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Vážení čitatelia,
keď sme v minulom roku prišli
s nápadom vydať brožúrku plnú
tipov a inšpirácií na strávenie leta,
netušili sme, aký bude mať ohlas
u čitateľov. Aj ľudia, ktorí si v čase
vydania novín nekúpili výtlačok
si ju mohli nájsť v obchodných
prevádzkach a na pultoch k voľnému
odberu. U všetkých sme sa stretli
s priaznivým ohlasom. Veľa z nich
ani netušilo, čo všetko sa dá zažiť
v okolí. Ako príjemne sa dá využiť čas
s deťmi, s priateľmi a s rodinou.
Aj v tomto roku dievčatá
z troch redakcií MY usilovne
ako včielky naplnili 64 strán
inšpiráciami a pozvánkami na leto.
Ďakujeme všetkým prevádzkam
a samosprávam, ktoré sa do projektu
zapojili. Veríme, že informácie na
stranách padnú na úrodnú pôdu.
Veselé leto želáme.
Kolektív redakcií MY

POVAŽSKÁ BYSTRICA
PRIEVIDZA
TRENČÍN
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Kúpalisko v Trenčíne
tento rok nezdraželo

MNOHÉ KÚPALISKÁ MUSELI ZVÝŠIŤ CENY VSTUPNÉHO.
VSTUPNÉ NA KÚPALISKU V TRENČÍNE NENARÁSTLO.
TRENČÍN. Mesto Trenčín 17.
júna otvorilo brány letného
kúpaliska na Ostrove.
„Všetky prípravné práce
pred otvorením sezóny sú
ukončené. Areál odburinili,
vyčistili, vydezinfikovali steny bazénov, vyrovnávacích
nádrží i prepadových roštov.
Tobogany prešli pravidelným
servisom, sú už vybavené semaformi, čo prispeje k vyššej
bezpečnosti,“ povedala Erika
Ságová, hovorkyňa mesta
Trenčín s tým, že návštevníci
budú môcť od 1. júla 2022 zdarma využívať volejbalové ihrisko, ktoré tu vybudovalo občianske združenie Unipláž.

Energie nakúpili za
priaznivú cenu

Trenčianska radnica zatiaľ
nepristúpila k zvýšeniu ceny
vstupného na letné kúpalisko.
Informovala o tom Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín.
„Cena plynu v tomto roku
síce ovplyvní výdavky na jeho
prevádzku negatívne, ale cenu
elektrickej energie sme ešte
priaznivo nakúpili v období
pred zvýšením cien a je platná
do konca tohto roka,“ ozrejmila. Oproti minulej letnej sezóne pribudnú v areáli kúpaliska
nové doplnkové zábavné atrakcie. „Do nájmu sme dali
plochu 160 metrov štvorco-

umiestniť tri ihriská
pre plážový volejbal,
alebo tri ihriská pre
plážový tenis, alebo
jedno ihrisko pre plážový futbal, či dve ihriská pre plážovú hádzanú,“ vysvetlila. Počas prevádzky kúpafoto: trencin.sk
liska bude jedno
z troch volejbalových
vých na nafukovací bazén. ihrísk vyčlenené iba pre návV ňom budú k dispozícii vod- števníkov kúpaliska, a to bezné bubliny, loďky a možno eš- platne.
Športové potreby bude
te nejaké prekvapenie,“ aviv tomto prípade podľa hovorzuje hovorkyňa.
Ako dodala, tobogany sú už kyne zapožičiavať správca kúvybavené semaformi, a tak sú paliska, ktorým je Mestské
hospodárstvo a správa lesov.
bezpečnejšie.
„Údržbu ihriska bude vykoLetné kúpalisko otvorili
návať občianske združenie.
v piatok 17. júna 2022.
„Koniec sezóny by mal byť Volejbalové ihriská budú vyv nedeľu 4. septembra 2022,“ užívané aj na prípravu hráčov
pre vrcholový volejbal, pre
doplnila Ságová.
kvalifikačné a finálové turnaje
seniorských kategórií a mláVybudujú celoročný
dežníckych podujatí,“ povešportový areál
dala. Dobudovať zimnú preV spolupráci s OZ Unipláž vádzku areálu, teda nafukovamesto Trenčín vybuduje na ciu halu s príslušenstvom, má
kúpalisku aj športový areál združenie Unipláž v pláne
s celoročnou prevádzkou. Táto najneskôr do konca roka 2025.
výstavba bude mať podľa Sá„V prevádzke by potom magovej dve fázy.
la byť od októbra do konca ap„Tá prvá za minimálne 140- ríla. Súčasťou športového are-tisíc eur by mala byť hotová do álu bude samostatné zázemie
začiatku letnej sezóny 2022. s recepciou a samostatnou obLetná prevádzka areálu potrvá sluhou areálu. Realizácia špordo konca septembra. Pôjde tovísk neovplyvní kapacitu
o multifunkčnú športovú plo- návštevníkov kúpaliska,“ dochu, na ktorej bude možné dala Ságová.
Maroš Buchel
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NEMŠOVÁ ul. SNP pri železničnom priecestí (areál výrobcu obalového skla Vetropack Nemšová s.r.o.)
NEMŠOVÁ ul. SNP pri železničnom priecestí (areál výrobcu obalového skla Vetropack Nemšová s.r.o.)
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nové jump centrum
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JoMiCAR je dopravná ﬁrma z Trenčianskych Teplíc, ktorá poskytuje
komplexné služby v autodoprave. Luxusná doprava,
autobusová preprava, či preprava tovaru sú len zlomkom aktivít,
ktorými sa táto spoločnosť zaoberá.
Autobusy rôznych kapacitných veľkostí
sú ideálne na výlety po Slovensku alebo na zájazdy
k moru alebo na hory. Pre viac informácii navštívte
prosím webovú stránku www.jomicar.sk,
prípadne nás môžete sledovať
na sociálnych sieťach.
TP22307268
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Kúpalisko v Opatovej
bude slúžiť najmä deťom

PRÍRODNÉ KÚPALISKO MAJÚ AJ V OBCI KRÁSNA VES.
TRENČÍN. Kúpalisko v Opatovej budú môcť veľkú časť letnej sezóny využívať iba deti
z detských táborov. Informoval o tom prevádzkovateľ
s tým, že momentálne uvažujú aj nad tým, že za kúpanie
v bazéne začnú vyberať symbolické vstupné. To v minulosti nevyberali z toho dôvodu, že okolie bazéna nebolo
v ideálnom stave.
Podobné prírodné kúpalisko
prevádzkuje aj obec Krásna
Ves, ktorá na tento účel využíva bývalú hasičskú nádrž.

Bazén využívajú najmä
detské tábory

V prírodnom kúpalisku v Opatovej sa ľudia mohli naposledy
kúpať minulé leto. V súčasnosti ho prevádzkovateľ pripravuje na letnú sezónu.
„Momentálne
kúpalisko
čistíme po zime od usadenín.
Naposledy sa v ňom dalo kúpať minulé leto, bolo vo vyhovujúcom stave, chodili sem
stovky ľudí, bolo využívané.
Cez zimu bolo využívané ako
nádrž na ryby,“ priblížil František Hruboš, prevádzkovateľ
rekreačného zariadenia.
Poslednú sezónu, však ľudia
mohli kúpalisko pre pandémiu využívať len sporadicky.
„Minulý rok bola pandémia,
ktorá spôsobila to, že detský
tábor, ktorý tu mal byť, musel
byť zrušený a od prvého júla

Prírodné kúpalisko v Opatovej. foto: trencinregion.sk

sme sem nemohli ľudí pustiť.
Bazén bol napustený, ale sporadicky ho využívali iba deti
z detského tábora,“ povedal.
To, či bazén sprístupnia širokej verejnosti aj toto leto, je
podľa prevádzkovateľa zatiaľ
otázne.
„Tento rok tu v lete opäť budú detské tábory a myslím si,
že počas toho vzniknú konflikty medzi deťmi, ktoré tú
budú ubytované, a prípadnými záujemcami o kúpanie.
Neviem, či pre to sprístupníme kúpanie pre verejnosť počas prázdnin,“ vysvetlil Hruboš. Ako ďalej povedal, zatiaľ
plánujú vodnú plochu verejnosti sprístupniť od napustenia do 1. júla a potom posledných 14 dní prázdnin.
„Vtedy končia tábory, mohli
by sme ho opäť sprístupniť aj

pre verejnosť i keď viem, že ľudia stratia záujem, keď tú podstatnú časť leta sem nemôžu
prísť,“ obáva sa prevádzkovateľ.
Symbolické vstupné

V minulosti sa ľudia mohli
v Opatovej kúpať zadarmo.
Tento stav sa, však podľa Hruboša môže v blízkej budúcnosti zmeniť.
„Nebol som tomu naklonený, ale sami hostia povedali, že
by nejakú symbolickú čiastku
zaplatili, aj za parkovanie, lebo to často využívali turisti,“
povedal. Vlani podľa jeho slov
nevyžadovali platbu za vstup
aj vzhľadom na to, že terasy
v blízkosti bazénu sú v dezolátnom stave.
Pokračovanie na strane 16
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Zábavní park s příběhem

Poznání
16. 7.
Dětský
den

23. 7.
Tma
v Permoniu

Zábava

20. 8.
Strach
v Permoniu

Čvachtá

ní

28. 9.
Slavnost
permonických skřítků

28. 10.
Permon Cup
2022
TP22307264
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Kúpalisko v Opatovej
bude slúžiť najmä deťom

PRÍRODNÉ KÚPALISKO MAJÚ AJ V OBCI KRÁSNA VES.
Pokračovanie zo strany 14

„Môžem povedať, že sú dokonca nebezpečné. Predchodcovia sa o to nestarali. Nebol tu
ani upravený terén, tak poviem pravdu, hanbil som sa za
to vyberať peniaze. Tento rok
už na tom pracujeme, budeme
sa snažiť niečo sprístupniť
a poopravovať,“ avizuje Hruboš.
Ako dodal, zatiaľ nevie sľúbiť, ktoré plány sa im podarí
zrealizovať.
„To sú zatiaľ len naše plány,
s istotou to ešte neviem potvrdiť. Budeme o tom informovať,“ doplnil.
Nádrž postavili hasičom,
slúži ako bazén

Podobné prírodné kúpalisko
vlastní aj obec Krásna Ves.
Podľa starostu obce Milana
Došeka, kúpalisko v minulosti
slúžilo hlavne ako požiarna
nádrž.
„V papieroch to máme evidované ako požiarnu nádrž, no
myslím si, že v tých 60. a 70.
rokoch to stavali so zámerom
vybudovať v obci kúpalisko,“
priblížil okolnosti jeho vzniku.
Vodnú nádrž spravujú hasiči i v súčasnosti.
„Obecné zastupiteľstvo tento priestor pridelilo hasičom.
Nikdy sa tam nevyberalo
vstupné. Ako obec sme v okolí

Prírodné kúpalisko v Krásnej Vsi pôvodne slúžilo požiarnikom.
foto: facebook/kupaliskokrasnaves

vybudovali multifunkčné ihrisko, aby to slúžilo aj ako oddychová zóna,“ vysvetlil starosta.
Ako ďalej povedal, v minulosti obci s čistením bazéna
pomáhala aj vodárenská spoločnosť, ktorá im poskytovala
dezinfekčné prostriedky.
To, či sa budú môcť obyvatelia obce v prírodnom kúpalisku kúpať aj tento rok, závisí
od počasia.
„Funguje to tak, že keď príde
prvý veľký dážď, tak tá voda
zostane hneď znečistená.
Vždy, keď výdatnejšie zaprší,
tak sa musí nádrž znovu napustiť,“ povedal.
Hoci vodnú nádrž v súčasnosti využívajú v obci primárne ako kúpalisko, stále ho na
svoje účely môžu používať aj

hasiči. „Je to veľmi dobrý zdroj
vody aj na hasenie. V minulosti sme mali nejaké incidenty a lesné požiare, kedy sme
odtiaľ čerpali vodu na hasenie.
Začína tam byť už ale problém,
lebo hasiči už majú tak citlivé
zaradenia, že už nemôžu čerpať vodu ani z toku,“ povedal
Došek.
Ako dodal, podobné vodné
nádrže by sa v budúcnosti
mohli stať základnou výbavou
obcí.
„V poslednej dobe sa začínajú pomaly objavovať také požiadavky, že obce by mali mať
cez suché letá pripravené podobné nádrže s vodou. My sa ju
snažíme mať napustenú aj cez
zimu, pre prípad požiaru,“ doplnil starosta.
Maroš Buchel
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Využite leto na vyšetrenie zraku!
Aj keď lekári dnes už dokážu takmer zázraky, vždy je lepšie problémy so zrakom nemať. Pre ochranu svojho zraku pritom môžeme
mnoho urobiť sami. Základom je
nepodceňovať prevenciu. Využite
letné obdobie, kedy je u lekárov
voľnejšie, a objednajte sa na vyšetrenie teraz!
Po 40. roku života začínajú oči
postupne starnúť
Približne po 40. roku života začneme postupne horšie vidieť na čítanie. Spočiatku tento problém rieši
oddialenie textu, postupne sa však
človek bez okuliarov nezaobíde. To
nás väčšinou prvýkrát donúti objednať sa na vyšetrenie k očnému lekárovi. Rozhodne by sme túto situáciu
nemali riešiť len kúpou lacných okuliarov v drogérii.
„Pravidelné preventívne prehliadky zraku sú dôležité, a to i vtedy,
ak žiadny problém nepociťujeme“,
hovorí MUDr. Ján Sokolík, primár
Očného centra Sokolík v Trenčíne
a dodáva: „Vaše oko totiž môže trápiť
zvýšený vnútroočný tlak, ktorý sami
nijako nevnímame. Ak nie je vysoký
vnútroočný tlak kontrolovaný a liečený, môže byť príčinou vzniku zeleného zákalu resp. glaukómu, ktorý
býva nazývaný i „tichý zlodej zraku“.
Pacient totiž pri ňom necíti žiadnu
bolesť či iné ťažkosti a bez povšimnutia tak dochádza k vážnemu poškodeniu zrakového nervu a môže
viesť až k strate zraku.“ Práve kvôli
kontrole vnútroočného tlaku oční
lekári zdôrazňujú nutnosť návštevy
u lekára – najneskôr medzi 40.-45.
rokom veku života.

Po 45. roku života primár Sokolík odporúča podstúpiť i tzv. OCT
vyšetrenie (CT sietnice), ktoré poskytuje podrobné informácie o stave sietnice vrátane jej jednotlivých
vrstiev a umožňuje lepšie stanoviť
správnu diagnózu. Vďaka OCT vyšetreniu dnes lekári dokážu včas
zachytiť veľmi vážne očné ochorenia
ako je vekom podmienená makulárZelený zákal
(odborne Glaukóm)
Patrí k častým očným ochoreniam, ktoré je však veľmi závažné a býva nazývané i „tichý
zlodej zraku“. Dôvodom je, že
pri zelenom zákale dochádza
k postupnej degenerácii a odumieraniu zrakového nervu,
avšak pacient žiadne príznaky
nepociťuje.

Vetchozrakosť
(odborne Presbyopia)

Sivý zákal
(odborne Katarakta)

Objavuje sa okolo 45. roku života a spôsobuje zlé videnie do
blízka (na čítanie), čo sa prejaví
tým, že malé písmenká v texte
začnú byť rozmazané. Dôvodom je, že starnutím začne
ľudské oko strácať schopnosť
akomodovať, čiže zaostrovať
na blízku vzdialenosť.

Vzniká najčastejšie dôsledkom
starnutia ľudskej očnej šošovky a väčšinou postihuje osoby
vo veku 60 až 75 rokov. Pri
sivom zákale dochádza k zakaleniu ľudskej očnej šošovky, čo
bráni prieniku svetelných lúčov
na sietnicu, a človek to vníma,
ako keby videl cez hmlu.

na degenerácia (VPMD), glaukóm,
diabetická retinopatia, makulárna
diera a ďalšie ochorenia sietnice,
sklovca či zrakového nervu.
Seniori sú v oblasti očného
lekárstva najohrozenejšou
skupinou
U osôb nad 60 rokov sú dôležité pravidelné prehliadky zraku.
Vekom podmienená
makulárna degenerácia
(VPDM)
Patrí k najzávažnejším ochoreniam sietnice a je najčastejšou
príčinou ťažkej straty zraku až
slepoty u starších ľudí. Pri makulárnej degenerácií dochádza
k postihnutiu tzv. žltej škvrny
(centrálna časť očnej sietnice).
Diabetická retinopatia
Je závažné ochorenie ciev
očnej sietnice dôsledkom zle
liečenej cukrovky. Vysoká hladina cukru v krvi spôsobuje
upchatie či poškodenie drobných ciev, ktorými je sietnica
pretkaná. Dochádza tak k nedostatočnému prekrveniu či
opuchu sietnice, ktoré spôsobuje zhoršené videnie až po
stratu zraku.
TP22630105342
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V tomto veku sa môžu objavovať
rôzne vážne očné ochorenia, ktoré
nie je možné odkladať a je dôležitá
ich včasná diagnostika a začatie
liečby.
„Príkladom môže byť Vekom
podmienená makulárna degenerácia (VPDM), ktorá postihuje
15% seniorov,“ hovorí primár
Sokolík, a dodáva: „Vlhká forma
VPDM dokáže nevratne zničiť
zrak počas niekoľkých týždňov
alebo mesiacov. Preto je dôležitá
skorá diagnostika. Riziko slepoty
je pri tomto ochorení naozaj vysoké a práve čas je pre nás rozhodujúci, aby sme mohli pacientovi
účinne aplikovať biologickú liečbu
pomocou tzv. anti-VEGF látok.“
Preventívne vyšetrenie u starších
osôb môže odhaliť i sivý zákal,
ktorý ľuďom zhoršuje videnie,

a tým i kvalitu života. „Sivý zákal
nie je možné odstrániť inak, ako
operáciou, neexistuje iný spôsob
liečby“, vysvetľuje MUDr. Ján Sokolík a radí: „Pacient by operáciu
nemal zbytočne odkladať a mal
by ju podstúpiť vo chvíli, kedy ho
sivý zákal obmedzuje v bežnom
živote. Dôvodom je nielen kvalita života, ale i to, že čím viac je
sivý zákal tzv. zrelý, tým je operácia náročnejšia.” Operácia sivého
zákalu vrátane základnej vnútroočnej šošovky je v Očnom centre
Sokolík plne hradená všetkými
zdravotnými poisťovňami. Zákrok
je úplne bezbolestný, vykonáva sa
ambulantne a pacient už na druhý
deň okom vidí. Vďaka modernej
medicíne a najnovším technológiám ide v dnešnej dobe o jednu
z najbezpečnejších operácií vôbec.
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Odkladať preventívne vyšetrenie by
nemali ani diabetici
Cukrovka so sebou prináša záťaž pre celé telo. Diabetici by mali
podstúpiť preventívne vyšetrenie
z dôvodu tzv. diabetickej retinopatie.
„Zákernosť tohto ochorenia spočíva
predovšetkým vo svojej nenápadnosti. Spočiatku sa neprejavuje prakticky
žiadnymi príznakmi a až v pokročilom štádiu sa prejaví zhoršeným videním, ktoré v tú chvíľu už nie je možné
napraviť, iba spomaliť“, vysvetľuje pán
primár Sokolík. Prvotnú fázu ochorenia tak môže odhaliť iba lekár pri vyšetrení očného pozadia a práve preto
sú pravidelné každoročné preventívne
prehliadky také dôležité.
Nezabudnite teda na prevenciu
ani vy a objednajte sa na preventívne vyšetrenie hoci i hneď teraz!
Volajte +421 904 146 537.

OBJEDNAJTE SA, SME TU PRE VÁS
ZMLUVY SO VŠETKÝMI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI
• Centrum SIVÉHO
pre liečbu
sivého zákalu
• Biologická
liečba sietnice plne
OPERÁCIU
ZÁKALU
NIE JE TREBA
ODKLADAŤ
• Centrum pre liečbu sietnice
hradená zo zdravotného poistenia
Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal.
• Refrakčné
centrum
Toto
časté ochorenie
komplikuje život mnohým seniorom, pritom sa dá veľmi jednoducho vyriešiť.
Na otázky pacientov k sivému zákalu odpovedá MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík
v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje.
potrebné sa obávať. Počas operácie sa
ľudská očná šošovka nahrádza umelou
šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a
vykonáva sa miestnym znecitlivením
kvapkami. Oko je do druhého dňa zakryté
náplasťou a po jej zložení už pacient
na oko vidí. V Očnom centre Sokolík
v Trenčíne je operácia sivého zákalu
hradená
všetkými
zdravotnými
poisťovňami.

VOLAJTE:
0904 146 537
Čo je to sivý zákal a podľa čoho

„ŠANCA VYBRAŤ SI, AKO SA PO ZÁKROKU
BUDETE POZERAŤ NA SVET, JE PRI OPERÁCII
SIVÉHO ZÁKALU ÚŽASNÝ BONUS.“

pacient spozná, že ho má?

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných
vnútroočných šošoviek?
V Očnom centre Sokolík ponúkame
kvalitné vnútroočné šošovky amerického
výrobcu Lenstec. Pacient má buď
na výber monofokálne šošovky, ktoré mu
po operácii zlepšia videnie na jednu
vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si
môže zvoliť multifokálne vnútroočné

šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne
do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví
závislosti na okuliaroch. Vnútroočná
šošovka zostáva v oku na celý život, už sa
nevymieňa, preto má pacient jedinečnú
možnosť výberu, ako sa bude po operácii
pozerať na svet.

Ovplyvňuje operáciu odstránenia
sivého zákalu ročné obdobie?
Vôbec nie. Operáciu sivého zákalu je
možné podstúpiť v ktoromkoľvek ročnom
období. Dokonca už ustupuje i trend,
kedy pacienti na operácie nechceli chodiť
v lete. Už na druhý deň po operácii
pacient na operované oko vidí.
Po operácii je síce nutné dodržiavať
kľudový režim, ale to nijako nebráni
bežným aktivitám.

Očné centrum Sokolík, s. r. o.
Jilemnického 532/2 - budova ALFA (bývalý Slovakotex), Trenčín
recepcia@ocnesokolik.sk • www.ocnesokolik.sk

Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza
k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky,
a to najčastejšie v dôsledku starnutia.
Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75
rokov a príznakom je zamlžené, zhoršené
a skreslené videnie do blízka i do diaľky a
tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je
POISTENCI
ZP ako
UNION
MAJÚ
možné
odstrániť inak
operáciou
a
neexistuje iný spôsob jeho liečby. Pacient
by teda operáciu nemal odkladať a mal
by ju podstúpiť vo chvíli, kedy ho sivý
zákal obmedzuje v bežnom živote.
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OCT VYŠETRENIE V HODNOTE 30 EUR ZDARMA!!
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Veľká záhradkárska
'

'
'

'
'

SUTAZ

TERMÍN
KONANIA:
25. 4. – 31. 7. 2022
Žrebovanie:
4. 8. 2022

2022

ROBOTICKÉ KOSAČKY
wiper.sk

Pre nových
nových aj vern
verných
predplatiteľov
Predplaťte si MY noviny, získajte zaujímavé
beneﬁty a budete zaradení do súťaže
o 67 praktických cien. Kompletný zoznam
cien nájdete na bit.ly/vzh-MY

Kde si môžete
predplatné
objednať?
02/323 77 777

predplatne@petitpress.sk

Kúpou predplatného automaticky získate tieto výhody:
ÚSPORA za rok ušetríte viac ako 50 percent oproti bežnej cene v stánku
ISTOTA za vkladané darčeky a špeciálne prílohy neplatíte zvýšenú cenu
BONUS získate špeciálny kupón so zľavami v hodnote viac ako 30 eur
POHODLIE nikam nemusíte chodiť, noviny vám doručíme priamo domov
HRA zaradenie do súťaže o praktické ceny

1. hlavná cena:
robotická kosačka
Wiper Blitz XH2

PreDomy
aZahrady.sk

3. cena:
2. cena:
Kaštieľ
Gbeľany
záhradná technika
wellness
víkendový
- kosačka Dolmar
pobyt
pre
2 osoby
P 411 C

Akcia je určená pre nových aj verných predplatiteľov. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je objednanie a úhrada minimálne
ročného predplatného týždenníka MY v období od 25.4. 2022 do 30.7.2022. Objednávky predplatného vám vybavíme v redakciách, e-mailom: predplatne@petitpress.sk alebo telefonicky na čísle 02/323 77 777. Pri objednávke predplatného je
žiadateľ povinný uviesť kompletné údaje v tvare meno, priezvisko, bydlisko (doručovacia adresa), telefonický kontakt a email.
V opačnom prípade bude objednávka považovaná za neplatnú a nebude zaradený do súťaže. Žrebovanie cien sa uskutoční
4. augusta 2022. Štatút súťaže nájdete aj na stránke bit.ly/statut-vzs.
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ISBN 978-80-570-3602-9

každému klientovi ušité na mieru.
Vyše 25 rokov sa venuje otužovaniu. Miluje
krátke nohavice...

O AUTOROVI

O AUTOROVI
Dan je terapeut od roku 2008. Spolupracuje
v oblasti alternatívnej liečby a poradenstva
Dotyk a slovo podané zo srdca sa prejavia
s homeopatickými lekármi, Dotyk
odborníkmi
skôr či neskôr ako liečivé...
a slovo podané zo srdca sa prejavia
na diagnostiku s výživovými
doplnkami.
skôr
či neskôr ako liečivé...
Dan je terapeut od roku 2008. Spolupracuje
Klientami sa stali aj samotní lekári,
v oblasti alternatívnej liečby a poradenstva
Dansjehomeopatickými
terapeut od roku
2008. odborníkmi
Spolupracuje
lekármi,
zdravotné sestry, sudcovia, právnici,
v oblasti
alternatívnej
liečby a poradenstva
na diagnostiku
s výživovými
doplnkami.
policajti, maséri, riaditelia, konatelia...
s homeopatickými
lekármi,
odborníkmi
Klientami sa stali
aj samotní
lekári,
na diagnostiku
s výživovými
Na základe širokého portfólia
klientov
zdravotné sestry,
sudcovia,doplnkami.
právnici,
Klientami
samaséri,
stali aj riaditelia,
samotní lekári,
policajti,
konatelia...
postupne prispôsoboval terapie
osobitne
Na základe
širokého
portfólia
klientov
zdravotné
sestry,
sudcovia,
právnici,
každému klientovi ušité na policajti,
mieru.
postupne
prispôsoboval
osobitne
maséri,
riaditelia, terapie
konatelia...
každému
klientoviportfólia
ušité na mieru.
Na základe
širokého
klientov
Vyše 25 rokov sa venuje otužovaniu.
Miluje
Vyše 25
rokov sa venuje
otužovaniu.
Miluje
postupne
prispôsoboval
terapie
osobitne
978-80-570-3602-9
krátke ISBN
nohavice...
krátke nohavice...

Dotyk a slovo podané zo srdca sa prejavia
skôr či neskôr ako liečivé...

O AUTOROVI

To nevymyslíš! Skutočné
príbehy
klientov
počas
terapií,
príbehy
klientov
počas
terapií,
ktoré
svojou
autenticitou
ktoré svojou autenticitou
obohatia
každého
čitateľa.
obohatia
každého
čitateľa.
Úsmevné i poučné príbehy
Úsmevné i poučné príbehy
z reálneho života.
z reálneho života.
Nechajte sa nimi uniesť...
Nechajte sa nimi uniesť...

Príbehy zo stola
Dan Krajčo

o čitateľa.
é príbehy
.
i uniesť... To nevymyslíš! Skutočné

1.

1.

Príbehy
zozo
stola
Príbehy
stola
DanDan
Krajčo
Krajčo

www.masaze-sha.sk/dan-krajco

To nevymyslíš! Skutočné príbehy klientov v ordinácii počas
terapií, ktoré svojou autenticitou obohatia každého čitateľa.

To nevymyslíš!
Skutočné
príbehy klientov
v ordinácii
počas
To nevymyslíš!
Skutočné
príbehy
klientov
v ordinácii
počas
terapií, ktoré svojou autenticitou obohatia každého čitateľa.
terapií, ktoré svojou autenticitou obohatia každého čitateľa.

1.

1.

1.ZO STOLA
PRÍBEHY
PRÍBEHY ZO STOLA

Dan
DanKrajčo
Krajčo

PRÍBEHY ZO STOLA
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LETNÁ ČITÁREŇ
■ 35 titulov periodík
■ každý pracovný deň

KNIŽNÝ
SW A P

»

19. 8. 2022

»

»

«

www.vkmr.sk

«

«

Jaselská 2, Trenčín

ZAŽITE PREČÍTANÉ LETO!.
Trenčianska knižnica
KRÁĽOVSTVO
DETSKÝCH ČITATEĽOV
Hasičská 1, Trenčín

TP22630105346
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Yoga & Soundhealing Misha Yoga Studio
Yoga nie je zázrak ani žiadna veda, je to cesta životom, po ktorej budete kráčať s ľahkosťou a radosťou. Cvičením jogy sa zmení
Vás pohľad na svet, naberiete energiu, uvoľníte telo a upokojíte myseľ. Stačí len rozložiť podložku a nechať sa viesť.
Hodiny jogy vediem s rešpektom k danému človeku, ktorý sa bude chcieť ponoriť hlbšie do praxe a stane sa nej závislým.
Soundhealing, je jedinečná terapia zvukom, ktorá prináša hlboké uvoľnenie nášho tela a pomáha k liečeniu psychických a fyzických
zdravotných ťažkostí. Liečivé vibrácie, ktoré sa šíria do nášho tela nám dokážu uzdraviť bunky až do najmenšej štruktúry.
Harmonizačné nástroje sú ladené na frekvencie planét a sú v súlade všetkým liečivým čo sa nachádza v prírode či vesmíre.
Ponoríte sa do zvukov, ktoré sprostredkúvajú spievajúce tibetské misky, planetárne gongy, daždové palice, bubny, hromobubon,
koshi-zvonkohry, kalimba, kigonky,atď.a Vaše telo, srdce a duša zažije to pravé pohladenie.
Čo môžete očakávať na prvej hodine a na čo sa pripraviť?
Tak ako to býva bežne pri procese liečenia, môžete zažívať veľmi príjemné pocity, stavy hlbokej relaxácie a excitovania
no na druhej strane sa môžu dostaviť aj nepríjemné či bolestivé pocity sprevádzané negatívnymi emóciami (strach,ľútosť,apatia),
ktoré sa nám uvoľňujú z tela.
Je to znak toho, že v tele sa odohráva harmonizácia a bunky sa dostávajú na správne miesto. Pokojne sa môže ozvať „stará bolesť“,
pocit tlaku na hrudi, kašel, dusenie, bolesti končatín, hlavy, atď. Vaše telo bude v bezpečí a v uvoľnení, no zároveň iba pokojným
ležaním a absorbovaním frekvencií sa mu bude dostávať ošetrenia na hlbokej úrovni.
Pre viditené, hmatateľné a citeľné výsledky je nevyhnutné soundhealing absolvovať pravidelne či viac krát.
No už po prvej terapii môžete pocitovať prebiehajúcu harmonizáciu Vášho tela na vyššej úrovni.
Soundhealing si zamilujete od prvej hodiny a budete sa chcieť opätovne vraciať
Hodiny vedie inštruktorka jogy a certifikovaný učiteľ Soundhealing-u Michala Klačmanová,
Singing bowls a Gongová terapia školená v soundhealingslovakia
Poskytujeme a organizujeme soundhealing pre firmy a súkromné skupiny priamo vo Vašich spoločnostiach alebo jogových centrách.
Teším sa na Vás

Michala Klačmanová | mishajoga@gmail.com | 0904909294 | D misha yoga studio
TP22307265
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Viac informácií nájdete na: www.muzeumtn.sk
www.trencianskyhrad.sk

TP22307260
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1. júl / 19:00 / kursalon

Orchester Bratislava
hot serenaders
Otvárací koncert

10. júl / 19:00 / kursalon

FRAGILE

JÚl - September 2022

A Capella koncert najvÄčších hitov

17. júl / 19:00 / kursalon

Robo Opatovský
S kapelou

24. júl / 19:00 / kursalon

SĽuk
Výber z tvorby

31. JÚl / 19:00 / kursalon

Šialené nožniČky
Divadelná komédia

SĽuk

šialené Nožničky

7. august / 20:00 / kursalon

28. august / 19:00 / kursalon

Mária čírová

BEÁTA DUBASOVÁ

koncert najväčších hitov

najväčšie hity 80. a 90. rokov

11. august / 19:00 / kursalon

Peter Lipa|Zuzana mikulcová

2. September / 19:00 / kursalon

Stretnutie dvoch generácií

HUDBA DVOCH STOROČí

18. august / 19:00 / kursalon

Slovenský komorný orchester

Cigánski Diabli
15 rokov na scéne

Záverečný koncert

Mária čírová
vstupenky
ticketportal.sk
kúpeľný hotel pax
na mieste v deň podujatia

festival hudobné leto vám
prináša bylinný likér Dr.kramer
z trenčianskych teplíc

www.hudobneleto.sk

Cigánski Diabli
Organizátor
MEDIÁLNI partneri

spoluorganizátorI

Slovenský komorný orchester

partneri
Nad festivalom 76.Hudobné leto Trenčianske Teplice prevzala záštitu
ministerka kultúry SR, Natália Milanová.
Podujatie je uskutočnené s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

TP22307263
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Rodinný ranč, ktorý Vám
ponúka westernové
preteky, zážitkové
ubytovanie, posedenie v
kantíne s výhľadom na
jazdeckú halu.

Miesto pre Vašu
dokonalú akciu
- svadby
- oslavy
- firemné akcie, iné.
Viac info na stánke www.ranch13.sk
Nemšová, Ranch13
+421 948 469 384, +421 944 398 940
TP22307267

TP22308105
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https://wavohorses.sk/ubytovanie/ • wavohorses@gmail.com • 0914 335 541
fb/zrebcinmlyncok

Žrebčín Mlynčok sa nachádza v ústi Moštenickej doliny v blízkosti obcí
Lučatín, Moštenica a Slovenská Ľupča. Je zameraný na chov a výcvik
parkúrových koní, súčasne však poskytuje aj ubytovanie v exkluzívnom prostredí žrebčína. Ubytovacia časť sa nachádza v podkroví,
priamo nad stajňami. Areál žrebčína má rozlohu 10 hektárov, ktoré
tvoria vačšinou lúky s voľne pasúcimi sa koňmi. Súčasťou areálu je aj
jazdiareň a krytá hala.
TP22308122

TP22307247
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KULTÚRNE
CENTRUM
BOJNICE

Hurbanovo nám. 19/41
97201 Bojnice
tel: 0910 914 688

1. 7. / piatok / 20.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

ERIK ROTHENSTEIN BAND

účinkujú: Erik Rothenstein - barytónový saxofón
Michal Motýľ - basový trombón
Pavol Bereza - gitara
Matej Štubniak - kontrabas
Marián Ševčík - bicie nástroje
program: autentická jazzová produkciu so skúsenými
hudobníkmi s medzinárodnými skúsenosťami

15. 7. / piatok / 18.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

Folklórna skupina LIPA
a Spevácky zbor LÍRA z Lipovljany

účinkujú: Folklórna skupina Lipa a Spevácka skupina Líra

zo stredného Chorvátska
program: prezentácia kultúrneho dedičstva - ľudové tance,
piesne, zvykoslovie, miestneho obyvateľstva Lipovljany
vrátane Slovákov žijúcich v Chorvátsku

15. 7. / piatok /

20.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

Barbora Botošová Band
World music concert

, tel: 0911 628 885

3. 7. / nedeľa / 19.00 h

– (úvodný koncert BHL)
SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála

16. 7. /sobota/ - 20. 8. /sobota/ - 17. 9. /sobota/ 17.00 h

BassBand & Martin BABJAK

LEGENDY OŽÍVAJÚ

účinkujú: Martin BABJAK – barytón
a kontrabasové kvarteto: Ján KRIGOVSKÝ, Ján PRIEVOZNÍK,
Metod PODOLSKÝ, Jakub STRAČINA
program: „Father/Otec“ – M. Sch. Trnavský, S. Palúch, E. Krák,
A. Dvořák, A. Strelníková, W. A. Mozart, V. Kubička, A. Stradella,
M. Paľko, M. Comendant

8. 7. / piatok / 20.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

LET IT SOUND

Hurbanovo námestie Bojnice

divadelné predstavenia, z ktorých sa čo-to dozviete
o histórii Bojníc a regiónu
hlavný organizátor: Divadelná spoločnosť

17. 7. / nedeľa / 19.00 h
SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála

ESENCIE

účinkujú: Mária KMEŤKOVÁ – harfa
Barbora BOTOŠOVÁ – husle
Michaela BOBEKOVÁ – spev
program: N. Rota – Romeo a Júlia, M. de Falla – Nána,
A. Piazzolla – Oblivion, Zmes rómskych piesní

účinkujú: Barbora Krišková Chlebová – flauta
Helena Kováčová – klavír
György Mészáros – gitara
Peter Ivanič – perkusie
program: skladby v štýle jazzu a flamenca

22. 7. / piatok / 20.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

10. 7. / nedeľa / 19.00 h

Janko Kulich & Kolegium

SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála

THE SAXOPHONE CONNECTIONS

účinkujú: Janko KULICH – akustická gitara, spev
Matúš HOLEČKA – el.gitara, banjo
mandolína, Marián VOJTKO – basgitara, vokál
Štefan HLÔŠKA – ústna harmonika
program: country folk-rocková smršť,
pri príležitosti 10. výročia, hrá piesne
zo svojho štvrtého albumu

24. 7. / nedeľa / 19.00 h
SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála
12. 7. / utorok / 19.00 h - veľká sála KC Bojnice

MÔJ DOBRÝ KAMARÁT

Každý má svojho dobrého kamaráta. Zjaví sa raz
za čas a obráti vám život absolútne naruby. Ale nedá
sa nič robiť, je to predsa Váš „dobrý kamarát“.
Komédia Erica Assoua v réžii Jakuba Nvotu
hrajú: Lukáš Latinák, Ady Hajdu, Anikó Vargová,
Zuzana Konečná, Broňa Kováčiková

PETER MICHALICA

A ÚČASTNÍCI 18. MEDZINÁRODNÝCH
HUDOBNÝCH KURZOV
uvádza: Peter MICHALICA
klavírny sprievod: Vladimír HOLLÝ
program: slávne diela pre husle a klavír

TP22308108
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14. 8. / nedeľa / 19.00 h
SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála
originálne spojenie divadla, humoru, akrobacie, živej
dievčenskej muzičky a štipka folklóru inšpirovaná
obdobím 300-ročnej legendy o slávnom zbojníkovi
vstupenky zo 4.6.2022 zostávajú v platnosti

31. 7. / nedeľa / 19.00 h
SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála

účinkujú: Samuel MICHALEC – klavír, slovo
Tamara MICHALCOVÁ – klavír
Matej MICHALEC – viola
program: Štefan Németh-Šamorínsky, E. Adyho,
J. Cikker, A. Albrecht, Ľ. Rajter, D. Lauko

19. 8. / piatok / 17.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

LENTO AD ASTRA

účinkujú: Karol CSINO – lyrický barytón
Zita SOPKOVÁ – klavír
Erik ROTHENSTEIN – saxofón
program: Ľ. Bernáth: Partyta, E. Suchoň: Pasacaglia, V. Gräffinger:
Danza, F. P. Tosti: Tristeza, P.I. Čajkovski: Kuda, G. F. Händel:
Ombra mai fu, G. B. Pergolesi: Nina, G. Giordani: Caro mio ben;
Fúzia operných skladieb so sprievodom klavíra a saxofónu predstaví
netradičný umelecký pohľad hudobníkov na klasickú hudbu

5. 8. / piatok / 19.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

ELÁN ContraBand

účinkujú: Jozef MATÁK – basgitara, spev
Juraj GEREK – bicie
Gabriela KIRÁLOVÁ – klávesy, spev
Štefan MATÁK – gitara
program: najznámejšie hity slovenskej legendárnej
skupiny Elán, ktoré prezentuje jedna z najlepších
revivalových skupín na Slovensku i Čechách

6. 8. /sobota/

SLOVENSKÉ HUDOBNÉ OBJAVY

POZDRAV Z LOTYŠSKA

21. 8. / nedeľa / 19.00 h
SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála

MUSICA VISTA v nádychu tanga nueva
Diana ČORNAKOVÁ – fagot
Ján KOPČÁK – saxofón
Ivana MIKUNDOVÁ – cimbal
Roman KOMPANÍK – klavír
Radovan VARGA – husle
program: Astor Piazzolla

26. 8. / piatok / 19.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

FATS JAZZ BAND

- Hurbanovo námestie Bojnice

30. 8. / utorok / 19.00 h - veľká sála KC Bojnice
, tel: 0911 628 885

ZAHRÁTE MI MANŽELA?

alebo maliar izieb

6.- 7.8. / sobota, nedeľa /

kongresová sála KC Bojnice

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA
MODERNÝCH GLADIOL
výstava realizovaná v spolupráci so Spolkom
GLADIOLA Martin, výstava sprístupnená:

2. 9. / piatok / 17.00 h - veľká sála KC Bojnice

PETER DVORSKÝ

sobota 10.00 – 20.00 h / nedeľa 10.00 – 16.00 h
7. 8. / nedeľa / 19.00 h
SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála

3. 9. /sobota/

SCHERZI AMOROSI

účinkuje Ensemble Thesaurus Musicum:
Alexander BOTOŠ – violončelo, Michal HOTTMAR – theorba,
Ján KRUŽLIAK – husle, Hana PIŠTOVÁ – husle,
Sylvia URDOVÁ – čembalo, Stanisalv MAGGIONI – spev,
David HARANT – spev, Andrea PIETROVÁ – spev
program: C. Monteverdi, M. Uccellini, T. Merula, C. Farina
G. Kapsberger, D. Castelo, B. Strozzi

11. 8. / štvrtok / 19.00 h - veľká sála KC Bojnice

PŘEŽÍT A NEZBLÁZNIT SE

12. 8. / piatok / 19.00 h - Hurbanovo námestie Bojnice

ZUZANA MIKULCOVÁ BAND

- Hurbanovo námestie Bojnice

, tel: 0911 628 885

4. 9. / nedeľa / 19.00 h

(záverečný koncert BHL)

SNM-Múzeum Bojnice - Huňadyho sála

HUDBA DVOCH STOROČÍ

účinkuje: SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
umelecký vedúci: Ewald DANEL
program: A. Vivaldi, W. A. Mozart

29. 9. / štvrtok / 19.00 h - veľká sála KC Bojnice

PI ČAJ, MILÁČIK

brilantná francúzska komédia z divadelného zákulisia,
ocenená Moliérovou cenou ako KOMÉDIA ROKA
hrajú: Zuzana Tlučková/Lucia Vráblicová, Dávid Hartl/Peter
Makranský, Jana Lieskovská/Karin Olasová, Pavol Plevčík/
Peter Kočiš, Martin Kaprálik/Přemysl Boublík, Miroslava
Drínová/Lucia Lapišáková, Tibor Halada

vstupenky: 0910 914 688 a online na: kcbojnice.sk
S FINANČNOU
PODPOROU:

MESTO
BOJNICE

SPOLUORGANIZÁTOR:

PARTNERI:
TP22308108
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Top lokality na kúpanie
na strednom Považí

KRÁSNE PROSTREDIE AJ BLÍZKOSŤ CENTRA. MIEST NA
KÚPANIE JE NA STREDNOM POVAŽÍ DOSTATOK.
POVAŽIE. Na strednom Považí
máte veľa možností na osvieženie.
Ľudia s obľubou využívajú
miestne potoky a prírodné jazerá, kde nie je žiadne vstupné
a ani regulácia.
Hrozí však riziko úrazu alebo dokonca tragédie, keď nie je
žiadny záchranár v blízkosti.
Ak dávate prednosť organizovanému areálu na letné radovánky pri vode, v okolí Považskej Bystrice si môžete vybrať z dvoch možností.
Letné kúpalisko priamo
v širšom centre mesta ponúka
klasické bazény s chemicky
ošetrenou vodou a služby na
úrovni stravovania a iných
športových aktivít.
Ďalšia možnosť je športový
areál v prostredí pod hradom
Bystrica, ktoré je stále viac obľúbené aj pre svoj charakter.
Kúpanie v jazere je však len na
vlastné riziko.
Zistili sme za vás, aké platia
tento rok pravidlá a tiež cenu
a možnosti služieb v týchto
areáloch.

V centre Považskej sa
okúpete denne

Priamo v Považskej Bystrici je
letné kúpalisko v širšom centre mesta.
Nedávno prešlo kompletnou
rekonštrukciou. Svoje brány
pre rekreantov otvorilo ako

Letné kúpalsiko v Považskej Bystrici. foto: archív mesta PB

prvé, už v piatok 3. júna.
„Letné kúpalisko v Považskej Bystrici je pripravené po
technickej aj personálnej
stránke,“ informovala Soňa
Bryndziarová
z kancelárie
primátora Považskej Bystrice.
Keďže všetky služby aj ceny
tovarov neustále stúpajú,
obyvatelia mesta čakali, ako
dopadne cenník vstupov na
považskobystrické letné kúpalisko.
„V Púchove to je celkom
drahé, aj v Žiline. Som zvedavá, aká bude cena tu v meste.
Zvyknem po práci zbehnúť na
kúpalisko trochu si zaplávať,
porelaxovať. Niekedy aj každý
deň, takže by ma nepotešilo, ak
by cena stúpla,“ povedala Ma-

rianna z Považskej Bystrice.
Skladba cenníka zostala nezmenená, je rozdelený na plné
vstupné, deti od päť do 15 rokov, senior a ZŤP vstupné. Pre
všetky tieto skupiny aj naďalej
platí zľavnené vstupné po 16.30
hodine. Počas školy je kúpalisko otvorené od 10.00 do 19.00
hodiny, počas letných prázdnin bude otvorené o hodinu
dlhšie.
„Aj napriek stúpajúcim cenám energií vstupné na letné
kúpalisko bude nezmenené,“
informovala
Bryndziarová.
Ako ďalej doplnila, ani tento
rok nebude paralelne otvorená
krytá plaváreň aj letné kúpalisko.
Pokračovanie na strane 36
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Bojnice

Penzión TERMAL
info@penziontermal.sk
www.penziontermal.sk
Tel.: +421 949 112 675
Tel.: +421 905 452 449

OTVORENÉ JÚL a AUGUST
od 1O:OO do 2O:OO hod.
Len v prípade priaznivého počasia.

OTVORENÉ JÚL a AUGUST
OTVORENÉ
OTVORENÉ
JÚL
a AUGUST JÚL a AUGUST
od 1O:OO
do 2O:OO
hod.
od 1O:OO do 2O:OO hod.
Len
v prípade
priaznivéhodo
počasia.2O:OO hod.
od
1O:OO
Len v prípade priaznivého počasia.
Len v prípade priaznivého počasia.
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Top lokality na kúpanie
na strednom Považí

KRÁSNE PROSTREDIE AJ BLÍZKOSŤ CENTRA. MIEST NA
KÚPANIE JE NA STREDNOM POVAŽÍ DOSTATOK.
Pokračovanie zo strany 34

Služby a personál
zabezpečili včas

V niektorých športoviskách
a kúpaliskách mali problém
s personálom. Narazili na nedostatok brigádnikov.
„Kompetentní pracovníci
mestských športových klubov
dlhodobo zodpovedne pracujú
s potenciálnymi kandidátmi
na obsadení pozícií plavčíkov,
pomocných plavčíkov a ďalších pracovníkov, respektíve
brigádnikov zabezpečujúcich
služby na letnom kúpalisku
tak, aby boli poskytnuté plnohodnotné služby návštevníkom,“ informovala Bryndziarová. Znamená to, že na bezpečnosť prevádzky bude aj
tento rok dohliadať dostatok
kvalifikovaných
plavčíkov
a služby budú zabezpečovať
v plnej miere. Aby mali rekreanti možnosť sa počas pobytu
na kúpalisku aj občerstviť,
k dispozícii budú bufety.
„Pre oblasť gastroprevádzok
máme k dispozícii dve bufetové prevádzky, na obsadenie
ktorých vypisujeme súťažné
podmienky. Tieto prevádzky
budú zazmluvnené až po vyhodnotení dodržania podmienok súťaže,“ povedala Bryndziarová.
Aj v tejto oblasti mali návštevníci kúpaliska obavu, či

pandémia nezasiahne do gastroslužieb. „Dúfam, že ešte
bude mať kto obsluhovať
v tých bufetoch na kúpalisku.
Veď koľkí skončili takéto podnikanie, keď museli cez pandémiu úplne zatvoriť a v podstate to ich podnikanie neprežilo? Bolo by fajn, keby mali
možnosť sa nejako pozbierať,“
povedal Rastislav zo Stredu.
Šmykľavka aj väčší detský
bazén

toboganu, ktorý nespĺňal kritériá statiky, bola inštalovaná
nová kamikadze šmykľavka do
veľkého bazéna. Do malého
bazéna boli umiestnené dve
šmykľavky, jedna pre najmenších do troch rokov a druhá pre staršie deti do desať rokov,“ povedala Bryndziarová
z kancelárie primátora.
Rekonštrukciou prešli aj
niektoré sociálne zariadenia,
ktoré sú samozrejmosťou pre
komplexnosť služieb. Vynovili
aj ďalšie športoviská v areáli.
„Rozšírili sme detské ihrísk
a pieskové plážové ihrisko,
ktoré sa dá využiť okrem volejbalu, futbalu aj pre hádzanú. Vybudovaný bol nový prístrešok, ktorý je vybavený novým sedením pre návštevníkov a spoločenskými hrami.“
Pri vstupe do areálu sú
umiestnené uzamykateľné boxy pre odkladanie vecí návštevníkov. „Kúpalisko je určené predovšetkým pre relax
návštevníkov. kde chceme poskytovať vysokokvalitné služby v kultúrnom prostredí, vrátane nadštandardnej kvality
vody. Letné kúpalisko nechceme prevádzkovať vo forme zábavného parku aj vzhľadom na
to, že sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny, čo by mohlo rušivo pôsobiť
na samotných obyvateľov,“
doplnila Bryndziarová.

Považskobystričania podrobne sledovali priebeh rekonštrukcie kúpaliska počas pandémie. Niektorí si nové priestory odskúšali počas chvíľkového uvoľnenia v uplynulom
roku, niektorí však čakajú na
svoju premiéru. „Nebola som si
istá, ako to s tým covidom
vlastne je, tak som minulý rok
radšej nikam k vode nešla. Ale
som trikrát zaočkovaná a vyzerá to, že to šírenie sa nejako
utlmilo, tak určite pôjdem pozrieť na ten nový bazén aj
s deťmi. Starší syn sa už nevie
dočkať tej žltej šmykľavky, no
ešte si to rozmyslím, či je na to
už dosť veľký,“ povedala Monika z Lánskej. Podľa informácií
z považskobystrickej
radnice kúpalisko prešlo kompletnou rekonštrukciou, boli
vymenené bazénové fólie veľkého aj malého bazéna.
„Na mieste odstráneného Pokračovanie na strane 38
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Top lokality na kúpanie
na strednom Považí

KRÁSNE PROSTREDIE AJ BLÍZKOSŤ CENTRA. MIEST NA
KÚPANIE JE NA STREDNOM POVAŽÍ DOSTATOK.

ilustračné foto: archív RK
Pokračovanie zo strany 36

Podhradské more láka
svojím prostredím

Ďalšou možnosťou pre letnú
rekreáciu je areál Podhradského mora v lokalite pod Hradom Bystrica. Tento priestor je
však športoviskom a kúpanie
v jazere je len na vlastné riziko. Aj tu však pre tento rok nachystali viacero noviniek.
„Sezóna sa začína v polovici
júna. Momentálne pripravujeme areál na sezónu, kosíme,
natierame, upravujeme cestu.
Máme v pláne jedno sobotné
popoludnie usporiadať diskotéku. Mysleli sme, že budeme
mať elektrinu, stavebné povolenie sa vybavuje už štyri roky, ale všetky povolenia budeme mať až v septembri,“ po-

vedala Jarmila Tabačková z OZ
Podhradské more.
Elektrická energia tak na
túto sezónu ešte nepribudne.
Vstupné do areálu je nastavené tak, aby zvládli utiahnuť
prevádzku.
„Bohužiaľ, na valnom zhromaždení sa spoločníci do nás
obuli, že všetko zdražie a my
ťažko zarábame na to, aby sme
dokončili elektrinu. Vstupné
pre dospelých bude tri eurá
a pre deti dve eurá,“ informovala Tabačková.
Aj keď je tento areál známy
ako prírodné kúpalisko, realita je úplne iná.
Plavčíkov alebo tabule s informáciami o vode a kúpaní sa
nečakajte.
„Plavčíkov nebudeme mať
nikdy. V jazere je oficiálny zákaz kúpania. My máme otvo-

rený areál a všetky povolenia
máme vybavené na areál a nie
na kúpanie. Aj vstupné sa platí za vstup do areálu, kde ponúkame športoviská. Kto sa
chce kúpať, tak len na vlastnú
zodpovednosť.“
Služby v areáli sú však kompletné, ako je pri podobných
areáloch zvykom.
„Každý rok máme dva bufety s chladenými nápojmi
a iným občerstvením. Naďalej
funguje požičovňa s paddleboardmi, ležadlami, slnečníkmi, je tam pingpongový stôl,
na ihrisko plážového volejbalu
sme teraz vysypali nový kremičitý piesok. Tento rok budeme mať ako novinku detské
pieskovisko,“ doplnila Tabačková.
Dominika Mrákavová,
Peter Mičúch
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Ihrisko pod farou
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e-mail: info@praziarenmiroma.sk
e-shop: www.praziarenmiroma.sk
tel.: 0908 271 740
TP22308123
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Vyhliadková veža Bojnice - Čajka v oblakoch

Vyhliadková veža
je otvorená celoročne.

á
ce

Počas jarného a jesenného obdobia v týždni v čase od 10 – 17 hod.
Počas víkendov a sviatkov od 10 – 18 hod.
V mesiacoch júl – august bude otvorená každý deň od 8 – 20 hod.
V zimných mesiacoch v čase od 11 – 16 hod.
Otváracie hodiny sa môžu meniť vzhľadom k počasiu.

ch

Areál Vyhliadkovej veže,

Šmolko domčeky a Tarzania
Otvorené počas mesiacov máj – október
cez víkendy a sviatky v čase od 10 – 17 hod.
V letných mesiacoch júl – august
otvorené každý deň od 10 – 18 hod.

Otváracie hodiny sa môžu meniť vzhľadom k počasiu.

Vláčik
Kúpeľný
expres
Tel.: +421 951 130 178

V mesiacoch máj – október premáva
cez víkendy a sviatky v čase od 10 – 17 hod.
V letných mesiacoch júl – august
premáva každý deň od 10 – 18 hod.

Vláčik premáva iba počas priaznivého počasia.

Vyhliadková veža Bojnice oficiálna stránka
vyhliadkacajkabojnice

Kúpeľný Mlyn

Reštaurácia: denné menu, svadby,
rodinné oslavy

Ubytovanie: 2x lôžkové izby a apartmán

Vonkajší detský park

Tel.: +421 46 511 63 79

e-mail: manager.mlyny@kupele-bojnice.sk

Kúpeľný Mlyn - Kúpele Bojnice
kupelnymlynkupelebojnice

TP22308124
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Za zaujímavým výletom
netreba cestovať ďaleko

BANÍCKY SKANZEN, ZRÚCANINY HRADOV AJ ÚNIKOVÉ
HRY NÁJDETE V OKRESE PRIEVIDZA.
HORNÁ NITRA. Konečne je tu
leto, a preto treba voľné chvíle
využiť naplno. Na to, aby ste sa
zabavili alebo spoznali niečo
nové, však nemusíte cestovať
do iných regiónov ani do zahraničia.
Zaujímavé tipy na výlet ponúka aj horná Nitra. Nemusí
ísť pritom len o Bojnický zámok, Národnú zoo Bojnice ani
obľúbenú vyhliadkovú vežu.
Týmto nechceme znevažo- Banícky skanzen. foto: TASR
vať spomínané dominanty regiónu. Sú však natoľko známe, stanovuje banský úrad.
Návštevníci sa musia podže ich opisovať nemusíme.
robiť dvojitej nezávislej kontrole. Na začiatku sa musia zaBanský skanzen
písať do zoznamu a prevezmú
Zaujímavý výlet a vytúžené si dve hliníkové známky. Jedschladenie počas horúcich nu zavesia v šatni, kde vyfaletných dní ponúka banský sujú plášť, ochrannú prilbu
a banskú čelovú lampu.
skanzen v Bani Cigeľ.
Druhú známku si zoberú so
Návšteva skanzenu je ojedinelým zážitkom. Už samotné sebou a odovzdajú po vyfáraprostredie banských chodieb, ní. Tak sa osobným kontakvystužených železnými hajc- tom zisťuje, či sa všetci účastmanmi, kvapkajúca voda zo níci po exkurzii v poriadku
stropu, tma, stiesnený pries- vrátili na povrch.
Banským vláčikom, v uzattor, ťažké pracovné nástroje
a mocné mechanizmy každé- vorených vagónikoch, cestujú
ho presvedčia, že práca baníka približne dva a pol kilometra
do útrob pohoria Vtáčnik a poje namáhavá a nebezpečná.
Cesta do skanzenu sa začína tom ešte vyše kilometra peši po
nahlásením návštevy, pretože chodbách.
dopredu je potrebné pripraviť
všetko potrebné na zabezpe- Múzeum bývalého baníka
čenie bezpečnosti turistov. Aj
návštevy podzemia totiž pod- Staré karbidové lampy, prvé
liehajú prísnym predpisom, elektrické svietidlá, merače
ktoré tak ako pri ťažbe uhlia plynu, čakany, sekery, vŕtač-

ky, prilby, ktoré používali baníci pri ťažbe uhlia, ale aj vzácne dokumenty, dotýkajúce sa
baní. Toto všetko si návštevníci môžu pozrieť v baníckom
múzeu, ktoré si vo svojom rodinnom dome v Handlovej
zriadil bývalý baník Ján Procner. V podzemí odpracoval
tridsaťtri rokov.
Zostalo mu z bane aj po otcovi či dedovi mnoho pamiatok, fotografií i listinných dokumentov. Chcel ich uchovať,
preto vytvoril doma vlastné
banícke múzeum. Začal ho budovať pred trinástimi rokmi.
Na čestnom mieste má v múzeu otcovu banícku uniformu,
jeho vysoké vyznamenanie, ba
aj „papajtašku“, ako sa hovorí
malej koženej brašni, v ktorej
si nosil do bane desiatu. Mnoho dokladov o minulosti baní
v Handlovej mu priniesli viacerí Handlovčania.
Pokračovanie na strane 52
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Za zaujímavým výletom
netreba cestovať ďaleko

BANÍCKY SKANZEN, ZRÚCANINY HRADOV AJ ÚNIKOVÉ
HRY NÁJDETE V OKRESE PRIEVIDZA.
Pokračovanie zo strany 50

Ján Pocner je známy aj ako
rezbár. Aj v múzeu má niekoľko desiatok svojich reliéfov
z baníckeho prostredia, ako si
na baňu pamätá, avšak v hutnejšej a často aj humornej podobe.
Pieskovcové gule

V pieskovom lome v Chrenovci-Brusne v časti obce Brusno
sa nachádza mimoriadna zaujímavosť, pieskovcové gule,
ktoré vznikli pred tisíckami
rokov bez zásahu človeka. Je to
svetová geologická rarita a na
Slovensku sa gule nachádzajú

len v Chrenovci--Brusne a na málnym množstvom zachovaných nadzemných archiKysuciach.
tektúr. Na ich zachovaní pracujú viacerí dobrovoľníci.
Sivý Kameň
„Od roku 2013 je hrad predHrad Sivý Kameň je národnou metom pamiatkovej obnovy,
kultúrnou aj prírodnou pa- s ktorou začala obec Podhradie
miatkou a nachádza sa na an- v spolupráci s Hornonitriandezitovej homoli, ktorá domi- skym múzeom v Prievidzi. Od
nuje obci Podhradie. Prístup je roku 2015 ju obnovuje občianjednoduchý. Obecnou cestou ske združenie ÚHOĽ. Opravy
sa dostanete až do areálu hra- financujú z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, o ktoré
du, kde je parkovisko.
Sivý Kameň je celoročne sa každoročne uchádzajú provoľne prístupná ruina. To zna- stredníctvom projektov,“ pomená, že vstupné sa neplatí vedala Andreánska. Jeho okolie poskytuje možnosť prea nemá otváracie hodiny.
Archeologička
Dominika chádzky a rovnako aj krásneAndreánska uviedla, že hrad je ho výhľadu.
v súčasnosti ruinou s miniFenomén únikových hier

Sivý Kameň. foto: TASR

Escape room, v preklade úniková miestnosť, je hra, pri
ktorej je potrebná logika, dedukcia, pohotovosť, vedomosti aj rýchle rozhodovanie. Motívy sú vždy rozličné, no pointa ostáva zachovaná. Skupina ľudí je zamknutá v miestnosti a musí sa z nej dostať
v danom časovom limite.
Využíva na to všetky prostriedky, ktoré v izbe nájde.
Hráči musia riešiť hlavolamy,
hľadať kľúče, otvárať zámky,
myslieť a hlavne spolu komunikovať. Len ako tím sa môžu
z miestnosti dostať. Niekoľko
escape rooms nájdeme aj na
hornej Nitre.
Igor Roško
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Bojnický zámok ponúkne
nové prehliadkové trasy

NOVÉ PREHLIADKOVÉ TRASY ČAKAJÚ POČAS LETNEJ
SEZÓNY NA NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEA BOJNICE.

Bojnický zámok. foto: CBS
BOJNICE. Nové prehliadkové
trasy i tematické podujatia
čakajú počas letnej sezóny na
návštevníkov Slovenského národného múzea (SNM)-Múzea
Bojnice.
Na Bojnický zámok sa tiež po
prestávke, ktorú spôsobila
pandémia, vráti v júni Rozprávkový zámok.
„SNM-Múzeum Bojnice pripravilo pre návštevníkov pomerne zaujímavú a bohatú
ponuku.
Veľmi sa tešíme, že toto leto
ich budeme môcť privítať tak,
ako sa na romantický zámok
patrí,“ povedala manažérka
múzea Petra Gordíková.
V prvom rade podľa nej pôjde o zmeny na prehliadkových
trasách zámkom.
„Pripravujeme dva vynove-

né a doplnené okruhy, návštevníci tak uvidia priestory
v kombinácii, ako ich doteraz
nevideli,“ načrtla.
Dvojica okruhov bude mapovať históriu a príbehy spojené s rodinami Pálfiovcov
a Huňadyovcov.
„Pálfiho okruh bude určený
pre návštevníkov, ktorí nebudú mať záujem ísť hore do veže a budú sa držať na úrovni
prvého, maximálne druhého
poschodia.
Navštívia grófsky byt, hrobku, jaskyňu a zámocký apartmán. Huňadyho okruh bude
prechádzať priestormi stredného hradu a bude doň patriť
i Huňadyho krídlo so sálou
a vežou,“ priblížila PR manažérka.
Veľkú pozornosť presúva

múzeum do večerných hodín,
verejnosť tak bude môcť zámok navštíviť i po zotmení.
„Pripravujeme viaceré druhy večerných prehliadok, či už
to budú nádvoria, inscenované prehliadky, prehliadky so
šermom alebo tie, ktoré budú
doplnené o rôzne zaujímavosti,“ konkretizovala Gordíková.
Na návštevníkov podľa nej
čaká i interaktívna prehliadka, v rámci ktorej budú môcť
sami rozhodnúť o tom, čo sa
bude na zámku ďalej diať a ako
sa bude príbeh vyvíjať.
„Pre deti pripravujeme rozprávkové stredy, môžu sa tak
tešiť na rôzne rozprávky, ktoré
si budú môcť vychutnať
v priestoroch Huňadyho sály,“
dodala.
(TASR)
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Letné tipy z Martinusu

Užite si leto s knihou v ruke
Ukradnutý
Ann-Helén Laestadius
Švédska kniha roka 2021! Príbeh sa odohráva v krajine
Saamov, pre ktorých sú soby zdrojom obživy, ale plnia
aj duchovnú úlohu. Dlhé roky sú obťažovaní susedmi,
ktorých útoky na ich soby sú útokmi na samotnú kultúru.

Dva razy mŕtvy
Richard Osman
Štvrtkový klub detektívov rieši nový prípad!
Tentoraz však čelia nepriateľovi, ktorý by bez
mihnutia oka odstránil aj štyroch sedemdesiatnikov. Nájdu vraha skôr, ako vrah nájde ich?

Ako vzniká sliepka
Milan Lasica a Július Satinský
Ťažiskom tvorby Lasicu a Satinského bolo
predovšetkým divadlo a práve v tejto knihe
objavíte všetky autorizované verzie ich
divadelných hier v chronologickom poradí.

Kód ruže
Kate Quinn
Je rok 1940 a Anglicko sa pripravuje na boj proti
nacistom. Najgeniálnejšie mysle sa stretávajú,
aby rozlúštili nemecké vojnové kódy a na pomoc
im prichádzajú tri veľmi rozdielne ženy.

Divoký rok
Dara McAnulty
Sloboda, nespútaná radosť, všadeprítomná príroda,
ale aj dych berúca úzkosť, nechcené sťahovanie či šikana.
To je divoký rok štrnásťročného Daru McAnultyho.

Viac tipov na pútavé príbehy objavíte na www.martinus.sk a v našich kamenných kníhkupectvách.

TP22309042
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...zvedaví objavujú a spokojní sa vracajú...

UBYTOVANIE
REŠTAURÁCIA & BILIARD BAR
MASÁŽE REKREÁCIA
pod zrúcaninou hradu Bystrica v Považskom Podhradí
Svadby Oslavy Semináre Porady
Firemné a spoločenské akcie
Turistika Cykloturistika
Kultúrne a historické pamiatky
Považské Podhradie 250
01704 Považská Bystrica

recepcia@podhradie.com
+421 948 666 411

www.podhradie.com
TP6309308
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Na Slovensku sú tisíce
kilometrov cyklotrás

CYKLOTRASY VEDÚ CEZ VŠETKY KRAJE SLOVENSKA.
Slovensko je ako stvorené na
dovolenku v sedle bicykla. Má
vyše 13 000 km cyklotrás, ktoré sú rôznej náročnosti a nie
všetky sú vhodné pre deti či
rekreačných cyklistov.
Ak teda rozmýšľate, kam na
výlet s deťmi na bicykli, tak
v našom výbere cyklotrás nájdete práve tie, ktoré sa orientujú na rodiny s deťmi.
Urobte si počas prázdnin
cyklovýlet v okolí svojho domova či na dovolenke v ktoromkoľvek kraji Slovenska.
TRENČIANSKY KRAJ
Horná Streda – Nové Mesto
nad Váhom (13,4 km)

Trasa sa začína pri vodnom
diele v Hornej Strede a jej časť
vedie po korune hrádze. Ústi
pri moste Biskupického kanála v Novom Meste nad Váhom.
Raritou tejto trasy, na ktorú sa
pokojne môžete s deťmi vydať,
lebo je vyasfaltovaná a bezpečná, sú výhľady na tri hrady
– v Tematíne, na Čachtický
hrad a hrad Beckov. Zastaviť sa
dá na dvoch zastrešených odpočívadlách.
Kľačno – Bojnice (18 km)

Trasa je súčasťou Ponitrianskej cyklomagistrály a jej charakteristickým znakom je jazda popri koryte rieky Nitra. Po
spevnených cestičkách prej-

Na trase Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. foto: SITA

dete viacerými dedinami až do
Bojníc.
Návštevu tohto mestečka
môžete spojiť s prehliadkou
zámku a zoologickej záhrady.
Ale je možnosť zajazdiť si aj na
zaujímavých
cyklotrasách,
ktoré vytvorili nad lesmi
v Bojniciach nadšenci.
TRNAVSKÝ KRAJ
Kuchyňa – Čermák (8 km)

Tu sa môžete osviežiť pitnou
vodou zo studničky Modranská Baba.
Baťov kanál – Skalické
rybníky (6 km)

Cyklochodník prepája tieto
atraktívne miesta. Vedie po
nespevnenej trase, no aj napriek tomu je ideálnou pre rodiny s deťmi, lebo po trase
prekonávajú iba minimálne
prevýšenie.
Možno
ju
absolvovať
i v opačnom smere, alebo si ju
spestriť plavbou po kanáli. Tú
si ale treba dopredu rezervovať.
Milovníkov rýb poteší ponuka známeho bufetu pri rybníkoch a čerstvá ryba na tanieri. V prístave Baťovho kanála je aj detské ihrisko.

Trasa hore kopcom s prevýšením asi 600 metrov cyklistov
najskôr vedie okolo priehrady
Kuchyňa. Oplatí sa tu zastaviť
a tlačiac bicykel sa prejsť po
nádhernom
náučno-zábavnom chodníku Bobria hrádza.
Potom už výletníkov čaká cesta udržiavaným lesom po úpätí Ostrého vrchu s rozhľadňou
až k dedinke Čermák.
Pokračovanie na strane 60
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Dezinfekcia klimatizácie

Automax Plus
vám ponúka akciovú cenu
za dezinfekciu klimatizácie
v letných mesiacoch 7-8-9 / 2022

25 €

... aby ste dýchali vždy len čistý vzduch
Automax Plus, Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
www.automaxplus.sk
TP22309045
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Na Slovensku sú tisíce
kilometrov cyklotrás

CYKLOTRASY VEDÚ CEZ VŠETKY KRAJE SLOVENSKA.
Pokračovanie zo strany 58
ŽILINSKÝ KRAJ
Vrchteplá – Súľov (5 km)

Cyklotúry
Strážovskými
vrchmi ponúkajú niekoľko
krásnych výhľadov a pre deti
atraktívne kľukaté lesné cestičky. Obec Vrchteplá je križovatkou viacerých cykotrás. Žltá značka vás odtiaľto dovedie
bezpečne až do Súľova.
Po trase môžete obdivovať
okolitú prírodu a urobiť si fotky do rodinného albumu.
Na konci Súľova doprajte
deťom skutočný zážitok, vďaka miestnej koniarni môžu na
chvíľu vymeniť bicykel za
konský chrbát.
Blatnica – Gaderská dolina
(16 km)

V Turci niet krajšej prechádzky. Jazda je nenáročná, vezmite na ňu aj malé deti, dolinou vedie kvalitná asfaltka.
Má dĺžku 16 km, nemusíte ju
absolvovať celú, ale okolitá
príroda vás očarí.
Končí sa v lokalite Veterné.
Ak vás bicykel omrzí, z doliny
vedie množstvo náučných
chodníkov na pešiu túru.
Ružomberok – Korytnica (23
km)

CykloKorytnička

vedie

s deťmi zahrať na miestnom
ihrisku.
Topoľčianky – Zubria
zvernica (2,5 km)

Na tento výlet deti tak skoro
nezabudnú. Zubria obora je
veľkým lákadlom, je jediná na
Slovensku a odporúča sa jej
návšteva
v dopoludňajších
hodinách. Vtedy zvieratá kŕmia a možno ich pozorovať
a fotografovať zblízka. Trasa
Ilustračné foto: TASR
vedie po asfalte a lesných cesz mesta Ružomberok smerom tičkách z Topoľčianok k obci
na Banskú Bystricu popri pô- Žitava okolo vodnej nádrže.
vodnej trase železnice a rieke
Revúca až do bývalých kúpe- Zlatno – Slážany (11 km)
ľov.
Cestu lemujú informačné Táto trasa môže preveriť vašu
tabule so zaujímavosťami kondičku – ak sa na ňu vybeo okolitej prírode a železnici. riete z opačnej strany. S deťmi
Trasa nemá všade hladný po- si ale vyberte bikovačku z kopvrch, odporúča sa preto hor- ca, ktorá vás povodí po prieský bicykel. Od Ružomberka po stranných zelených lúkach
Vlčí dvor má trasa nový kobe- a cez vrchy Zlatnianska skalka
rec a je aj širšia.
a Hôrka. Niekoľko minút cesty
od Zlatna (okres Zlaté Moravce) natrafíte aj na maličký rybNITRIANSKY KRAJ
ník s náučnou tabuľou, tam si
môžete urobiť zastávku. Vo
Golianovo – Janíkovce (4
Velčiciach sa tiež dá oddýchkm)
nuť v krásne vyzdobenom baZábava na jedno popoludnie. rokovom kostole. Dedina je
Novovybudovaný chodník je súčasťou chránenej prírodnej
vhodný aj pre najmenších oblasti Veľký Lysec. Na vrchocyklistov. Šliapať do pedálov le pohoria stálo kedysi aj hratreba začať vo viniciach Golia- disko a dnes na ňom môžete
novo (okres Nitra) a cesta vás pozorovať množstvo bizarpokojnou krajinou zavedie do ných útvarov a skalných veží.
Janíkoviec. Tam sa môžete
Viera Legerská, Peter Fedor
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eštaurácia ponúka stravovacie služby
so zameraním na produkty klasickej slovenskej kuchyne,
kde sú hlavnou prioritou bryndzové halušky.
Počas letnej sezóny je ponuka rozšírená o špeciality
z p r avéh o o včie h o s y r a .
Súčasťou ponuky reštaurácie sú aj spoločenské a rodinné oslavy.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dolný Salaš 185, 020 71 Nimnica
+421 42 239 95 11 +421 915 438 238
email: salasnimnica@salasnimnica.sk
www.salasnimnica.sk
https://www.facebook.com/salasnimnica
TP8309088
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K RÍŽ OV K A
Pomôcky:
Akarid,
TAROM

hlboký
mužský
hlas

kliešťovec
(zool.)

smerom
dolu

Anno
Domini
(skr.)

pohyb vo
vzduchu

derivát
amoniaku

2

podmienková
spojka

bezvýznamná
udalosť
člen akadémie
ihličnatý
strom
nesplní
očakávanie

ovocná
záhrada

Mark Twain: „Skončiť s fajčením je ľahké.
Urobil...“
zväzok
obilia
pracuj
s pluhom

pomoc,
záchrana
(hov.)

Autor:
red

1

druh francovky
diel, po česky
Adaptive
Image
Manager

vlhči rosou
želal

miestnosť
v pivovare
kiloampér
(zn.)

cér (zn.)
druh jemnej usne

šermiarska
zbraň
vyťahuj
meč

vľavo, po
nemecky
jednotka
hlasitosti
typ áut
Lada
MPZ Indonézie

zápasnícka
žinenka
značka
elektrospotrebičov

rumunská
letecká
spoločnosť

muž

cestovný
doklad

patriace
Ole

značka
čistidla
na vane
Foto – FOTOLIA

MOZAIKOVÁ KRÍŽOVKA
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