
·   Samostatne nepredajné   · 

POČASIE � V noci bude málo svetla,
veľká tma a nepôjde wifi

� Na raňajky budú párky, 
jáj, to malo byť počasie?

14. KORZÁRLAND JE REKORDNÝ, TOĽKO NÁS EŠTE NEBOLO

To sme my, super bomba tábor

Sobota 14. 8. 2021 www.korzar.sk

SLOVO PREZIDENTA

Milí obyvatelia Korzárlandu!

Keď mi v novembri 2020, počas vr-
choliacej druhej vlny pandémie, zavo-
lal majiteľ Cestovnej kancelárie Elán
pán Krausz so žiadosťou, aby som sa
opäť zhostil funkcie prezidenta Kor-
zárlandu, bol som presvedčený, že tak
musím a chcem urobiť! Nie však kvôli
sebe... 

Bol som si istý, že po ďalšom roku
plnom opatrení, zákazov a dištančné-
ho vzdelávania si všetky deti opäť za-
slúžia osem dní plných oddychu a
zážitkov, ktoré im (verím, že) s mojím
tímom vieme pripraviť a dopriať. 

Tak sa aj stalo! Korzárland mohol
opäť otvoriť svoje brány, dokonca s re-

kordným počtom 80 obyvateľov, a to
už po štrnástykrát. 

Verím, že sa domov po ôsmich
dňoch vrátite s nádhernými spomien-
kami na krásne chvíle strávené s ka-
marátmi, priateľmi, prvými láskami a
vedúcimi. Dúfam, že budete spomínať
na dni plné smiechu, hier a zábavy iba
v dobrom. 

Aj tento rok sa Vám chcem poďako-
vať v mene najlepšej Cestovnej kance-
lárie Elán a najčítanejšieho denníka na
východnom Slovensku - Korzára, že ste
sa rozhodli práve pre tento tábor. 
A spoločne veríme, že sme splnili Vaše
očakávania. 

Ďakujem, že myslíte na deti, ktoré
si potrebujú počas leta oddýchnuť, za-
baviť sa a načerpať nové sily. Ďakujem,
že robíte detské leto ešte krajším. 

Veľké ďakujem patrí vedeniu a za-

mestnancom rekreačného zariadenia
Vihorlat resort, v ktorom sme sa počas
celého pobytu cítili skoro ako doma.
Majiteľovi pánovi Jurpákovi želám,
aby mu vždy ostal jeho srdečný úsmev
na perách pre všetky deti a dospelých,
ktorí navštívia jeho zariadenie. Ak bu-
deme nablízku, radi sa tu opäť vrátime,
aby sme videli, ako sa Vám darí. Želám
veľa úspechov a spokojných hostí! 

V závere, no o to srdečnejšie, by
som sa chcel poďakovať svojim minist-
rom zábavy – oddielovým vedúcim
Bronke, Vanesske, Lukášovi, Mareko-
vi, Martinke, Natálke a pani doktorke
Katke. 

Stali ste sa už neodmysliteľnou
súčasťou táborového týždňa a tvárami
Korzárlandu. Aj keď to v niektorých si-
tuáciách určite nebolo jednoduché, ďa-
kujem Vám za výdrž a za výborne od-

vedenú prácu. Nesmierne si vážim Va-
šu obetavosť, Váš vzťah k našim de-
ťom, čas a úsmevy, ktoré ste im, ale i
mne venovali, aj priateľstvá. Želám
Vám všetkým len to dobré, veľa úspe-
chov a šťastia na ďalšej ceste životom. 

Na záver mi dovoľte, aby som Vám
všetkým zaželal, aby bol každý jeden
deň Vášho života naplnený šťastím, ra-
dosťou a smiechom. Nech je každý Váš
deň ako v rozprávke... 

„Aký je deň?“ spýtal sa Macko Pú. 
„Je dnes,“ odpovedalo prasiatko. 
„Môj najobľúbenejší deň,“ povedal

Macko Pú. 
Všetkým Vám ešte prajem krásne

slnečné letné dni. Teším sa na spoločné
stretnutia. A dovidenia o rok, priatelia!

Váš prezident
Martin FAZEKAŠ

Prezident Martin 
nás spomína,  poďme 
o rok do Korzárlandu! 


