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úvodník

Po Slovensku putujú tri Srdcia 
Vďaky. Majú už za sebou veľa zastá
vok, vždy na 1–2 týždne. Senica, Ska  

lica, Stupava, Trebišov, BratislavaRu
žinov, BratislavaVajnory, Bratisla
vaDevínska Nová Ves, Michalovce, 
Humenné, Stropkov – tam všade už  
boli. Srdcia Vďaky bývajú zvyčajne 
umiestnené pred nemocnicami, mo
bilnými odberovými miestami, obec

nými či mestskými úradmi a na expo
novaných miestach. Pribudnú aj Se
nec, Lučenec, Ivanka pri Dunaji, Tren
čianske Teplice či BratislavaVrakuňa.

S nápadom prišla spoločnosť BLA
CHERE Illumination Central Europe. 
„Rozhodli sme sa spojiť ľudí naprieč 
ze meguľou trblietavým odkazom,” in
formovali jej predstavitelia. Po celom 
svete je ich nainštalovaných tridsať. 
V zahraničí ich už mohli vidieť naprí
klad v Maďarsku, Rakúsku, Českej re
publike, Francúzsku, Veľkej Británii či 
Mexiku, kde srdcia kolujú po nemoc
niciach.

Vyjadrenie takejto netradičnej 
a  vkusnej podpory sprevádza veľ

ký a  pozitívny záujem verejnosti. Aj  
v Malackách má srdce výbornú odo
zvu. Za krátky čas sa stalo najfotogra
fovanejším objektom v našom meste. 
Keďže srdce je u  nás nainštalované  
práve v týchto dňoch, v pondelok 14. 
februára – na Valentína – ho využilo 
veľa zamilovaných na fotografova
nie.

„Srdcia Vďaky putujú naprieč sve
tom ako posol dobrých správ a sym
bol toho, čo dnes všetci potrebujeme: 
nádeje. Vyjadrujeme ním nielen vďaku 
všetkým pracovníkom z prvých línií, ale 
prinášame aj svetielko nádeje, záblesk 
radosti a zahriatie srdiečka, maličkosť 
pre nás všetkých,” uvádzajú autori 
myšlienky.

Text: -lp-/BLACHERE Illumination 
Central Europe, foto: J. Hargaš

Malackí seniori budú v RTvS
Chýr o našich senioroch, ktorí nezaháľajú, ale pravidelne chodia na dlhé 

prechádzky, sa dostal až do televízie. Cieľom ich spoločných vychádzok do 
prírody v okolí mesta je denne prejsť aspoň 7tisíc krokov.

V jeden deň ich sprevádzala redaktorka RTVS Oľga Belešová, ktorá s nimi 
v Zámockom parku nakrútila reláciu Generácia. V premiére si ju môžete po
zrieť v sobotu 19. februára o 11.30 h na Dvojke. Repríza sa bude vysielať v pon
delok 21. februára o 9.50 h takisto na Dvojke.     -lp-/-ak-

v  priamom centre mesta sa 
v  najbližších týždňoch naraz 
stretne výstavba viacerých 
vý znamných projektov. Už 
onedlho sa začne výstavba 
hromadnej podzemnej gará-
že pre 60 vozidiel. Prvým kro-
kom k jej realizácii sú preklád-
ky podzemných sietí, ktoré sa 
už začali a potrvajú zhruba do  
úvodu marca.

Ďalším krokom bude odovzda
nie staveniska začiatkom marca. 
Zo štátnej elektronickej aukcie vyš
la najnižšia ponuka od spoločnosti  
SYTIQ, a. s.

„Využili sme najtransparentnejší  
systém verejného obstarávania – 
ano nymnú elektronickú aukciu cez 

Poďakovania v rôznych jazykoch na Srdci vďaky: Thank you. danke. köszönöm. Teşekkür ederim. Спасибо. Grazie. Gracias. Hvala. kiitos.

 Centrum mesta rozžiarilo
 Srdce vďaky

kláštorné námestie v  Malackách dočasne zdobí nová dominanta – 
červené Srdce vďaky. Symbolizuje poďakovanie všetkým tým, ktorí 
v prvej línii bojujú s nepriateľom menom Covid-19. Srdce putuje po 
celom Slovensku. v Malackách bude inštalované približne do začiat-
ku marca, potom sa symbol vďaky presunie do ďalšieho mesta.

Začína sa výstavba podzemnej garáže

Pokračovanie na strane 3

 Srdce
Hoci mnohí z nás nie sú zástanca

mi vyznávania si lásky na príkaz (mys
lím nedávny sviatok sv. Valen tína), 
veľké červené srdce, ktoré dočasne 
vyrástlo v centre Malaciek prá ve v ob
dobí okolo Valentína, určite všetkých 
potešilo. Jeho prvotným významom 
je samozrejme poďakovanie tým, čo 
v prvej línii bojovali a bojujú s pandé
miou. V druhom význame srdce pred
stavuje dobro, radosť alebo lásku – aj 
preto sa pri ňom zastavovalo veľa dvo
jíc, ktoré si tam robili fotografie. Srd
ce Vďaky u nás priamo motivovalo aj 
k dobrému skutku: niekto v  jeho blíz
kosti našiel na zemi kľúče a položil ich 
na podstavec srdca, aby si ich majiteľ 
pri hľadaní lepšie všimol.

Srdce je nielen orgánom dôležitým 
na fyzické fungovanie človeka, ale 
v prenesenom zmysle určuje to, aký je 
z nás človek – či máme dobré, horúce, 
citlivé alebo zlomené srdce, prípadne 
plné horkosti. Veď nie nadarmo sa ho
vorí: čo na srdci, to na jazyku. Ak do čo
hokoľvek, čo robíme, dáme srdce, je to 
vidno aj na výsledku. 

Na internete som našla informáciu, 
že slovo srdce má vo svojej slovnej zá
sobe 104 jazykov. Pekné, ľúbozvuč né 
sú aj naše nárečové ekvivalenty – sr
dénko, srcco alebo šerco. Slovenčina 
často používa toto slovo v  rôznych 
významoch: mať srdce v hrdle, nosiť 
niekoho v  srdci, srdcu nerozkážeš, 
mať ťažké srdce na niekoho, mať 
srdce namieste, mať srdce v  noha-
viciach, chytiť za srdce. Parafrázujúc 
slávnu vetu z Pána prsteňov sa mi pre
to žiada povedať „Jedno srdce vládne 
všetkým, jedno im všetkým káže.”

PS: Po materskej a rodičovskej do
volenke sa k  nám znovu pripojila re
daktorka Natália Jánošová. Jej zaují
mavý článok o  talentovanej herečke 
z  Malaciek Barbore Bezákovej si mô
žete prečítať už v  tomto vydaní. Na
táliu medzi nami v  redakcii vítame – 
ako inak, srdečne.

Ľ. Pilzová 
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Testovanie  a očkovanie
Testy na covid sa robia v nemocnici a na Radlinského ulici. 
očkuje sa v nemocnici a na Mierovom námestí. 

Podrobné informácie: 
www.testovanie.malacky.sk
www.ockovanie.malacky.sk 
www.malacky.sk – červený odkaz TESTovAnIE A oČkovAnIE           -red-

komunitné centrum 
Vzniká na mieste, kde stál stred

ný pavilón centra voľného času. Ten 
bol úplne zbúraný, boli vybudované 
nové základy, pribudla hydroizolácia, 
inštalácie a prípojky. Múry momen
tálne siahajú do výšky stropu prvé
ho nadzemného podlažia. V ďalších 
dňoch budú stavbári debniť strop, 
aby mohli práce pokračovať druhým 
nadzemným podlažím.

Komunitné centrum bude okrem 
iného tvoriť viacúčelová sála so zá
zemím a miestnosti na rôzne druhy 
terapie. Vzniknú tam priestory pre 
poskytnutie služieb na komunitnej 
báze pre deti, mládež a dospelých  
so zdravotným postihnutím, deti  
z detského domova a pre deti a mlá
dež zo sociálne vylúčených skupín.

vstúpte 
Rehabilitačné stredisko vstúp-

te pomáha ľuďom s mentálnym 
postihnutím. Za získanú dotáciu sa 
kompletne zrekonštruuje a rozšíri 
súčasná budova, kde pribudnú nové 
priestory vrátane chránenej dielne. 
Zároveň sa postaví výťah, aby bol 
celý priestor bezbariérový.

Aktuálne sú vykopané základy prí
stavby a pripravujú sa nové prí pojky 
vody, kanalizácie, plynu a  elektriny. 
V pôvodnej budove sú už vybúrané 
priečky a  sadrokartónové podhľady 
– tam sa bude pokračovať po tom, čo 
sa urobí hrubá stavba prístavby.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský, 
autor vizualizácií: B. Škopek 

 komunitné centrum rastie,
vstúpte sa rozširuje

v lokalite Ulice 1. mája je čulý stavebný ruch. Sídlo organizácie 
vstúpte sa rekonštruuje a rozšíri sa o prístavbu a o pár stoviek 
metrov ďalej vzniká v areáli centra voľného času nové komunit-
né centrum. oba projekty sú financované z eurofondov. vstúpte 
získalo dotáciu 432 958 € a mesto na komunitné centrum dostalo 
nenávratný finančný príspevok 370 288 €.

Rekonštrukcia a prístavba Vstúpte

Vstúpte – vizualizáciaKomunitné centrum – vizualizácia

Budúce komunitné centrum

Projekt Rekonštrukcia a  prístavba rehabilitačného stre
diska Vstúpte je podporený z Európske ho fondu regionálne  
ho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho ope
račného programu.

Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách 
je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pro
stredníctvom Integrovaného regionálneho ope račného pro
gramu.

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru Malacky eviduje v poslednom 
čase zvýšený nápor pod vodných te
lefonátov, ktorých obeťou sa stávajú 
najmä seniori. Volajúci sa predstavu
je ako lekár a tvrdí, že rodinný prí
slušník volaného zapríčinil doprav
nú nehodu. Pod zámienkou ošetre
nia účastníkov nehody sa pokúša od 
volaného získať peniaze.

Telefonát môže znieť veľmi dôve
ryhodne. Podvodník postup ne zvy
šuje psychický nátlak a snaží sa za
brániť tomu, aby volaný prerušil 
hovor, prípadne kontaktoval príbuz
ných či políciu. „Na tieto podvody 
upozorňujeme najmä starších oby
vateľov. Vyzývame ich, aby si infor
mácie z  telefonátov vždy overo vali. 
Vyhnú sa tak prípadnému zaslaniu 
peňazí neznámej osobe,” upozorňuje 
polícia.                oR PZ/-red- 

 Upozornenie 
 na podvodné 
telefonáty

Mestské centrum sociálnych slu
žieb (MsCSS) je pre pandémiu stá
le zatvorené, avšak jeho klienti sú 
veľmi aktívni. Čítajú, lúštia krížovky, 
kreslia a cvičia a popritom sa pripra
vujú na fašiangy a Veľkú noc. Ako? 
Vyrábajú rôzne masky a veľkonočné 
ozdoby. Nečaká ich síce karneval, ale 

masky majú vystavené v spoločných 
priestoroch. „Niektorí naši klienti čoraz 
ťažšie znášajú izoláciu od vonkajšieho 
prostredia a  príbuzných. Snažíme sa 
im preto stále prinášať nové aktivity 
a veríme, že v marci už budeme môcť 
povoliť návštevy. Prezradím ešte, že na 
jar chystáme tanečný kurz, na ktorý sa 
všetci tešíme,” informovala riaditeľka 
MsCSS Melánia Dujsíková. 

-lp-/MsCSS

 klienti MsCSS sa tešia na jar
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štátny systém Úradu verejného ob
starávania. Verejná súťaž znížila cenu 
o  600tisíc € oproti predpokladanej 

hodnote zákazky,” vysvetlil primátor 
Malaciek Juraj Říha. Vlastná realizá
cia sa predpokladá 7 mesiacov.

V súvislosti s aktuálnou stavbou 
súkromného polyfunkčného pro
jektu Severín muselo mesto vyspo
riadať aj staré zmluvy o  vecných 
bremenách a  prenájmoch. Na ich 
zá klade si stavebník nárokoval bez
odplatné užívanie spevnej plochy 
pri mestskom úrade, ktorá bola 
v  minulosti využívaná na parkova
nie.

„Mrzí ma, že povoľovací proces 
bol dva roky zdržiavaný nezmysel
nými účelovými podnetmi a  trest
nými oznámeniami skupinkou pod
nikavcov, ktorí nám kvôli vlastným 
osobným záujmom hádžu polená 
pod nohy. Kontrolné orgány všetky 

podania odmietli ako neodôvodené 
a potvrdili zákonnosť nášho postupu. 
Ak by nebolo tohto zdržania, už mohli 
Malačania využívať podzemnú ga
ráž,” skonštatoval J. Říha.

dopravné obmedzenia
Výstavbu podzemnej garáže 

budú sprevádzať síce nepopulárne, 
avšak nevyhnutné dopravné obme
dzenia. Predpokladá sa uzatvore-
nie križovatky Hviezdoslavova– 
Bernolákova pri mestskom úrade, 
do ktorej sa bude napájať vjazd do 
podzemnej garáže. Počas výstavby 
budú zaslepené ulice Hviezdosla
vova a Bernolákova (s prístupnou 
časťou medzi mestským úradom, 
mestskou políciou, obchodným 
cen trom Pacifik a obytným domom). 
Dopravná obsluha bude zabezpe
čená cez ulice Ferdiša Kostku, Jána 

Hollého a  Bernolákova (úsek medzi 
M. R. Štefánika a Jána Hollého).

obmedzenia nastanú aj pre 
peších, pretože aktuálna prekládka 

sietí a  vlastná výstavba sa dotknú 
priechodov pre chodcov. Za všetky 
dopravné obmedzenia a  prípadné 
komplikácie sa ospravedlňujeme. 
Veríme, že verejnosť pochopí ich 
nevyhnutnosť na potrebný čas.

Sochy v centre
Realizácia veľkých investičných 

projektov v centre sa dotkne aj so-
chy generála Milana Rastislava 
Štefánika pri mestskom úrade 
a Severínka na hlavnej križovatke. 
Šte fánik sa pripravuje na demontáž 
a jeho dočasné uskladnenie.

Mesto tiež rieši trvalé premiest
nenie sochy sv. Františka Xaver
ské ho (Severínka) z  dopravného 
ostrov čeka svetelnej križovatky na 
nové pešie námestie.

Súbežné projekty 
Popri hromadnej podzemnej ga

ráži sa budú realizovať ďalšie mest
ské investičné akcie.

V  súvislosti s  výstavbou cyklo
trasy Družstevná–Radlinského sa 
bude okrem iného posúvať pravé 
odbočovacie rameno svetelnej 
križovatky od Záhoráckej na Šte-
fánikovu. 

Ďalším projektom bude výstav-
ba pešieho námestia s novým pa-
vilónom – ten bude mať odhlučňo
vaciu a  tieniacu funkciu. Zároveň 
v ňom bude zakomponovaný vstup 
do podzemnej garáže a nových ve
rejných toaliet, pričom jeho súčas
ťou bude vodná stena a zelená stre
cha. 

Nasledovať bude dobudova-
nie časti cyklotrasy Partizánska– 
–Cesta mládeže, ktorá všetky tieto 

projekty vzájomne prepojí (jedna 
z  vetiev pôjde od ZŠ Dr. J. Dérera  
cez Mierové námestie, bude lemo
vať nové pešie námestie a napojí  

sa na cyklotrasu Družstevná–Rad
linského). „Nehovorím, že to bude 
jednoduché. Nasledujúce mesiace ur
čite otestujú naše schopnosti. Ale: kto 

sa bojí, nech nejde do lesa,” uzavrel 
primátor. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský, 
vizualizácie: ateliér n/A 
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 Začína sa výstavba podzemnej garáže

Postupnosť jednotlivých projektov
v centre mesta
•  prekládka podzemných sietí (už je v realizácii),
•  výstavba mestskej podzemnej garáže (začiatok v marci), 
•  posun pravého odbočovacieho kruhu svetelnej križovatky od Záhorác

kej na Štefánikovu, 
•  výstavba cyklotrasy Družstevná – Radlinského, 
•  výstavba pešieho námestia, 
•  dobudovanie časti cyklotrasy Partizánska–Cesta mládeže (všetky uve

dené projekty prepojí a pozdĺž pešieho námestia sa napojí na cyklotrasu 
Družstevná – Radlinského).

Časť cyklotrasy bude lemovať nové pešie námestie Budúci pavilón na novom pešom námestí

Dokončenie zo strany 1
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Počas štúdia na gymnáziu pôsobi
la v našom ochotníckom Divadle na 
hambálku. V roku 2014 ju prijali na 
štúdium na Janáčkovu akadémiu 
mú zických umení (JAMU) v Brne. Po 
skončení štúdia sa stala pevnou sú
časťou hereckého ansámblu Divad
la F. X. Šaldy v Liberci. Predstavuje sa  
v hrách Moje první židovské Váno  
ce, Vražda v Orient expresu, Kráľ Lear 
a v mnohých ďalších.

Hrať v slovenskom seriáli po bo-
ku Jána koleníka či vladimíra ko-
bielskeho a  ďalších známych her-
cov, to znie ako sen mladej hereč-
ky, ktorý sa stáva skutočnosťou. Je 
to tak? Snívala si o takom niečom, 
alebo máš bližšie k činohre?

Keď som bola mladšia, túžila som 
po tom, že raz budem slávna, a chcela 
som sa dostať do televízie. Počas môj
ho štúdia na JAMU som však pochopi
la, že herectvo je o niečom úplne inom, 
a nadchla som sa práve pre divadel né 
herectvo. Po štyroch rokoch v angaž
má v divadle som zatúžila vyskúšať si 
aj nakrúcanie. Príležitosť v projekte TV 
Markíza prišla v tú pravú chvíľu.

v druhej šanci hráš ambicióznu 
lekárku Lujzu, ktorá si nikoho ne-
púšťa k telu. viac nás však za ujíma, 
aká si ty. Aká je Barbora Be záková?

Myslím si, že môj názor na samú 
seba sa môže dosť líšiť od toho, čo si 
o  mne myslia ostatní. Verím, že som 

priateľský a  nekonfliktný typ človeka. 
Som spoločenská, ale zároveň mám ra
da večery, kedy môžem byť len tak sa 
ma doma. Bojím sa pavúkov, milujem 

dobré jedlo a pivo, vo voľnom čase ra  
da spím, prečítam si dobrú knihu, po  
zriem si dobrý film alebo zahrám play
station s  priateľom. Milujem bež ky, 

crossfit a  jogu. Nezjem mak, vlašské 
orechy ani jedlo, v ktorom je koriander.

Seriál sa aktuálne vysiela a nie je 
tajomstvom, že má veľký úspech.  
Jeho výroba teda pokračuje. Pri-
blíž nám, čo to pre teba znamená. 
koľko nakrúcaš za týždeň? Ako dl-
ho si na „pľaci”? koľko času máš na 
učenie textov? Zvykneš s  niekým 
konzultovať odborné lekárske vý-
razy?

Počet dní, kedy nakrúcame, produk
cia prispôsobuje časovým možnos
tiam hercov. To je obrovská výhoda. 
Moje divadlo v Liberci je 500 kilomet
rov od Bratislavy, takže väčšinou na
krúcam celé dni, a to je veľmi náročné. 

Niekedy sa potom opäť presúvam do 
Čiech. Texty si deň pred nakrúcaním 
prečítam a  ráno v  maskérni zopaku
jem. Odborné výrazy si vždy „googlim”, 
aby som vedela, o čom hovorím. Kaž dú 
scénu však ešte podrobne rozoberáme 
s režisérom.

Ako herecký talent si ťa iste 
mno hí Malačania pamätajú už 
z  tvojich teenagerských čias, keď 
si pôsobila v  divadle mladých na 
hambálku. Ako si spomínaš na to-
to obdobie?

Bol to nádherný čas plný smiechu, 
jedla, inšpirácie, tvorenia... Jeho pozi
tívny vplyv vnímam najmä teraz s od
stupom času. Okrem zmysluplnej ná
plne voľného času mi Hambálek dal  
to najdôležitejšie, a  to sú priatelia na 
celý život. Som šťastná, že v  období 
mojej puberty som mohla robiť to, čo 
ma baví, s ľuďmi, ktorých mám rada.

Hereckým talentom si očarila aj 
na JAMU v Brne. Prezraď nám nie-
čo zo života na českej škole. Ako si 
si zvykala na český jazyk? nemá 
k nemu záhoráčtina blízko?

Záhoráčtina môže mať naoko veľa 
spoločného s  češtinou. Ale ja som po 
záhorácky nikdy veľmi nehovorila. Po
užívala som len niekoľko výrazov. Učiť 

sa v českom jazyku však pre mňa nebo
lo ťažké z niekoľkých dôvodov. Doma 
sme veľmi často pozerali filmy v češtine 
a priamo v škole sa mi spolužiaci a celé 
okolie poctivo venovali a  opravovali 
moju výslovnosť. Dokonca aj o  tretej 
v  noci na pive. Naučiť sa cudzí jazyk 
bez prízvuku je hlavne o sluchu, a nie 
o  slovách. Mne by ani nenapadlo sa 
hlásiť do Čiech. Tento nápad mi vnukol 
až Alfréd Swan (herecký kolega a Bar
borin priateľ, poznámka autorky). „Veď 
tam ťa češtinu naučia,” povedal, a tak 
aj bolo. Naučili. V ročníku som bola 
je diná Slovenka a dnes už málokto  
z mojich kolegov zistí, že je to tak. 

k hereckému talentu ti Pán Boh 
nadelil aj talent na spev a tanec. 
Prezraď nám, čo je projekt nE-kli šé,  
s ktorým sa predstavuješ v Li ber ci.

Kapela NEklišé vznikla ako inicia
tíva mladých hercov. Ide o unikátnu 
záležitosť, pretože sa s kolegami strie
dame v hre na hudobných nástrojoch. 
V niektorých piesňach hrám na bicie,  
v iných na basgitaru, na klavír, kachon, 
alebo spievam. Na prvý koncert, ktorý 
sa uskutočnil v závere minulého roka, 
sme si pripravili viac ako 20 piesní,  
z to ho pár aj autorských. Vo februári 
tohoto roka sme sa predstavili divá
kom druhýkrát. 

Pripravila: n. Jánošová, 
foto: archív J. koleníka,  

archív divadla F. X. Šaldy (P. neubert), 
archív B. Reifovej 

a archív mestských médií
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Ako si spomínate na Bar-
boru ako malackú ochotníc-
ku divadelníčku?

Celkom dobre si pamätám 
na prvé stretnutie s asi osem
ročným „počiernym” okatým 
dievčaťom vo dverách spolo
čenského domu. Okamžite sa stala 
pevnou súčasťou výnimočného roč
níka: Denis Šatan, Kristína a Karolína 
Reifové, Jana Laceková, Laura Olexo
vá, Jakub Lepiš, Romana Pavlačičová, 
Kika Rypáková, Filip Prosňák, Marek 
Menke, neskôr aj Denis Farkaš, Denisa 
Fialová, Erik Husár, Feri Vrablec, Boris 
Schneider, Tereza Kralovičová, Domi
nik Jastrábek... Spolu sa podieľali na 
množstve predstavení: Nedajme sa 
Malačané, Danka a  Janka, Casting, 
Jožko Púčik, Radúz a Mahuliena, Bárs
jak a  ďalšie. Dnes ťahajú k  tridsiatke, 
ukončili štúdiá, nachádzajú sa profes
ne a zakladajú si rodiny. Môže sa zdať,  
že idem „zoširoka”, no Barbora bola 
v tejto dobrej spoločnosti nielen výraz
ným talentom a atraktívnou slečnou, 

ale najmä pevným sceľujúcim 
tímovým hráčom. Esenciálnou 
bytosťou. Je preto prirodzené, 
že sú viacmenej vzájomne do
dnes v  kontakte virtuálne, na 
káve (ale skôr s výdatným ape
títom pri gurmánskych špecia

litách), pri rodinných návštevách, ale 
aj pri spolupráci na spoločných pro
jektoch (podcast Milenials). Na Bar
boru sme sa spoločne boli pozrieť aj 
v  Brne, na predstavenia počas štúdia 
na JAMU. Jej účinkovanie v seriáli Dru
há šanca je pre všetkých zadosťučine
ním, pretože o Barborinom hereckom 
talente nebolo nikdy pochýb, naopak, 
má prajné okolie aj pre svoju povahu, 
je jednoducho od podstaty dobrý člo
vek.

vkladali ste už vtedy do nej svo-
je nádeje a verili, že sa bude raz he-
rectvom živiť?

Z  Barborinej účasti v  divadle som 
sa veľmi tešila. Prinášala so sebou chuť  
tvoriť, energiu a  zábavu, čo je veľmi 
vzácne. Priznám sa ale, že som ju od 

herectva aj odhovárala. Okrem nespo  
chybniteľného talentu bola totiž aj  
výbornou študentkou a  mohla sa 
uplatniť aj v  mnohých iných profe
siách. K herectvu by sa, pri svojom na
sadení, dostala tak či tak. Keď sa však 
rozhodla, snažili sme sa jej pomôcť pri 
prípravách na prijímacie skúšky. O po
moc som poprosila aj nášho Fredyho 
Swana, s  ktorým mimoriadne rada 
spolupracujem pri prednesových,  he
reckých i dramaturgických zámeroch.

Čo by ste jej poradili a možno 
i popriali do profesijného aj súk-
romného života?

Radiť si vôbec netrúfam, nevidím 
ani dôvod, Barbora má vo veciach 
jas no. Poprajem však veľmi rada: veľa 
lásky, porozumenia a  podpory nielen 
v pracovnom, ale i súkromnom živote. 
Prajem inšpirujúce a hlboké spoluprá
ce a jedinečné herecké príležitosti – pre 
šťastie v duši, pre pocit naplnenia.

k tomuto prianiu sa pridávame 
aj my z redakcie Malackého hlasu 
a želáme všetko dobré!

 Malačianka Barbora Bezáková
 hviezdi v seriáli Tv Markíza

 Beáta Reifová, režisérka divadla Falangír

Alfréd Swan o Barbore
Barborka Bezáková mi už 

roky sústavne robí radosť. Za
čalo sa to, keď som si ju všimol 
v predstaveniach Štúdia mla
dých Divadla na hambálku súc 
strhávaný zanietením, tempe
ramentom a šikovnosťou mla
dých ľudí. Všestranne talentovaná Bar
borka sa neskôr začala objavovať aj  
v dospeláckych predstaveniach Divad
la na hambálku a ja ako pozorovateľ 
a občasný spolupracovník hlavne pri 
umeleckých predne soch smerujúcich 
k víťazstvám na Hviezdoslavovom Ku
bíne som predpokladal, že dievčina so 
slávnym akronymom BéBé sa vyberie 
na umeleckú dráhu. Videl som na nej, 
že chce byť herečkou...

Nedávno som sa dozvedel, že ju ob 

 sadili do peknej postavy v TV  
seriáli Druhá šanca, kde sa 
zhodou okolností objavili  
v jednom dieli traja herci z Ma
laciek (Zuzka Norisová, Stano 
Král a Barborka Bezáková). 
Teší ma aj to, že Barborka sa 

mi so všetkým telefonicky pochváli. 
Ja veľmi nesledujem televízne seriá
ly, ale Druhú šancu si nenechám ujsť. 
Barborka tam má peknú rolu a skvele 
zapadla do partie mladých vynikajú
cich hercov, ktorých som dovtedy ne
poznal a spolu so skúsenými harcov
níkmi prispievajú ku kvalite tohto se
riálu. Videl som ju hrať už aj v češtine 
aj v slovenčine (po rokoch na Morave)  
a chyby na jej výkonoch nenachá
dzam. Len tak ďalej, BéBé!

Mladá herečka Barbora Bezáková (25) dostala príležitosť ukázať sa 
pred kamerami v úpešnom seriáli druhá šanca, ktorý aktuálne vy siela 
Tv Markíza. Barbora je jedným z výrazných hereckých talentov z Ma-
laciek, ktorý reprezentuje naše mesto aj za hranicami našej krajiny.

Záber z predstavenia Semafor – kabaret plný slávnych piesní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Bar
bora je v oranžových šatách.

Herci zo seriálu Druhá šanca

Druhá šanca je rodinný seriál televízie Markíza z lekárskeho prostredia. 
Ide o adaptáciu talianskeho seriálu DOC – Nelle tue mani z roku 2020. 
Hlavnou postavou je úspešný lekár Andrej Fabián (Ján Koleník), ktorý 
následkom ťažkého poranenia mozgu príde čiastočne o pamäť. Pos-
tupne si spomína a zisťuje, čo sa udialo za posledných 12 rokov jeho 
života. To mu prináša prekvapenia i veľký žiaľ. Dej zasadený do prostre-
dia Nemocnice Bezručova otvára i ďalšie zápletky v rámci lekárskeho 
kolektívu. Malačianka Barbora Bezáková hrá lekárku Lujzu Eliášovú.

Predstavenie Vražda v Orient exprese, Divadlo F. X. Šaldy Liberec. Barbora ako grófka Andrényi.
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v piatok 4. febru-
ára, keď mali deti 
polročné prázd-
niny, pre ne cen-
trum voľného ča-
su zorganizovalo 
tvorivé popolud-
nie s  názvom Ta-
jomstvo lesa.

V  Zámockom par
ku sa prešli džung
ľou, zahrali sa na 
stopárov, vytvorili 
lesnú galériu, hodi
li si lesnou kockou 
a  učili sa, ako sa  
v lese správať eko
logicky. Objavite
ľovi Samkovi sa do 
 konca podarilo 
nájsť poklad – slad
ké duká ty.

Deti sa môžu 
te šiť na ďalšie zau
jímavé podujatia 
nášho Cvečka.

Text a foto: 
CvČ Malacky

 kIno vstupné 5 €

štvrtok 17. 2. a nedeľa 27. 2. o 19.00 h,  
sobota 19. 2. a piatok 25. 2. o 18.30 h

v lete ti poviem, ako sa mám

piatok 18. 2. o 18.30 h, 
sobota 19. 2. o 21.00 h

Uncharted

nedeľa 20. 2. o 19.00 h
Smrť na níle

štvrtok 24. 2. o 19.00 h
king Richard

dETSkÉ kIno vstupné 5 €

piatok 18. 2., sobota 26. 2. 
a nedeľa 27. 2. o 16.00 h

veľký červený pes Clifford 

piatok 25. 2. o 16.00 h 
Spievaj 2

JARnÉ PRÁZdnInY 
vstupné 5 €

pondelok 28. 2. o 14.00 h 
Labková patrola vo filme

utorok 1. 3. o 14.00 h 
Rodina Addamsovcov 2

streda 2. 3. o 14.00 h 
Baby šéf: Rodinný podnik

štvrtok 3. 3. o 14.00 h 
100 % vlk

piatok 4. 3. o 14.00 h 
krúdovci: nový vek

FILMovÝ kLUB
vstupné 3 € pre členov,
 4 € pre nečlenov 

streda 16. 2. o 19.00 h
AdA

streda 23. 2. o 19.00 h
Pomstiteľ

Vstupenky je možné zakúpiť v pred
predaji v Kultúrním domečku jednu 
ho dinu pred každým programom ale  
bo online na www.kinomalacky.sk.

 Program kina – 
 február + jarné
 prázdniny

 deti objavovali 
tajomstvá lesa
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Malacké gymnázium zvíťazilo 
s  projektom Objavovanie európ
skeho kultúrneho dedičstva s  par
ciálnou témou Via Habsburg. Pro
jekt, ktorého hlavným cieľom bo lo 
priblížiť kultúrne de dičstvo pros
tredníctvom inovatívnych metód  
a postupov, sme zrealizovali v rám
ci medzinárodného programu Eras
mus+. Spolupracovali sme s part
nerskými školami z Talianska, Fran  
cúzska, Rumunska, Litvy a Kanár
skych ostrovov.

Naši študenti ma povali stopy 
Hab sburgovcov na Záhorí. Vytvo
rili mobilnú apliká ciu pre turistické 

cyklotrasy s  interak tívnymi mapa 
mi, ktorá spája kultúrne pamiatky 
v Ma lackách, Kopčanoch a v Holíči. 
Okrem toho sa podieľali na vytvo
rení kultúrnoturistického itine rára 
prepojeného s územím kaž dého 
projektového partnera.

V rámci projektu sa študenti po 
čas troch rokov zúčastňovali na vý
menných pobytoch v partnerských  
krajinách, kde pracovali v me dziná
rodných tímoch na spoločných pro
jektových výstupoch v anglickom 
jazyku. Okrem nových skúseností, 
zážitkov a  zdo kona ľovania jazyko
vých a IKT zruč ností študentov a uči  

teľov projekt výraznou mierou pri
spel aj k propa gácii školy a regió nu.

Cenu prevzala riaditeľka školy 
Elena Krajčírová a koordinátorka 
projektu Janka Krejčová na konfe
rencii Vízie Erasmus+.

Blahoželáme celému projekto
vému tímu. Ďakujeme študent ské
mu tímu, koordinátorke projektu  
Janke Krejčovej a lektorom z radov 
učiteľov školy Barbore Holešovej, 
Eme Sýko rovej, Martinovi Čižmáro  
vi a Lukášovi Šefčovičovi.

Text a foto: 
Gymnázium Malacky

 Európska cena  pre štátne 
 gymnázium

Štátne gymnázium v  Malac kách dostalo oce-
ne nie Európska značka pre jazyky. Ide o inicia-
tívu Európskej komisie, zameranú na podporu 
jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom 
je zviditeľniť a oceniť projekty v  oblasti ja-
zykového vzdelávania a zároveň podporovať, 
využívať a rozširovať výsledky úspeš ných ini-
ciatív na národnej a európskej úrovni ako prí-
klady dobrej praxe.

 kníh utešene
 pribúda

Výzva na darovanie kníh Malačanov oslo
vila. Cvečko sa plní knižkami, ktoré už ne
chcete alebo nepo trebujete a radi ich daru
jete ďalším. Ak sa chcete zapojiť, máte čas  
do pondelka 28. februára. Ďakujeme  
všetkým darcom.

CvČ Malacky
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Odišla tíško, ako odchádza deň, 
a v našich srdciach 
zostáva spomienka len.
22. februára si pri
pomíname 8. vý
ročie úmrtia našej 
drahej mamičky 
a babičky Anny 
kratochvílovej. 
S  láskou v  srdci 
spo mínajú dcéra Jarmila s  rodi
nou, syn Vladimír s rodinou, ostat
ná rodina  a priatelia. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.

V láske sme žili, radi sme sa mali. 
Prišla chvíľa, keď sa Tvoje očká 
navždy zatvorili.
7. februára sme si 
pripomenuli ne
dožitých  83 rokov 
našej drahej Mar-
celky dávidovej, 
rod. Mikuličovej, 
z  Malaciek. S  lás
kou a úctou spomína manžel Emil 
a  celá rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / ŠPORT

Štvrtok

3. marec

  od 9.00 h
do 12.00 h

17. marec
7. apríl

21. apríl

Právna poradňa poskytuje po
moc seniorom s trvalým bydliskom 
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom 
sa netreba objednávať vopred, stačí 
prísť na Mestský úrad v Malackách  
(2. poschodie, číslo dverí 225). Prines

te si so sebou občiansky preukaz (na 
overenie bydliska). Poradenstvo je 
diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu ob
rátiť v týchto oblastiach: exekúcie, 
rodinné vzťahy, dedičské kona-
nie, zmluvné vzťahy, majetkové 
záležitosti, spotrebiteľské problé-
my, právna ochrana. Poradenstvo 
nepo skytujeme v trestných veciach 
a  nezastupujeme ani v konaniach na 
súdoch.

-red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

80 rokov
Eva Herzová
Otília Mrázová
Anna Novoveská
Irena Reifová
Helena Rummelová
Edita Vozárová
Marta Zedeková

85 rokov
Františka Kaňková
Eva Kollová
Anna Lončeková
Alena Michálková

90 rokov
Emília Mistríková

91 rokov
Antónia Boreková
Valéria Chrupková
Júlia Juríková
Otília Kováčová

92 rokov
Margita Jurkovičová

93 rokov
Jozefína Jursová
Hedvika Marková

95 rokov
Anna Michalcová

97 rokov
Irma Šifelová

Srdečne blahoželáme!

Helena Osuská, r. Klenová, Stu
dienka
Eva Brimichová, r. Malá, Malacky
Hana Mackovýchová, r. Rozinko
vá, Malacky
Marian Bolf, Malacky 
Marta Smáková, r. Kuhtreiberová, 
Malacky
Zita Marková, Malacky
Vilma Berkešová, r. Michálková, 
Malacky
Iveta Suchánková, r. Gabrhelová, 
Pernek
Štefan Gabrhel, Pernek
František Drahoš, Lozorno
Milan Egl, Sekule
Milan Salay, Studienka
Emília Pernecká, r. Hollá, Ga jary

FEBRUÁRoví JUBILAnTI

oPUSTILI nÁS

SPoMIEnkY

Po nútenej pre-
stávke, spôsobe-
nej pandémiou, 
sa opäť rozbehla 
aj I. liga hádza-
nárov. v  sobotu 
12. februára zažili 
Ma lacky miestne 
derby. v športo vej 
hale Malina pro-
ti sebe nastúpili 
družstvá Štart HC 
Smartpoint Ma-
lacky a Záhoráci 
Stupava/Malac- 
ky B. duel vyhral 
Štart 32:26.

Extraligový zápas medzi Záho-
rákmi Stupava/Malacky a  Hk 
Agro Topoľčany, ktorý mal byť 
5. februára, sa neodohral pre 
koronavírus v mužstve hostí.

Na Záhorákov čakala o týždeň ne 
 skôr, v  sobotu 12. februára, ďaleká 
ces ta na východ Slovenska, kde sa  
predstavili na palubovke druhého 
tímu tabuľky HK Košice. Na silný tím 
z  východu nestačili a  prehrali 19:33. 
Najviac gólov súpera – 10 – dal repre
zentant Martin Straňovský. Záhorá
ci sú bez bodu stále na poslednom 
mieste extraligovej tabuľky. Najbliž
šie hrajú doma 19. februára o 19. ho
dine proti Novým Zámkom. Súťaž pre 
pandémiu opustili Košice Crows.

Zostava Záhorákov: Patrik Be
leš, Juraj Rybár, Lukáš Konečný (2), 
Martin Polča (1), Ladislav Lutonský (1), 
Andrej Polča (1), Daniel Polák (4), Ľu

boš Hepner (2), Samuel Valent (5), Pat
rik Walter, Dominik Grich (2), Jaroslav 
Petráš (1), Marián Jaššo

Text: -mb-, foto: M. Findrik

Futbalisti FC Žolík Malacky 
majú v  plnom prúde prípravu 
na jarnú časť III. ligy Bratislav-
ského futbalového zväzu. Zo 
štyroch prípravných zápasov 
majú bilanciu jedna výhra, jed-
na remíza a dve prehry.

Postupne remizovali s  dorastom 
FK Senica 1:1, vyhrali nad MSK Břec
lav 5:4 a dvakrát prehrali na Morave: 
s FC Veselí nad Moravou 1:4 a  s  FK 
Hodonín 0:6.

Malačania sa ešte predstavia v so
botu 19. februára na umelej tráve 

senického štadióna proti Radimovu 
a v  sobotu 5. marca na umelej trá 
ve v  bratislavskej Karlovej Vsi proti 
štvrtoligistovi FKM Karlova Ves. Ge
nerálkou na ligu bude zápas proti  
SC Čenkovce, účastníkovi V. ligy Zá
padoslovenského futbalového zvä
zu, ktorý sa odohrá v sobotu 12. mar
ca.

Prvý súťažný zápas v  jarnej časti 
III. ligy by mal FC Žolík odohrať 18. 
marca proti MŠK Senec v Národnom 
tréningovom centre na Slnečných  
jazerách.

M. Binčík

 Futbalistov čakajú ešte
 tri  prípravné zápasy

 Malacké hádzanárske  derby vyhral Štart

 Záhoráci stále čakajú  na prvý extraligový bod

kvalifikačné predpoklady: 
stredné odborné vzdelanie (kurič
ský preukaz výhodou)

Pracovný úväzok: 100 %

Predpokladaný nástup 
do zamestnania: 
15. marca 2022, prípadne dohodou

Žiadosť o prijatie do zamestnania 
spolu so životopisom (aj s uvede

ním telefónneho čísla) a súhlasom 
so spracovaním osobných údajov 
zasielajte do 25. februára 2022 
poštou alebo osobne na adresu ZŠ 
dr. J. dérera, Ul. gen. M. R. Štefá-
nika 7, 901 01 Malacky, prípadne 
elektronicky na adresu zsderera.
riaditelka@dererka.sk.

Vybraní uchádzači budú telefonic
ky pozvaní na pohovor.

voĽnÉ PRACovnÉ MIESTo:

školník, resp. školník/kurič
v ZŠ dr. J. dérera

Posledné zápasy I. ligy sa pred co
vidovou prestávkou hrali ešte v no
vembri. V  neúplnej ligovej tabuľke, 
kde chýba množstvo zápasov od
ložených pre covid v  jednotlivých 
tí moch, je Smartpoint na 2. mieste 
a Zá horáci sú na 5. mieste. 

Najbližší zápas odohrajú Záhorá 
ci B v  sobotu 19. februára na palu
bovke Slovana Levoča, Štart bude 
mať voľno. O týždeň neskôr, v sobo
tu 26. februára, vycestujú Záhoráci B 
do Cí fera a  Štart doma privíta Pieš
ťany.

Štart Malacky – Záhoráci B 32:26
Štart HC Smartpoint: Pavol Bízek, 

Dominik Oslej (3), Martin Hlaváč (2), 
Ivan Oslej (8), Dušan Roško, David Sta
chovič (6), Marek Kuklovský, Vojtech 
Planka, Milan Hollý, Tomáš Stachovič 
(1), Tomáš Urbanovič, Adam Škoda 
(11), Andrej Dobrocký (1)

Záhoráci B: Dušan Frýbert, Michal 
Malina, Tomáš Baláž (7), Samuel Filí
pek (4), Jakub Jánoš (4), Samuel Ko
vács, Lukáš Nemčovič, Michal Valigur
ský (2), Michal Ichman (3), Miroslav Ve
lebný, Adam Husák (2), Tomáš Záboj, 
Rudolf Draš kovič, Marek Mifkovič (1), 
Patrik Gáži (2), Jakub Ferenčík (1)

Text: -mb-, 
foto: FB Štart HC Smartpoint Malacky
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Malacké stolné 
tenistky: 
2 zápasy víťazne, 
ďalší neodohrali

Stolné tenistky MSK Malacky, 
ktoré mali kvôli pandémii nútenú 
prestávku, obnovili počas prvého 
februárového víkendu extraligové 
súťaženie. Na domácej pôde si po
radili s STO Valaliky a ŠK Orion Belá 
nad Cirochou zhodne 6:1. Za MSK 
Malacky nastúpili Pavlína Rajtoko
vá, Natália Kosová a Henrieta Hor
níková.

Ďalší zápas mali hrať 12. februára 
proti úradujúcim majsterkám Slo
venska ŠKST Bratislava, avšak pre 
po zitívne testy na covid u súperiek 
sa bude hrať v náhradnom termíne.

-red-

Futsalistom Slovenska aj s Ma
la čanom Danielom Čeřovským sa 
vo štvrťfinále na EURO 2022 v Ho
land sku zázrak nepodaril. Jedné  
mu z najlepších tímov sveta, Špa
nielsku, podľahli 1:5. Slováci však  
na premiérovom vrcholovom po
dujatí dosiahli historický úspech 
v  podobe postupu zo skupiny. 
V  nej postupne prehrali s  favori
tom z Ruska, remizovali s Poľskom 
a zdolali Chorvátsko, čo ich posu
nulo medzi najlepšiu osmičku na 
kontinente.

Daniel Čeřovský, ktorý ako futsa
lista i  futbalista začínal v  Malac  
kách, nastúpil vo štvrťfinálovom zá
pase v druhom polčase. Rozhovor  
s ním prinesieme v niektorom z bu  
dúcich vydaní Malackého hlasu.

Text: M. Binčík, 
foto: facebook UEFA Futsal 

Ako sa zmenil káder počas zim-
nej prestávky? 

Do nášho družstva pred zimnou 
prestávkou pribudol staronový hráč 
zo Stupavy Ľuboš Hepner, ktorý na
posledy hral v Rakúsku. Okrem neho 
zapájame do družstva už aj našich 
dorastencov. Sme v  kontakte ešte 
s  jedným odchovancom z Malaciek, 
ktorého by sme mali radi v družstve. 
Uvidíme, ako dopadne rokovanie. 
Meno však prezrádzať nechceme.

Zatiaľ sa vám nepodarilo bodo-
vať. Je extraliga na vyššej úrovni, 
než ste pred začiatkom sezóny 
predpokladali?

Určitý rozdiel tam je, neprekvapilo 
nás však nič. Očakávali sme, že 6 až 8 
tímov bude momentálne výkonnostne 
na lepšej úrovni a s ostatnými sa mô
žeme pobiť o víťazstvo, čo sa aj vo väč
šine zápasov potvrdilo, ale žiaľ, zatiaľ 
to bolo so šťastnejším koncom vždy 
pre súpera.

Počas značnej časti sezóny ste 
museli hrať pre protipandemické 
opatrenia pred prázdnym hľadis-
kom...

Určite sa nehrá dobre pred prázd
nymi tribúnami. Je to niečo nové, na 
čo sme si museli zvyknúť, ale veríme, 
že fanúšikovia sa znova vrátia do hľa
dísk. Potrebujeme aj ich podporu.

Pre žiadneho športovca nie je 
jednoduché, keď aj napriek snahe 
prehráva zápas za zápasom. Majú 
hráči aj nejaký typ psychickej prí-
pravy na stretnutia?

S hráčmi sa rozprávame a hľadá
me optimálne riešenia. Treba si ale 
uvedomiť, že väčšina družstva je re
latívne mladá s  minimálnymi extra
ligovými skúsenosťami. Každým zá
pasom zbierame pre nás tak dôležité 

skúsenosti, ktoré na tréningu nedo
kážeme získať. Veríme, že my všetci, 
ale najmä hráči, budeme dostatoč
ne trpezliví a vo zvyšnej časti súťaže 
ukážeme svoju skutočnú silu, čo sa, 
dúfame, dostaví aj vo výsledkoch 
zvyšných zápasov.

v  niektorých zápasoch ste sia-
hali na body, v záveroch vás však 
súperi zdolali. Prečo?

Jednou z  príčin je kondícia a  sila. 
Často sa stávalo, že sme v rozhodujú
cich chvíľach zápasu strácali príliš veľa 
lôpt najmä po technických chybách, 
ktoré majú súvis aj s  našou fyzickou 
pripravenosťou. Preto sme počas zim
nej prestávky zmenili isté tréningové 
metódy v kondičnosilovej aj hernej 
časti a pridali sme aj kvalitnejšiu rege
neráciu. No najdôležitejšie bude, aby 
každý jeden z hráčov veril tomu, čo 
robí, aby sme to robili z osobného pre
svedčenia, že nás to posunie ďalej tým 
správnym smerom. 

Za rozhovor ďakuje M. Binčík. 
Foto: Záhoráci Stupava/Malacky

Malačianka Sára Bilkovičová si počas sústrede-
nia na kanárskych ostrovoch vyskúšala tréning 
s  profesionálnymi cyklistickými pretekármi z  tí-
mu Petra Sagana.

Malacká cyklistka z tímu BRS Technology – Kaktus Bi
ke sa na prelome mesiacov január a február tohto roka 
zúčastnila na sústredení so svojim tímom v lokalite, kto
rá je vyhľadávaná profesionálnymi cyklistami z Európy 
i z celého sveta pre svoje stabilné počasie, dobré cesty 
a  poriadne kopce, na ktorých je možné vyladiť formu 
pred súťažnou sezónou.

„Sú to veľmi kvalitne natrénované kilometre v kop
coch, kde máme možnosť stretnúť veľa profi jazdcov 
zo svetového pelotónu. Počasie je tu veľmi stabilné, na 
rozdiel napríklad od Malorky, zhruba 23 až 25 stupňov 
Celzia, ale pocitová teplota je okolo 28 až 30 stupňov. Cie
ľom sústredenia je prvé dva týždne najazdiť tzv. objemy  
a silovú vytrvalosť, posledný týždeň sa budú jazdiť in
tervaly, ale to už nechávam na trénera a uvidíme, čo to 
prinesie,” opisuje S. Bilkovičová.

Trojtýždňové tímové sústredenie v príjemnom tep
lom podnebí na Kanárskych ostrovoch ur čite padlo 
vhod. A  istou satisfakciou za tvrdú prácu v  kopcoch 
a tiež motiváciou do ďalších kilometrov bolo stretnutie 
a  tréning s  Petrom a Jurajom Saganovcami a  Mace

jom Bodnarom z Petrovho nového tímu Totalenergies. 
O tom, že Sáru čaká aj tréning so Saganovcami, dopredu 
nevedela. Bolo to prekvapenie od trénerov počas prvé
ho týždňa sústredenia. Trénovať s  profíkmi, obzvlášť 
s jedným z najlepších a najznámejších cyklistov na sve
te, je naozaj zaujímavé. „Tréning bol neskutočný, vážime 
si, že sme mali takúto možnosť,” hovorí Sára. „Išli sme vy
trvalostný tréning, a potom sme sa zastavili na kávu, kde 
sme pokecali.”

Takmer pred dvoma rokmi, v  čase, keď boli všetky 
telocvične zatvorené, začala Sára čoraz viac pozornosti 
venovať svojmu veľkému koníčku – cyklistike. A tak sa 
stalo, že z nádejnej stolnej tenistky sa vykľula talento
vaná cyklistka, ktorá už po roku tvrdej práce na bicykli 
začala privážať zaujímavé výsledky.

Príprava na nadchádzajúcu sezónu pokračuje aj 
v domácom prostredí. Toho roku sa S. Bilkovičová chys tá 
najmä na domáce preteky, no nevynechá ani zahranič
né podujatia. „S tímom sa budeme sústrediť na slovenské 
a české poháre, prípadne jednorazové preteky v Maďarsku, 
Poľsku a Rakúsku. Som prvý rok juniorka, a preto žiaľ ešte 
nemôžem štartovať na ženských Elite pretekoch ako naprí
klad V4 v Maďarsku, kam sa môj tím chystá.”

Na ktorých konkrétnych podujatiach sa Sára zúčast
ní, to zostáva otázkou súvisiacou aj s pandemickou si
tuáciou a aktuálne platnými opatreniami. Držíme palce, 
nech má čo najviac štartov a dobrých výsledkov.

Text: J. Hargaš, 
foto: FB Sára Bilkovičová 

a BRS Technology – kaktus Bike

Tréner Záhorákov Peter olšavský:

 úroveň extraligy
 nás neprekvapila

Záhorákom sa ani po 17 zápasoch nepodarilo získať prvé extraligové 
body a nováčik, spojené mužstvo Malaciek a Stupavy, je beznádejne 
posledným celkom tabuľky. Treba však podotknúť, že ide o hráčov, 
ktorí sú stále mladí a extraligové skúsenosti ešte len zbierajú. Ako vidí 
doterajšie účinkovanie Záhorákov v elitnej súťaži ich tréner Peter ol-
šavský? Čo je podľa neho príčinou prázdneho bodového konta a ako 
sa Záhoráci pripravujú na posledné zápasy základnej časti extraligy?

Futsalisti skončili vo štvrťfinále

Radosť našich reprezentantov po postupe do štvrťfinále majstrovstiev Európy 2022

Tréning so Saganovcami


