dňom obetí všetkých konfliktov –
bez rozdielu, či patrili k víťazným alebo porazeným, aké náboženstvo
vyznávali, akej boli rasy a národnosti.

Pamiatku obetí všetkých vojen
a ozbrojených konfliktov si každoroč
ne pripomíname aj u nás pri pomní
ku padlých na Radlinského ulici. Pan
démia už druhý rok po sebe spôso

bila, že sa nemohol konať tradičný
pietny akt aj za účasti verejnosti. Čle
novia Jednoty dôchodcov Slovenska
počas komornej spomienky v mene
všetkých obyvateľov nášho mesta

Nástup Arrivy
sprevádza chaos

Prímestskú autobusovú dopravu od pondelka 15. novembra zabezpečuje spoločnosť Arriva, ktorá vyhrala medzinárodnú súťaž
na prevádzkovanie verejnej dopravy v Bratislavskom kraji na
najbližších 10 rokov. Vymenila tak doterajšieho prevádzkovateľa, ktorým bola spoločnosť Slovak Lines. Objednávateľom služby
je Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

Cestovné lístky, typy cestovných
lístkov i výška cestovného zostávajú
rovnaké, vydané dopravné čipové
karty platia aj naďalej. V regionálnej
autobusovej doprave platia nové
cestovné poriadky, ktoré sú dostup
né na webe Integrovaného doprav

ného systému Bratislavského kraja
www.idsbk.sk. Nový dopravca upo
zorňuje na dočasné výpadky niekto
rých spojov. Situácia by sa mala zlep
šiť po tom, čo spoločnosť doplní sta
vy vodičov.
Pokračovanie na strane 3

položili kvety k pamätníku a zapálili
sviečky. „Nech ich plamienok sviečky
svieti nielen na pamiatku mŕtvych, ale
aj nám živým na cestu mieru a poro
Pokračovanie na strane 2

Túto zimu sa
chystá klzisko

Ako informoval riaditeľ mestskej
organizácie AD HOC Dušan Rusňák,
obľúbené klzisko v Zámockom parku
tento rok plánujú ho otvoriť v prie
behu decembra, avšak závisí to od
počasia. Podmienky vstupu na klzis
ko budú stanovené v závislosti od
-redepidemickej situácie.

Zabaľte svoju
lásku
str. 3

Záhorácky lesík
v centre
str. 3

87 atletických
medailí

str. 7

M. Jung je opäť
majstrom Európy
str. 8
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11. 11. o 11. hodine –
spomienka
na obete vojen
Dokončenie zo strany 1

zumenia,” povedala predsedníčka
výboru Jednoty dôchodcov v Malac
kách Daniela Bukovská.
Deň vojnových obetí má tri sym
boly. Prvým sú kvety červených ma
kov, ktoré zakvitli nad hrobmi tisícov
padlých pri Ypres. Druhým symbo
lom je 22-tonový zvon z talianskeho
Roverata. Je odliaty zo zbraní a ná
bojníc, ktoré pozbierali na okolitých
bojiskách obyvatelia mesta. Piliere,
ktoré zvon nesú, boli vyhotovené
z peňažných darov 114 štátov sveta.
Tretím symbolom sú plamienky ho
riacich sviečok.

John MacCrae:

Na flámskych poliach
Na poliach flámskych
kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú
biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky
statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme
a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme,
milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme
na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa
iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme
svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené
ďalej rastú
na poliach flámskych.
Táto báseň sa stala symbolom 1.
svetovej vojny. Jej autorom je chirurg
John McCrae, ktorý sa v máji 1915
zúčastnil na veľkej krvavej bitke o belgické mestečko Ypres. Bol sved
kom obrovského utrpenia a boles
ti, a práve to v ňom zanechalo silné
spomienky, ktoré pretavil do básne.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Vydražením obrazov
môžete podporiť Vstúpte
Od 15. novembra do 15. decembra máte možnosť získať jedinečné
výtvarné dielo a podporiť tým neziskovú organizáciu Vstúpte. Vyše
40 originálnych obrazov je vystavených v Knižnici MCK na Záhoráckej. Diela sú výsledkom projektu, ktorý už druhý rok zrealizovalo
občianske združenie Majella.

Klienti Vstúpte sa s výtvarníkmi
pod vedením Rozálie Habovej stretli
počas tvorivého dopoludnia už v le
te. Tentoraz pod ich rukami rozkvitli
kvety. „Keď som sa začiatkom prázd
nin stretla s výtvarnými hrdinami zo
Vstúpte, pochopila som, že nie my, ale
oni nám robili ,mecenášov‘. Oni si nás
vybrali bez zábran, oni sa s vervou
chopili štetcov, sami si vybrali motívy
a ukázali nám, ako s chuťou tvoriť svoj
ské, originálne a obdivuhodné diela
plné jasu, slnka, pestrých kvetov. Sú in
špiratívni,” vyjadrila sa jedna z účast
níčok stretnutia Drahomíra Lörin
cziová.

Testovanie
a očkovanie

Testy na covid sa robia v nemoc
nici a na Radlinského ulici.
Očkuje sa v nemocnici a vo vak
cinačnom centre na Mierovom ná
mestí.
Podrobné informácie:
www.testovanie.malacky.sk.
-red-

Buďte obozretní na cintorínoch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách v poslednom ob
dobí eviduje nárast počtu trestných činov proti majetku. Konkrétne ide
o krádeže náhrobných kameňov a predmetov uložených na pietnych
miestach. Polícia vyzýva obyvateľov, aby na cintorínoch pozorne sledovali
ľudí, ktorí opravujú alebo renovujú náhrobné tabule a pomníky. V prípade
podozrenia môžu volať na bezplatné telefonické číslo 158. OR PZ Malacky

Pred pár dňami zaočkovali treťou dávkou
klientov a zamestnancov mestského centra
sociálnych služieb a klientov Vstúpte.

Pravidlá dražby
Všetky diela je možné nájsť vo
fotoalbume na FB Vstúpte, n. o. Tam
je ich možné aj dražiť navyšovaním
aktuálnej ceny.
• Vyvolávacia cena každého diela je
50 €.
• Záujemca prihadzuje sumu po 10 €
(najmenej).
• Do komentára ku konkrétnemu
dielu uvedie záujemca konečnú sumu, za ktorú chce obraz kúpiť.

• Do dražby je možné zapojiť sa aj te

•

lefonovaním na číslo 0918 756 548.
Tu záujemcu informujú o aktuálnej
cene diela a zaznačia si jeho ponu
ku.
Dražba sa končí 15. decembra od
17.00 h. Záujemca, ktorý prihodí
najvyššiu sumu, bude informovaný
o vydražení diela a dohodne si spô
sob prevzatia a platby.

Spolu s dielami, ktoré sú výsled
kom tvorivého spojenia umelcov
s ľuďmi s mentálnym postihnutím,
dražíme aj obrazy, ktoré poskytli sa
motní umelci.
Text: L. Vidanová,
foto: Vstúpte, n. o.
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Pri križovatke vyrástol Záhorácky lesík
Centrum mesta sa zazelenalo.
Na trojuholníku pri odbočke
z nadjazdu k Bille, ktorý v minulosti slúžil ako miesto pre re
klamné nosiče, pribudlo desať
borovíc. Každá z nich meria päť
metrov a váži viac ako dve tony.

Ide o súčasť projektu Park Sasin
kova. Na tomto mieste vznikne ešte
náznak pieskovej duny ako symbo
lický odkaz na prírodu Záhoria. Aby
mala nová zeleň dostatok vlahy,
upraví sa okolie tak, že k boroviciam
bude pritekať dažďová voda z priľah
lého parkoviska aj z nadjazdu.
Výsadba borovíc je prvým signá
lom veľkých zmien v tomto priestore
– mesto má spracovaný koncept re
konštrukcie Sasinkovej spolu s prida
ním nového odbočenia z nadjazdu
doprava práve na Sasinkovu.

Nové
označovanie
parkovania
pre zdravotne
postihnutých

Projekt finančne podporil

-lp-/-otano-

Bude sa rušiť parkovanie pri nemocnici?
Niektoré zdroje na sociálnej
sieti hovoria o tom, že plánovaná výstavba cyklotrasy na
Duklianskych hrdinov údajne
zruší parkovacie miesta.
pýtate sa

Na Duklianskych hrdinov sa plá
nuje nová cyklotrasa aj rozšírenie
parkoviska. Cyklotrasa bude súčas
ťou cyklistického prepojenia Rohož
ník–Malacky, ktoré verejnosť dlho

dobo žiada. Na tomto projekte spo
lupracuje mesto s Bratislavským sa
mosprávnym krajom. Aby sa na jej
výstavbu mohli čerpať eurofondy,
musia sa prepojiť autobusové stani
ce v Malackách a Rohožníku. V rámci
existujúcej šírky vozovky musí byť
plnohodnotný priestor pre chodník,
cyklotrasu aj cestu, preto sa navr
huje súčasné kolmé parkovanie
áut nahradiť pozdĺžnym. Zmena
sa bude týkať iba parkoviska od
vjazdu do nemocnice po úroveň

Hlbokej ulice. Priamo na tomto
mieste sa teda síce zníži kapacita
parkovania, avšak o pár desiatok
metrov ďalej, smerom od vjazdu
do nemocnice po zámockú bránu
popri zámockom múre, pribudne
35 nových parkovacích miest.
V lokalite Rádku sa bude meniť
aj nebezpečná križovatka Duklian
skych hrdinov–Rakárenská, kde sa
namiesto dnešného bezhlavého
a nebezpečného parkovania plánu
je výstavba 14 parkovacích miest.

Nástup Arrivy sprevádza chaos
Dokončenie zo strany 1

Prvé dni prevádzky prímestskej
autobusovej dopravy s novým do
pravcom priniesli problémy, ba až
chaos. Pre výpadky spojov sa ľudia
nedostali do škôl, k lekárovi či do za
mestnania. „Upozornil som dopravcu,
že Bratislavský samosprávny kraj si
za nevypravené spoje bude účtovať
sankcie v plnej výške,” zdôraznil pred
seda BSK Juraj Droba.

Informácie o aktuálnych obme
dzeniach získajú cestujúci na we
bovej stránke spoločnosti Arriva
www.arriva.sk/bratislava , prí
padne na bezplatnej infolinke
0915 733 733 (denne od 6.00 do
21.00 h) alebo prostredníctvom
mailu informacie@arriva.sk.
Mestskú hro
madnú dopravu
v Malackách, teda linky A, B a C, aj

Zabaľte do krabice
kúsok svojej lásky

Aj tento rok sa koná celoslovenská zbierka pre seniorov v domovoch dôchodcov. Zapojiť sa môže každý, kto chce potešiť. Stačí
k tomu krabica, napríklad od topánok, pár maličkostí a kúsok svojho srdca. Ďakujeme.

Kontaktné osoby pre Malacky:
• Veronika Fuseková
veronika.fusekova@gmail.com
• Zuzana Janská
zuzana.janska@seniorville.eu
V Malackách môžete balíčky
odovzdať na troch miestach:
• Mestský úrad Malacky Klientske centrum (prízemie), Monika
Gajarová
• rodinný dom Legionárska 32
• Záhradné centrum Slnečnica (Pezinská ulica)

Dôležitá prosba:
zvlášť treba zabaliť spodnú časť
a zvlášť vrchnú časť krabice.
Dôvod:
každá krabica ešte prechádza
kontrolou. Ľudia občas zabalia alko
hol, použitú kozmetiku, potraviny po
záruke alebo pokazené ovocie – toto
všetko sa musí z balíčkov odstrániť.
Každá jedna krabička sa skontrolu
je a čaká na odovzdanie. Ak niekde
ešte zostane miesto, organizátorky
do nich ešte čo-to doplnia.
-red-/www.kolkolasky.sk

naďalej zabezpečuje doterajší dopravca, spoločnosť Slovak Lines.
Platné cestovné poriadky sú k dis
pozícii na webovej stránke mesta
www.malacky.sk, časť OBČAN –
CESTOVNÉ PORIADKY.
Keďže Arriva má v grafikone po
silnené medzimestské spoje, ktoré
budú jazdiť cez Malacky, spoje MHD
sú v poludňajších a večerných ho
-reddinách utlmené.

Analyzuje sa aj legalizácia parkova
nia oproti Fytopharme.
Z týchto informácií vyplýva, že
parkovanie okolo nemocnice sa
síce meniť bude, ale rozhodne
nie na úkor parkovacích miest.
Naopak, oproti súčasnému stavu ich
bude ešte viac.
-red-

Parkovacie miesta pre osoby ťaž
ko zdravotne postihnuté (ŤZP) do
stávajú v týchto dňoch nové označe
nie. Parkovanie už nie je vyhradené
pre konkrétne vozidlo, ale je spoloč
né pre všetkých zdravotne postihnutých. Nové pravidlo určuje všeobec
ne záväzné nariadenie č. 13/2020,
ktoré zrušilo vyhradené parkovacie
miesta pre osoby ŤZP na konkrétnu
štátnu poznávaciu značku (ŠPZ, evi
denčné číslo vozidla).
Znamená to, že všetky vyhradené
parkovacie miesta pre ŤZP sú k dis
pozícii každému vodičovi, ktorý má
preukaz zdravotne postihnutého.

Bezplatná právna
pomoc pre seniorov
Štvrtok

2. december od 10.00 h
16. december do 12.00 h

Právna poradňa pre malackých
seniorov pokračuje vo svojej činnos
ti. Pomoc je určená pre seniorov s tr
valým bydliskom v Malackách.
Na konzultáciu s právnikom JUDr.
Františkom Kurnotom sa netreba
objednávať, stačí prísť na Mestský
úrad v Malackách (2. p., č. d. 225).
Prineste si so sebou občiansky pre
ukaz (na overenie bydliska). Pora

-lp-/-mg-

denstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach:
exekúcie, rodinné vzťahy,
dedičské konanie,
zmluvné vzťahy,
majetkové záležitosti,
spotrebiteľské problémy,
právna ochrana.
Poradenstvo sa neposkytuje
v trestných veciach a nezastupuje sa
ani v konaniach na súdoch.
-red-

4

SPEKTRUM

20/2021

MC Vánok
je na novej
adrese

Mamičky z Malaciek a okolia náj
du herňu Materského centra Vánok
na novej adrese. „Pod svoje krídla nás
na istý čas prichýli škôlka – takzvaný
Klubík,” informujú mamičky z centra.
„Na účel herne pre deti do 4 rokov má
me prenajatý priestor na Štefánikovej
8 oproti ZŠ Dr. J. Dérera. Zatiaľ fungu
jeme v režime OTP a v jeden deň aj v režime základ.” Ak sa Malacky podľa co
vid automatu dostanú do čiernej far
by, Vánok bude zatvorený.
Na mieste pôvodných priestorov
na Ulici Martina Rázusa, kde sídli aj
CVČ, o niekoľko mesiacov vyrastie
nové komunitné centrum. V budúc
nosti je predpoklad, že aktívne ma
mičky so svojimi ratolesťami nájdu
útočisko opäť v centre voľného času.
Herňa MC Vánok je otvorená
od 9.00 do 12.00 h:
• utorok a streda – režim OTP
• štvrtok – režim základ
Prosíme o dodržiavanie všetkých
protiepidemiologických opatrení.
Informácie: www.mcvanok.sk
facebook: MC Vánok
N. Jánošová

Ulica Ludwiga Angerera
Ludwig Angerer bol jedným z pr
vých fotografov na našom území.
Postupne sa vypracoval na svetozná
meho umelca, bol dokonca dvorným
fotografom cisára Františka Jozefa I.
Narodil sa 15. augusta 1827 v Malac
kách.
Pochádzal zo šľachtického rodu,
narodil sa do rodiny pracovníka pre
Pálffyovcov vo vyššej funkcii. „Ne
vieme, kedy Ľudovít Angerer odišiel
z Malaciek, či navštevoval aspoň nie
koľko ročníkov tunajšej školy. Každo
pádne, neskôr študoval v Bratislave
a v Pešti. Ako 23-ročný sa stal magis
trom farmácie, v tomto odbore pra

Ludwig Angerer.
Zdroj:
Malacké pohľady

Ulica Ludwiga Angerera

Vstúpte sa dočasne
presťahovalo

Organizácia Vstúpte, ktorá poskytuje sociálne služby ľuďom s mentálnym postihnutím, dočasne sídli na Kukučínovej ulici 33. Náhradné
priestory počas komplexnej rekonštrukcie rehabilitačného strediska
na Ul. 1. mája poskytlo mesto Malacky.

Počas najbližších mesiacov bude
v pôvodnom sídle Vstúpte rušno.
Začínajú sa rekonštrukčné práce
na mestskej budove, ktorá by mala

do roka zmeniť svoju tvár. Pribudne
prístavba rehabilitačného stredis
ka do dvora, výťah či nová strecha,
ktorá bude na prístavbe zelená.

Nezisková organizácia získala do
táciu vo výške takmer 433-tisíc €
z Integrovaného regionálneho ope
račného programu (eurofondy). So
spolufinancovaním projektu pomá
ha mesto.
Skvelú spoluprácu s neverejným
poskytovateľom potrebných sociál
nych služieb podčiarkuje aj krátko
dobé prenajatie mestských budov
na Kukučínovej počas doby rekon
štrukcie. „Vedeniu mesta, poslancom
a všetkým, ktorí nám pomáhali pri
premene Kukučínovej na rehabili
tačné stredisko, sme nesmierne vďač
ní,” vyjadrila sa zastupujúca riaditeľ
ka Vstúpte, n. o. Katarína Martinco
vá. Organizácia musela absolvovať
komplikovaný niekoľkomesačný
proces dočasnej zmeny účelu využi
tia budovy a zápisu nového miesta
poskytovania služby do registra.
„Nebolo to jednoduché, ale dnes už
fungujeme na Kukučínovej a vďaka
úpravám – vymaľovaniu, generálne
mu vyčisteniu priestorov, sme z toho
spravili útulné miesto, kde sú naši
klienti veľmi spokojní,” dodala K. Martincová.
Už teraz sa vo Vstúpte tešia na
jarné a letné obdobie na novom
mieste, kde ich čaká starostlivosť
o rozľahlý, ale krásny dvor. Klienti
budú môcť tráviť viac času v pokoj
nom prostredí v exteriéri.
Text: L. Vidanová,
foto: Vstúpte

V. Clementisa

Vladimír
Clementis.

[17]
coval v období 1850–1854 vo Viedni
a v Grazi,” uvádzajú Malacké pohľady.
Fotografovaniu sa najskôr venoval
amatérsky. Dva roky slúžil aj v poľnej
nemocnici v Bukurešti, kam sa dostal
v rámci Krymskej vojny. Jeho zábery
patria k vôbec prvým zaznamena
ným fotografiám rumunskej metro
poly, uvádza historik Martin Macejka
pre Malacké pohľady.
Svoje prvé fotografické štúdio
otvoril v roku 1858 vo Viedni. Mal ús

pech a v roku 1860 si ho najal cisár
na fotografovanie jeho rodiny. Patril
medzi svetovú elitu. „Robil tiež zábery
Viedne, žánrové štúdie, fotil aj zviera
tá. Angerer ako prvý vo Viedni vyrábal
fotografie formátu vizitiek, aké vtedy
leteli v Paríži. Prispel tak k popularizá
cii fotografie vôbec,” uviedol M. Ma
cejka pre Malacké pohľady. Angerer
zomrel ako 52-ročný. Originály jeho
fotografií majú dnes vysokú zbera
teľskú hodnotu.

Ulica V. Clementisa

Zdroj:
Nationaal Archief

Vladimír Clementis patril medzi
najkontroverznejších literátov česko
slovenských dejín. Jeho prínos do
našej literatúry je nespochybniteľný,
rovnako nespochybniteľná je však aj
jeho komunistická minulosť, ktorá ho
napokon stála život.
Narodil sa 20. septembra 1902 v Ti
sovci, na gymnáziu študoval v Skalici.
Ako vyhranený ľavičiar sa prezentoval už ako študent na Právnickej fa
kulte Univerzity Karlovej v Prahe. Tam
spolu s ďalšími ľavicovo orientovaný
mi študentmi vydával literárny časo
pis DAV, ktorý sa venoval ľavicovej fi
lozofii, literatúre i politike. Ich skupina

Jubilant Peťko

Prvým oslávencom na Kukučíno
vej bol dlhoročný klient Vstúpte
Peťko, ktorého Malačania dobre
poznajú, keďže po meste do rehabilitačného strediska jazdí často
na bicykli. Je z neho usmiaty, ume
lecky nadaný päťdesiatnik.
Peťko, za celý kolektív Vstúpte Ti
prajeme do ďalších desaťročí najmä pevné zdravie, veľa optimiz
mu a vždy dobrú náladu. Nech
si spokojný a šťastný.

neskôr dostala pomenovanie davisti.
Do časopisu prispievali aj literáti Pe
ter Jilemnický či Laco Novomeský.
Rok 1924 bol pre Clementisa pre
lomový, keďže okrem založenia ča
sopisu DAV vstúpil do komunistickej
strany. Počas II. svetovej vojny, keď
bola KSČ na Slovensku i v Protektorá
te Čechy a Morava postavená mimo
zákon, chcel pôvodne emigrovať do
USA a Kanady. Nakoniec sa však cez
Sovietsky zväz dostal do Francúzska.
Počas krátkeho pôsobenia v ZSSR bol
za kritiku sovietskeho vedenia inter
novaný v pracovnom tábore. V ro
koch 1941–1945 pôsobil pod pseu
donymom ako redaktor českosloven
ského rozhlasu v Londýne.
Po vojne pôsobil v obnovenej re
publike vo vysokej politike, bol do
konca ministrom zahraničných vecí.
Komunizmus mu však bol osudný.
V roku 1952 ho v zinscenovanom pro
cese spolu s Rudolfom Slánským od
súdili na trest smrti.
Text: M. Binčík, foto: S. Osuský
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Zoológ: Príroda Záhoria je neobyčajná
Jeho revírom je hmyz. Známy
je najmä svojím záujmom o mu
chy a je dôkazom, že aj o tejto
téme môže vzniknúť zaujímavá
debata. Zoológ – entomológ zo
Slovenskej akadémie vied
(SAV), rodený Trnavčan, ktorý
sa priženil na Záhorie. Marek
Semelbauer uskutočňuje niektoré vedecké aj osvetové aktivity práve na Záhorí, aj priamo
v Malackách.

dy) v meste, ďalšie sa venujú obnove
pastvy vo viacerých lokalitách na zá
padnom Slovensku,” rozpráva o svojej

Obyvatelia mesta si možno všim
li, že raz za čas sa v Zámockom par
ku konajú prechádzky za háveďou.
Sú to prírodovedné exkurzie, kde
M. Semelbauer približuje najmen
ších živočíchov, ktorí obývajú park.
Prechádzky za háveďou inicioval
sám. „Ako ´hmyzológ´ som si rýchlo
všimol, že v Zámockom parku žije ko
pec zaujímavých a vzácnych živočí
chov. Tento park má niekoľko storočí,
je pamätníkom starých čias a najmä
vďaka starým stromom si zachoval
veľ
kú časť biologickej rozmanitos
ti. Veľa ľudí využíva park ako fitko
a napadlo mi, aká je to škoda chodiť
tam a nevedieť nič o jeho obyvateľoch, najmä tých drobných,” spomína
na dôvod, prečo začal organizovať
prechádzky za háveďou.
Hmyzu ubúda
Napriek tomu, že často, najmä
v letných dňoch, nadávame naprí
klad na muchy, s hmyzom ako takým
to podľa M. Semelbauera nevyze
rá až tak ružovo: „Vedci v poslednom
čase publikovali viacero článkov, ktoré
presvedčivo ukázali, že hmyzu ubúda.
Strácajú sa nielen vzácne druhy, ale
klesá celkovo množstvo hmyzu, čo
ukazuje, že ľudia robia s krajinou nie
čo veľmi zlé.” Prečo je ale hmyz, ktorý
často považujeme za otravný, taký
dôležitý? „Hmyz je dominantný ope
ľovač, recyklátor odumretej organickej
hmoty a ako od zdroja potravy sú na
ňom priamo aj nepriamo závislé prak
ticky všetky suchozemské stavovce.”
Pracovný rok zoológa
Ako vyzerá pracovná rutina ved
ca? „Monitorujem opeľovače v rám
ci viacerých ochranárskych projek
tov. Dva z nich sa týkajú biodiverzity
(pozn. redakcie: rozmanitosti príro

viac kvetov aj úkrytov a zeleň je bohat
šia. Častým kosením sa, naopak, pra
videlne likvidujú napríklad húsenice

motýľov. Ako vedca zaoberajúceho
sa hmyzom ma potešilo, že biodiver
zita v Malackách je nad očakávania

práci počas sezóny M. Semelbauer.
V zime sa presúva do interiéru: „Vte
dy spracovávam vzorky, určujem a po
čítam hmyz, štatisticky analyzujem
dáta a píšem vedecké publikácie.” Ve
nuje sa aj popularizácii vedy tým, že
píše články o voľne žijúcich opeľova
čoch a vedie exkurzie (napríklad tie
za háveďou Zámockého parku).
O opeľovačoch a rozmanitosti hmyzu
rozprával aj v rámci tohtoročného
Malackého kultúrneho leta v Pálffy
ovskom kaštieli na jednej z ekologic
ky ladených Zelených besied.
Zámocký park boduje
M. Semelbauer skúma hmyz aj
v Malackách, konkrétne pod Slimá
kom a v Zámockom parku. „V pravi
delných intervaloch odoberám vzorky
hmyzu z kosenej aj nekosenej plochy.
Mám za sebou už tretiu sezónu. Nikoho
hádam neprekvapí, že na nekosených
plochách je viac hmyzu. Je tam totiž

bo
hatá. V Bratislave monitorujem
ďalších 14 až 16 lokalít a môžem zod
povedne povedať, že Zámocký park
je jednou z najhodnotnejších lokalít,”
hovorí M. Semelbauer.
Na jar tohto roku sa zapojil do
projektu iniciovaného občianskym
združením ProtectWork. Pri príleži
tosti Dňa Zeme „vybudovali” v Zá
mockom parku takzvané hotely pre
hmyz. „Bolo treba vymyslieť, ako ne
násilne obohatiť park o zmysluplný
prvok. Hmyzie hotely sú pomerne
známe. My sme spravili jednoduchú
úpravu tým, že sme do pňov a torz
mŕtvych stromov vyvŕtali otvory.”
Slimák a Zámocký park
pod drobnohľadom
Výskumné aktivity budú pokračo
vať, aj naďalej sa bude monitorovať
lokalita Zámockého parku a Slimáka.
„Príroda Záhoria je v rámci Slovenska
neobyčajná – je vyslovene bohatá na
druhy, ktoré v rámci Slovenska žijú
iba tu. Pekným príkladom je motýľ
očkáň piesočný, ktorý žije iba na strel
niciach vo vojenskom priestore. Žijú
tu aj ďalšie motýle, ktoré sú inde vzác
ne a lokálne sa tu vyskytujú masovo.
Potom je tu veľa krásnych starých du
bov, množstvo mokradí – v nížinnej
krajine čosi nevídané. Myslím, že ma
tu čakajú zaujímavé objavy,” hovorí
na záver Marek Semelbauer.

Očkáň piesočný

Marek Semelbauer
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Súmračník bieloškvrnný

Text: P. Arpášová,
foto: archív M. Semelbauera

Nový výpožičný pult v knižnici
V Knižnici MCK
Malacky slúži čitateľom nový výpožičný pult v oddelení pre deti
a mládež. Až doteraz bol k dispo
zícii iba jeden pult
v oddelení pre dospelých. V čase,
keď bolo v knižni
ci veľa návštevní
kov naraz, to nepostačovalo, takže sa muselo dlhšie čakať na vy
bavenie či konzul
táciu.

Nový výpožičný pult je vybavený
aj potrebnou technikou, vďaka tomu

môžu čitatelia pri ňom získať nielen
potrebné informácie, ale aj zaplatiť

členské, vrátiť knihy či vypožičať si
ďalšie, registrovať sa a vyhotoviť či
tateľský preukaz. Pri tomto pulte sa
vydávajú aj online objednávky. Ná
bytkové zariadenie výpožičného pultu bolo zakúpené z verejných zdrojov
Fondu na podporu umenia v rámci
projektu Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľov detského od
delenia v hodnote 2 000 €, potrebné
technické vybavenie sa do
plnilo
z rozpočtu MCK.
Výpožičný pult bol oficiálne uve
dený do prevádzky v rámci organizo
vaného podujatia Literárna kuchyňa
pre piatakov Základnej školy na Zá
horáckej ulici. Pásku prestrihol hosť
podujatia, propagátor detského číta
nia Tibor Hujdič, známy aj ako Pán
Mrkvička.
Text a foto: L. Keraková, Knižnica MCK

Malačianka študuje v Dánsku. Ako vyzerá život v zaočkovanej krajine?
Dáni nedávno dosiahli 76% zaočkovanosť proti covidu (85% populácie nad 12 rokov). Na Slovensku je
zaočkovanosť na úrovni necelých 45 %. Kým v Dánsku žijú normálny život bez obmedzení, my každý
týždeň očakávame, či náš okres zostane ešte bordový, alebo bude už čierny. U nás hrozí reálny návrat
prísnych opatrení z jari, ktoré sú poslednou šancou
zabrániť úplnému kolapsu nemocníc. V Dánsku síce
majú denne takmer toľko nových nakazených ako
my, nemocnice však zatiaľ nemajú problémy, a úmrtí je násobne menej.

19-ročná Barbora Osuská študuje prvý rok marketing a manažment v Aalborgu na University
College of Northern Denmark. Príchod do Dánska koncom leta bol
pre ňu prekvapivý nielen pre odlišný štýl štúdia s dôrazom na overovanie získaných vedomostí v praxi,
ale aj pre slobodný pohyb po krajine, a to vlastne úplne bez obmedzení. Žiadne povinné nosenie rúšok či prikázané obmedzenie poč-

Barbora Osuská (v stre
de) so spolužiakmi

tu návštevníkov podujatí a reštaurácií, a už vlastne ani žiadne väčšie
obavy z neviditeľného nepriateľa.
Dáni ako prví v Európe postupne
zrušili všetky obmedzenia súvisiace s pandémiou.
„Pre mňa bol najväčší šok, keď som
nedávno letela naspäť na Slovensko
a musela som všade nosiť rúško a res

pirátor. Úplne som si od toho odvykla,“
opisuje Barbora. Zrušenie opatrení
však u nich nikdy neznamenalo, že by
si pred vstupom do budov či verejnej
dopravy nedezinfikovali ruky. Aj keď
by nemuseli, Dáni sa bez akéhokoľ
vek nútenia postavia do radu pred
zásobníky s dezinfekciou a pred vstu
pom do obchodov či inštitúcií si je

den za druhým čistia ruky. Zvýšená
hygiena ich neobmedzuje, jednodu
cho sa stala súčasťou ich života. Po
dobne samozrejmé je pre nich nasa
diť si dobrovoľne rúško na letisku,
v nemocnici alebo v rade čakajúc na
testovanie. Dôvera v odborníkov a dôvera v inštitúcie je u nich veľmi vyso
ká a len málokto si dovolí spochybňo
vať autority. „Domáci Dáni mi hovorili,
že počas lockdownu boli všetci doma
a nikam nechodili. Nariadenia nepo
rušovali. Dodržiavanie opatrení je pre
nich úplná samozrejmosť,“ vysvetľuje
Barbora.
Dôvera v odborníkov a inštitúcie
aj rešpektovanie opatrení sa prejavili
aj na celkovom počte úmrtí na covid
alebo s covidom. V Dánsku majú ne
celých 3-tisíc obetí, kým u nás je to už
cez 13-tisíc. Počtom obyvateľov sú
pritom Slovensko a Dánsko porovna
teľné krajiny.
Dánsko pred pár dňami upútalo

pozornosť aj našich médií po tom,
ako opätovne prijali protipandemic
ké opatrenia. Keď si však pri tejto
správe predstavíte opatrenia podob
né tým našim, budete ďaleko od sku
točnosti. V Dánsku znovu zaviedli preukazovanie sa covid passmi v reštau
ráciách, nočných kluboch či pri verej
ných podujatiach. Dáni nemusia no
siť rúška a nemajú ani obmedzenú
kapacitu stravovacích zariadení. Po
dľa tamojšej premiérky Mette Frede
riksenovej idú nové opatrenia na
vrub neočkovaným, a práve preto ich
budú väčšmi obmedzovať. „V podsta
te jedinou zmenou sú covid passy pri
vstupe do podnikov. Rúška sú potreb
né len na covid testy v nemocnici, inde
sa nenosia. Takže zatiaľ je situácia fajn,
žiadne iné opatrenia sa v blízkej dobe
neočakávajú,” dodáva B. Osuská.
Text: J. Hargaš s využitím údajov
z www.reuters.com,
foto: archív B. Osuskej
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29. novembra si
pripomenieme
10. výročie úmrtia
nášho drahého
otca, dedka a pra
dedka Františka
Osuského. S lás
kou a úctou spomínajú synovia
a dcéra s rodinami a ostatná ro
dina. Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal,
zostáva v nás.
21. novembra si
p r ip o m e n i e m e
smutné 10. výro
čie úmrtia našej
milovanej ma
mičky a starenky
Márie Duchoňovej, rod. Kurovej. Tí, ktorí ste ju
poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku. S láskou spo
mínajú dcéry a celá rodina.
V očiach slzy, v srdci žiaľ...
To najdrahšie nám osud vzal.
18. novembra si
pripomíname ne
dožitých 75 rokov
Zitky Markovej.
Spomína celá ro
dina.

16. novembra sme
si pripomenuli
30. výročie úmr
tia nášho drahé
ho otca, starkého
a prastarkého Antona Hujsu.
S láskou a úctou spomínajú dcé
ra Mária, vnučky Miriam a Mar
tina s partnermi a pravnuk Jo
nas.
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Nevyrastám v rodine, rastiem
vďaka priateľstvu. Nájdeš si čas?
Už viac ako 90 detí z centier pre
deti a rodiny (bývalé detské domovy) trávi svoj voľný čas s dospelým dobrovoľníkom v rámci
projektu BUDDY. Sú medzi nimi
aj deti z malackého domova.

delovými situáciami, vypočuli sme si,
čo nás čaká a čo deti majú za sebou,”
spomína dobrovoľník Viktor a zá
roveň dodáva: „Dobrovoľník by mal
brať dieťa ako kamaráta. Byť mu zá
roveň vzorom a pomáhať mu, keď
o to požiada.”

V slovenských centrách však žije
viac ako 3 500 detí, a preto program
BUDDY hľadá dospelých dobrovoľ
níkov, ktorí obetujú časť svojho času
a raz týždenne venujú niekoľko ho
dín vzťahu s dieťaťom.
Ako sa stať dobrovoľníkom
Dobrovoľníkom sa môže stať kaž
dý dospelý od 25 rokov, ktorý prejde
dôsledným výberovým procesom.
Na jeho konci získajú možnosť spo
znať a zmeniť budúcnosť jedného
mladého človeka. „Vidím jej lásku
a snahu. Má veľa otázok, ako by moh
la byť lepším človekom, ako by mohla
prežiť lepší život, nechá sa viesť a po
učiť. Vidím jej ochotu, snaží sa pomá
hať ostatným, formuje svoje názory,
pripúšťa svoju nedokonalosť, uvedo
opustili nás
Mária Klimová rod. Fratričová,
Kuchyňa
Terezia Štajdlová rod. Zedníčková,
Gajary
Anna Živicová, Malacky
August Vacík, Gajary
Vendelín Valla, Lakšárska Nová Ves
Ivan Bartalský, Pernek
Jaroslav Martinec, Jakubov
Jozef Baláž, Sekule
Gabriela Ungerová, Malacky
Mikuláš Šelc, Malacky
Mária Veselá, rod. Paulovičová,
Sološnica
Miloš Púčik, Malacky
František Lipár, Plavecký Štvrtok
Mária Malá Kurová, Malacky
Mária Leskovská, Malacky
Anton Sloboda, Malacky

muje si, že slušným správaním sa do
stane ďalej. Hospodári s peniazmi
a uvažuje nad budúcnosťou,” hovorí
dobrovoľníčka Magda. Už 4 roky je
oporou pre dieťa, ktoré nevyrastá
v rodine. Počas celého procesu vý
beru, ako aj neskôr počas BUDDY
vzťahu, sú dobrovoľníci v kontakte
s tímom psychológov a odborníkov
na sociálnu prácu. „Počas výberové
ho konania sme si prešli rôznymi mo

Venovať svoj čas
Každé dieťa by určite rado vyras
talo v stabilnej a harmonickej rodi
ne. Ak to z rôznych dôvodov nie je
možné, pomáhajú práve BUDDY
dobrovoľníci. „Doprial by som každé
mu dieťaťu, aby získalo nezištný vzťah
s dospelým. Každému nášmu dobro
voľníkovi patrí obrovská vďaka. Radi
medzi seba prijmeme aj ďalších,” ho
vorí zakladateľ programu BUDDY La
dislav Kossár.
Priateľský vzťah medzi dobrovoľ
níkom a dieťaťom umožňuje deťom
plnohodnotné zapojenie sa do živo
ta, vrátane dôstojnej práce a býva
nia. U mladých znižuje tiež riziko bezdomovectva, kriminality a nezamest
nanosti.

Po prvom stretnutí za účasti náš
ho koordinátora sa dobrovoľník pra
videlne stretáva s dieťaťom väčšinou
mimo centra – môžu zájsť na pre
chádzku, na pizzu, či zahrať si futbal
v parku.Po dohode s BUDDY tímom
môžu deti časom nazrieť aj do rodín
dobrovoľníkov.
Priateľstvá pretrvajú
Vzájomný vzťah často trvá aj po
tom, čo dieťa opustí brány centra.
Príkladom je Simona, ktorá budu
je priateľstvo so svojím dieťaťom aj
v dospelosti. Za sedem rokov sa z nich
stali nielen blízke priateľky, ale čas
spoločne trávia už aj ich vlastné ro
diny. Dnes sú totiž obidve šťastné
mamy krásnych detí. „Som hrdá na
to, aký človek z nej vyrástol,” hovorí Si
mona.
Pomôžte deťom, ktoré síce nemôžu vyrastať v rodine, ale môžu
rásť vďaka vášmu priateľstvu.
Staňte sa BUDDY dobrovoľníkom.
Informácie: www.tvojbuddy.sk.
Občianske združenie PRO VIDA

ENTER pre školy – programovanie inak
V minulom školskom roku sa Spojená škola
sv. Františka Assiského zapojila do grantovej výzvy ENTER pre školy 2020 – Digitálna
generácia. V spolupráci s Telekomom, SPy
a Aj Ty v IT sme obohatili vyučovanie o inovatívne a zážitkové metódy. Škola získala
od nadácie Pontis grant vo výške 991,96 €.

Vďaka tomu sme zakúpili sady micro:bitov pre
žiakov na hodiny informatiky. Prostredníctvom za
ujímavého programovateľného prostredia sa oboz
námili so základmi programovania, pracovali na
vlastných projektoch, prezentovali programovanie
mladším spolužiakom a zdokonaľovali sa aj v používaní online priestoru. Pozitívna odozva zo strany
žiakov nám potvrdila užitočnosť tejto grantovej vý
zvy.
Text a foto: Spojená škola
sv. Františka Assiského

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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1. Nela Stašková, 2. Andrea Mrázová, 3. Barbora Kučinská

1. Adam Gašpar, 3. Eric Houndjo

Atletika: mimoriadne
úspešný krajský šampionát
Z majstrovstiev Bratislavského kraja v atletike, ktoré sa uskutočnili
na Mladej Garde v Bratislave a v športovom komplexe X-Bionic Sphere v Šamoríne, priviezli členovia AC Malacky úctyhodných 87 pódiových umiestnení. Naše atletické nádeje spoločne nazbierali 25 zlatých, 30 strieborných a 32 bronzových medailí. Takto vydarený krajský šampionát atletický oddiel doteraz nezažil.

Po tri víťazstvá dosiahli Matias
Michalovič (najmladší žiaci), Hana

Zálesňáková (mladšie žiačky), Tereza Beňová (staršie žiačky), Adam

Účastníkmi krajskej súťaže zá
kladných škôl a osemročných gym
názií v streľbe zo vzduchových zbra
ní sú aj naši športoví strelci Richard
Hlavatý (ZŠ Dr. J. Dérera), Lenka
Kováriková (ZŠ Štúrova) a Richard
Ondrovič (ZŠ Intelekt Bratislava).
Trénujú v Poľovníckom dome v Ma
lackách pod záštitou Slovenského
poľovníckeho zväzu a trénera Mila
na Merca.
Krajská súťaž pozostáva z troch
kôl počas novembra a decembra

a koná sa na vzduchovkovej strelni
ci športovo-streleckého klubu Slo
venskej akadémie vied v Bratislave.
Žiaci základných škôl, osemročných
gymnázií a stredných škôl (jednot
livci aj družstvá) súťažia v disciplíne zalamovacia vzduchová puška
4,5 mm, otvorené mieridlá, 30 vý
strelov poležiačky v časovom limite
60 minút.
Žiaci, ktorí sa umiestnia na po
predných priečkach v krajských ko
lách, postupujú na celoslovenské
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Gašpar (starší žiaci) a Rebecca Slezáková (dorastenky).
Najúspešnejším pretekárom AC
bol Adam Gašpar (3x zlato, 1x
striebro, 1x bronz) a rekordérom
v počte medailí – šesť – sa stal Eric
Houndjo (1x zlato, 3x striebro, 2x
bronz). Po päť medailí získali Alex
Houndjo, Teo Volek, Timea Mi-

chalovičová a Adam Boškovič.
Najhodnotnejší výkon zaznamenala
Rebecca Slezáková v behu na 400
m prekážok (1:03,31 min).
Podrobnejšie informácie a mená
všetkých medailistov AC Malacky

nájdete na www.malacky.sk. Mla
dým atlétom srdečne blahoželáme
a ďakujeme im za vzornú reprezen
táciu mesta Malacky!
Text: P. Filip,
foto: S. Slezáková
Tereza Beňová a Rebecca Sle
záková

V čase našej uzávierky
sa uskutočnili majstrov
stvá Bratislavského kra
ja v cezpoľnom behu,
kde naša prípravka vy
hrala a postupuje do
celoslovenského finále
(20. novembra v Dubnici nad Váhom). Držíme
im palce a tešíme sa na
ich ďalšie úspechy.

Mladí športoví strelci v akcii

finále. Mladým športovým strelcom
želáme pevnú ruku!
Text a foto: František Hlavatý

Talentovaní džudisti
priniesli päť medailí

Mestská športová hala v Kolá
rove hostila medzinárodný turnaj
v džude. Súťažilo 130 športovcov
z 18 klubov troch krajín – Sloven
ska, Rakúska a Maďarska. Malacké
džudo zastupovali členovia krúž
ku JUDO pri CVČ Malacky spolu
s členmi JUDO-club TJ Strojár Ma
lacky. Bolo ich šesť: Dominik Mat
lovič (v kategórii supermini), Filip Ko
vár (v kategórii mini), Lucia Kujanová
a Liliana Anderson (obe v kategórii
mini), Ida Pullmanová a Jana Kuja
nová (obe v kategórii staršie žiačky).
Naši bojovali zo všetkých síl, vďaka
čomu získali 5 medailí a jedno 4.
miesto. Spomedzi 18 klubov obsadili Malacky 12. miesto.
Umiestnenie – Veľká cena Kolárova:
zlato:
L. Kujanová
striebro: L. Anderson a D. Matlovič
bronz: J. Kujanová a F. Kovár
4. miesto: I. Pullmanová
Text: S. Zajacová Kunšteková,
foto: JUDO-club TJ Strojár

Lenka Kováriková

Výsledkový servis
FUTBAL – III. liga Bratislavského
futbalového zväzu

FC Žolík Malacky – Lokomotíva
Devínska Nová Ves 4:1
Góly za Malacky: 40. Filip Buchel,
42. a 52. Jakub Buchel, 89. Dávid
Lipták

ŠK Tomášov – FC Žolík Malacky 1:2
Góly za Malacky: 26. Filip Kusalík, 69.
Jakub Buchel
Pre malackých futbalistov sa skonči
la zimná časť sezóny. V III. lige BFZ sa
ešte musia odohrať niektoré odlože
né zápasy, avšak už teraz je jasné, že

FC Žolík prezimuje na 5. mieste ta
buľky.

HÁDZANÁ – extraliga muži

HK Kúpele Bojnice – Záhoráci Stu
pava/Malacky A 25:23

HÁDZANÁ – 1. liga muži

TJ Sokol Cífer – Štart HC Smart
point Malacky 34:21

HÁDZANÁ – Slovenský pohár
muži

Záhoráci Stupava/Malacky B –
MŠK Považská Bystrica 29:39
Štart HC Smartpoint Malacky mal
pôvodne hrať svoj pohárový zápas
proti silnému tímu HK Košice 10. no
vembra, avšak duel bol preložený
na 17. novembra.

STOLNÝ TENIS – extraliga ženy

sobota 20. novembra:
ŠKST Ružomberok – MSK Malacky
KST Drive Trenčianske Jastrabie –
MSK Malacky

STOLNÝ TENIS – 2. liga muži

Dev. N. Ves A – MSK Malacky A 5:13
Body: Guman 4, Rajtoková 3,5; Ko
sová 3,5; Klíma 2
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Marian Jung má
14. európske zlato

Od majstrovstiev Európy vo vodnom motorizme uplynul síce už
nejaký ten týždeň, avšak na dobré správy nie je nikdy neskoro.
S radosťou preto informujeme, že Marian Jung získal už svoj 14. titul majstra Európy. Víťazstvo mu priniesol rýchlostný čln v kategórii O-700, keď vyhral tri zo štyroch jázd.

Spolu v tejto sezóne získal tri
medaily: okrem aktuálneho európ
skeho titulu má ešte dve striebra
z majstrovstiev sveta.
„Nebola to jednoduchá cesta. Ma

li sme štyri bóje, krátke roviny, len na
tých štyroch bójach bolo silné preťa
ženie, viac než 3G. Za 38 sekúnd sa
tak udialo štyrikrát, bolo to teda oveľa
náročnejšie,“ opisuje M. Jung.

Prvú jazdu vyhral, a hoci viedol aj
v druhej, pred cieľom musel korigo
vať technickú chybu a napokon po
penalizácii skončil posledný. „V tre
ťom kole sa mi však z posledného
miesta podarilo prepracovať na prvé
a vo štvrtom som si to už udržal. Ko
niec sezóny som si vychutnal s dobrým pocitom vykonanej celoročnej
práce so ziskom zlatej medaily pre
Slovensko a môj armádny klub,” skonštatoval skúsený jazdec Vojenské
ho športového centra Dukla Banská
Bystrica.
Vodný motorizmus je pre Jun
govcov srdcovou záležitosťou. Ma
rianov otec, pán Emil, bol dlhoroč
ným reprezentantom je aj členom
Siene slávy Slovenského zväzu vod
ného motorizmu. Na svojho dedka
a otca nadväzuje aj mladá generá
cia Jungovcov – Marianove deti Ella
a Šimon. Obaja majú za sebou už
veľa úspechov a pravidelne bývajú
vyhlasovaní medzi najlepšími špor
tovcami Malaciek.
Štrnásťročný Šimon Jung sa už
pripravuje na súťažnú seniorskú
dráhu. „Už v šestnástich rokoch mô
že nastupovať na preteky v mojich
seniorských kategóriách, ale bude to
ešte veľmi ťažké. Kubatúry, ktoré jaz
dím ja, nie sú rozhodne detské. Mal
by v nich pretekať už vyzretejší jazdec. Keďže však máme skúsenosti, syn
je stále so mnou, tak sa budeme rok
snažiť, aby sme sa dostali na medzi
národnú úroveň. Ak by to bolo v po
riadku, išlo by o prelom a Jung mladší
by mohol vystriedať staršieho,” dodal M. Jung, najúspešnejší slovenský vodný motorista.
Všetkým členom športovej dyna
stie Jungovcov želáme pevné zdra
vie a veľa úspechov.
Text: Ľ. Pilzová/TASR,
foto: Dukla B. Bystrica

Malackí boxeri
v ringu
Boxer Dávid Michálek sa zúčastnil na majstrovstvách sveta
v Belehrade, kde sa predstavilo
rekordných 650 športovcov zo
105 krajín. Vo svojej váhovej
kategórii (do 92 kg, 32 boxerov) sa pokúšal o postup medzi
16 najlepších.

Proti skúsenému reprezentanto
vi z Jordánska, ktorý bol, mimocho
dom, na olympiáde na 5. mieste, Dá
vid prehral na body a šampionát sa
preňho skončil.
Slovenská liga boxu 2021 sa skon
čila ôsmym turnajom v poradí. Alpha
Boxing Club Malacky vycestoval do
Nitry so štyrmi borcami pod vedením
trénera Petra Šíru. Najmladší člen
Dominik Šíra výborne zabojoval
proti súperovi z Bratislavy, ktorého

Dávid Michálek

porazil na body. Rovnako vyhral aj
Mário Galba nad ťažším boxerom
z Galanty. V troch kolách nad bor
com z Veľkých Úľan zvíťazil debutant
v našom drese Danko Mikušík. Ako
posledný v našich farbách nastúpil
proti domácemu boxerovi z Nitry
Patrik Mládek a na body vyhral.
-red-/Facebook Alpha Boxing Club
Malacky

Malackí boxeri počas ligového turnaja

Barbora Vosátková chce byť majsterkou sveta
Barbora Vosátková má 22 rokov a pochádza z Malaciek. Venuje sa športovej discip
líne bikini fitness a má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou sa vrátila na súťažné pódiá v ešte lepšej forme ako predtým.
Trénuje nielen seba, ale pomáha aj iným. Prinášame druhú časť rozhovoru s úspešnou Malačiankou.

Aká široká je špička na Slovensku?
Ako kedy. Tým, že sú súťaže bikini fitness
rozdelené podľa výšky, väčšinou spájajú via
cero kategórií. V mojej kategórii – do 160 cm
– sú naozaj kvalitné pretekárky. Na Slovensku
má bikini fitness veľmi vysokú úroveň.
Čo všetko musíte urobiť pre to, aby ste
sa mohli postaviť na pódium a vyhrávať
jednu súťaž za druhou?
V podstate fungujem stále rovnako. Jedlo
je rovnaké, je ho však viac, mám vyšší príjem
kalórií. Nie som v kalorickom deficite, no sna
žím sa, aby zmena v sezóne nebola taká dras
tická. Nie som ten typ, že môžem jesť čokoľvek,
musím si dávať pozor na stravu aj mimo sezó
ny. Pre ženu je dôležité, aby príjem potravy bol
dostatočný, lebo keď je kalorický deficit dlho
dobý, prejaví sa to na zdraví. Z môjho pohľa
du je dôležité nesúťažiť každú sezónu, ale dať
si napríklad po jarnej sezóne pauzu a pokra
čovať opäť až na jar.
Tréningy teraz na jeseň sú iné inak ako na
príklad pred dvoma rokmi, keď som potrebo
vala nabrať svalovú hmotu. Ide skôr o skvalit
nenie, v mojej kategórii už nemám veľmi čo
naberať.
Koľko času treba tomuto športu denne venovať?

Keď som v príprave na súťaž, sú to hodiny.
Napríklad hodinu a pol mám denne silový tré
ning, polhodinku kardio, plus tréning pózova
nia. Viac času zaberie aj príprava kvalitného
jedla.
A to všetko ráno alebo večer, prípadne
fázovo?
Naraz. Prispôsobujem si to podľa toho, ako
mám prácu, respektíve školu. Minimálne dve
hodiny v posilňovni, tréning póz a príprava,
no to mi nezaberie veľa, už mám svoje triky.
Kontrolujete obal každej potraviny,
ktorú sa chystáte zjesť?
Áno. Mám kalorické tabuľky, určitý príjem
bielkovín, sacharidov či tukov je daný. Toho
sa musím držať a jedlo si prispôsobujem. Jem
v podstate všetko, no je to o príprave a množ
stve. Dám si vajíčka či mäso, avšak nie niečo
vyprážané. Pri posilňovaní, kulturistike a mož
no aj fitness sa vynárajú rôzne predstavy o extrémnom prístupe, o dopingu, o tom, že to
vlastne ani nie je zdravý životný štýl. Veľa ľudí
tak funguje – tí chcú dosiahnuť rýchle výsled
ky, alebo si nevážia vlastné zdravie a nie sú
trpezliví. Mne trvalo štyri roky dostať sa na
súčasnú úroveň, a to ešte zďaleka nie som
tam, kde chcem byť. Je to o motivácii, stálom
tréningu, rozumnom stravovaní a o počúvaní

svojho tela. Keď telo povie, že dnes to nepôj
de, dáte si pauzu, alebo plán splníte za každú
cenu?
Keď sa mi až tak nechce, cvičiť idem, ale
keď si telo pýta pauzu, radšej idem na masáž,
alebo si dám horúci kúpeľ. Nechám telo, nech
si oddýchne, pretože na druhý deň môže byť
výkon oveľa lepší. Je to individuálne, rozhodu
je pocit a skúsenosti.
Aké má ciele Barbora Vosátková?
Voľakedy som mala cieľ získať profikartu,
ale tú už som získala vo Francúzsku – dokon
ca skôr, než som plánovala. Chcela by som vyhrať majstrovstvá sveta a možno Arnold Clas
sic Europe.
Trénujete už aj ďalších, chcete sa to
mu v budúcnosti venovať?
Uvidíme. Mojou výhodou je, že sa doká
žem namotivovať sama. Každý tréning dám
úplne naplno, ale aj v bežnom živote robím
všetko naplno – či idem na bicykel alebo na
turistiku, všetko dávam na výkon.
Pri trénovaní iných je dôležité vedieť sa vžiť
do ich situácie. Na začiatok stačí málo: naučiť
sa správne dýchanie a správnu techniku, aby
si človek neublížil, Nie je pravdou, že po tré
ningu treba mať svalovicu. Naopak. Dôležité
sú dlhodobé ciele. Napríklad si povedať, že
za rok chcem odbehnúť desať kilometrov,
a postupne sa k tomu v priebehu roka do
pracovať.
Za rozhovor ďakuje J. Hargaš.
Foto: archív/FB Barbory Vosátkovej
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