
·   Samostatne nepredajné   · 

POČASIE � Večer a zajtra naďalej usmievavo 
na celom území Korzárlandu.+60 °C� Cez deň usmievavo 

až do popuku.

UŽ LEN ASI 360 DNÍ A IDEME DO 11. KORZÁRLANDU

My sme tu doma!

Piatok 21. 7. 2017 www.korzar.sk

Milí kamaráti, obyvatelia KorzárLandu!

KorzárLand otvoril v roku 2017 svoje brány pre všetky zve-
davé deti už desiatykrát. V pamätiach nám po ôsmich dňoch
ostanú už len spomienky na krásne chvíle strávené s kama-
rátmi, priateľmi, prvými láskami a vedúcimi. Nie je to tak ďa-
leko, keď som prvýkrát prekročil prah Letnej detskej krajiny
Korzárland i ja (v jeho druhom ročníku – v Starej Ľubovni).
Pamätám sa, ako som spoločne so svojím oddielom písal člán-
ky (napríklad s predškoláčkou Saškou, ktorá ešte nevedela
písať a článok mi diktovala), rovnako ako to robili aj tento
rok naši ministri zábavy – oddieloví vedúci. Som šťastný, že
táto krásna tradícia, slovenského unikátu, trvá až dodnes
a pevne verím, že spolupráca cestovnej kancelárie Elán a den-
níka Korzár i Letnej detskej krajiny Korzárland bude trvať

ešte veľmi dlho – navždy. 
Aj tento rok sa Vám chcem poďakovať v mene cestovnej

kancelárie Elán a denníka Korzár, že ste sa rozhodli práve pre
tento tábor. Verím, že sa Vám páčilo aspoň tak, ako mne. 

Touto cestou sa už tradične chcem poďakovať animátor-
kám Martine Cvancigerovej a Bianke Ujcovej (alias Bianca) za
výdatnú pomoc pri organizovaní tábora a hier. Verím, že sa
Vám páčil tento tábor z pohľadu „vedúcich“ a o rok sa stret-
neme opäť. Veľké ĎAKUJEM patrí zaslúžene vedeniu a všet-
kým pracovníkom hotela Barbora vo Vyšnej Boci, ktorí sa
o nás počas celého turnusu príkladne starali, chutne nám va-
rili a vytvorili príjemnú atmosféru. Ak budeme nablízku, radi
sa tu opäť zastavíme, aby sme videli, ako napredujete. Že-
láme veľa úspechov.

V závere by som sa chcel poďakovať svojim ministrom
zábavy – oddielovým vedúcim a pani doktorke, bez Vás
by život v našej letnej detskej krajine nebol možný.
Aj keď to v niektorých situáciách určite nebolo jed-
noduché, ďakujem Vám za výdrž a za dobre odvede-
nú prácu. Nesmierne si vážim Váš vzťah k našim
deťom, úsmevy, ktoré ste im, ale i mne venovali,
priateľstvá. Želám Vám všetkým len to dobré, veľa
úspechov a šťastia na ďalšej ceste životom. Martin-
ka, Mirko, Miška a Katka, ĎAKUJEM, že ste! 

Všetkým Vám ešte prajem krásne slnečné letné
dni. Teším sa na spoločné stretnutia. A dovidenia o rok
v KorzárLande.

MARTIN FAZEKAŠ, 
PREZIDENT KORZÁRLANDU

+72 °C


