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Saiwellness centrum v hodnote 1,6 milióna eur slávnostne otvorili pri seneckom Aquaparku. Šou v réžii Jána Ďurovčíka si nenechali ujsť
rôzne známe osobnosti. Pozornosť pútali nielen gejše a statní mladí muži. (viac na str. 2)
foto Ján Lauko

Jesenný okrúhly stôl
Jesenný okrúhly stôl na témy

POZOR! POZOR! POZOR!
ZBERATEĽ
VÁM IHNEĎ NA MIESTE ZAPLATÍ ZA HODINKY:

SCHAFFHAUSEN, IWC, LONGINES, GUB, GLASHUTTE, HEUER
(Monaco, Verona, Jarama, Calculator, Carrera, Silverstone) LEMANIA, ETERNA, ZENITH, BREITLING, EBERHARD, HANHART,
LANGE SOHNE, MOVADO, PRIM ORLÍK, SPORT, SPARTAK,
DIPLOMAT, ANGELUS, PATEK PHILIPE.
Kúpim tiež hodinky po bývalej armáde s čiernym číselníkom
a nápisom na zadnej strane „majetok vojenskej správy“.
Kúpim tiež škatuľky od hodiniek, časti hodiniek a súčiastky:
strojčeky, sklíčka, ručičky, ciferníky a nekompletné hodinky
a hodiny, aj celú pozostalosť po inom hodinárovi.

Telefón: 0904 923 263

Fungovanie mestského úradu,
Aktuálny stav vo výstavbe,
Priority mestského zastupiteľstva
sa uskutoční

18. novembra o 18. hod.
v kinosále kultúrneho domu.
Okrem tradičných informácií o výstavbe máte príležitosť
dostať odpovede na otázky od primátora, poslancov
i pozvaných hostí. Organizátori ponúkajú priestor na aktívnu diskusiu k uvedeným témam. V prípade potreby
základných informácií k príprave, je možné informovať
sa na odbore výstavby mestského úradu.
Ing. Gašpar Józan

2

UDALOSTI

Jesenné
upratovanie
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Senec, PUTOVANIE STOROČÍM

Vyzývame občanov, aby sa
zapojili do jesenného upratovania v meste, ktoré sa koná
v záujme nás všetkých.
Veľkokapacitné kontajnery budú
zdarma umiestnené v nasledovných lokalitách:
Od 9.10. do 11.10. (piatok,
sobota, nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova
– Šafárikova
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa
• Jesenského ul. (prechod
k VÚB)
• parkovisko pred obvodným
úradom, Hurbanova ul.
• parkovisko pred Zdrojom na
Fučíkovej ul.
• parkovisko pri Amfiteátri na
Vodnej ul.
• parkovisko na Šamorínskej ul.
• plocha pri ZŠ na Mlynskej ul.
• plocha pri križovatke ul. Letnej
a Športovej
• plocha na Liptovskej ul.
• roh ul. Slnečná - Fučíkova
• Dúhová ul. pri bytovke
• Rybárska ul. - Štefánikova ul.
• Kollárova ul. pri výmeničke
• Osada Martin
Od 16.10. do 18.10. (piatok,
sobota, nedeľa)
• sídlisko Bautech
• plocha na parkovisku pri Obchodnom dome „Minor“
• plocha pri telefónnej ústredni
na Košickej ul.
• plocha pri garážach na Svätoplukovej ul. (pri Jednote)
• plocha pri ihrisku na Inoveckej
ul. - Kysuckej ul.
• plocha pri bytovke na Žitavskej
ul.
• plocha pri garážach na Gagarinovej ul.
• plocha pri bytovke na Novomeského ul.
• plocha pri záhradách na ul. E.
B. Lukáča
• Robotnícka ul. pri soche
• Vinohradnícka ul.
• Bratislavská ul. - parkovisko
• škôlka Košická - Svätoplukova
• cesta k cintorínu a na Farské
námestie
• roh Svätoplukova - Hviezdoslavova
• Vajanského ul. (vstup na dvor
MsÚ)
Veríme, že do upratovania sa
zapojí každý, komu záleží na
čistom meste.

Zľava Ján Budaj, Bronislav Ondraszek a Peter Sedala

Dvojjazyčnú knihu v slovenčine
a maďarčine nazvanú Senec putovanie storočím slávnostne
otvorili krstný otec - tribún novembra 1989 Ján Budaj, autor
Peter Sedala a vydavateľ Bronislav Ondraszek. Má štrnásť
kapitol a približne 60 percent
fotografií pochádza od neznámych autorov. Intenzívne sa na
nej pracovalo rok a autor na ňu

zbieral materiály pätnásť rokov.
Ako odznelo, na burzách sa za
historické fotografie platia astronomické sumy, za tie senecké
sú však desaťnásobné. Najstaršia fotografia v knihe pochádza
z roku 1896, pohľadnice zažili
svoj boom okolo roku 1900.
Ako sa kniha tvorila? P. Sedala
uviedol, že do nej najprv získali
obrázky, potom sa tvorili texty.

MINISTER o armáde
Na pôde Strednej odbornej
školy na Kysuckej ul. privítal ministra obrany Jaroslava Bašku
primátor Karol Kvál. Študenti sa
od ministra dozvedeli základné informácie o vzniku profesionálnej armády a jej misie
v súčasnosti, hostia im priblížili
aj službu a súčasné poslanie
ozbrojených síl Slovenskej republiky. Zaujímavo rozprával
profesionálny vojak mjr. Ing.
Adrián Meleg, ktorý sa zúčastnil
na misii KFOR v Kosove a následne ho vyslali do náročnejšej
operácie ISAF v Afganistane.
Prezentáciou vlastnej fotodoku-

mentácie priblížil hlavné úlohy,
povinnosti a náročný život nielen profesionálnych vojakov, ale
i obyvateľstva. V súčasnosti je
zástupcom veliteľa Multifunkčného práporu v Hlohovci, ktorý
je zaradený v silách vysokej pripravenosti v štruktúrach NATO.
Študenti mali možnosť pozrieť
si i dokumentárny film natočený
v Afganistane. Počas diskusie
si hostia preverili aj znalosti študentov z oblasti histórie NATO
a súčasných misií. Za správne
odpovede ich odmenili.
(el)
foto Ján Lauko

Primátor Karol Kvál s ministrom obrany Jaroslavom Baškom

V tejto publikácii je len jedna
jeho fotografia, k ostatným sa
dostal na burzách, od známych
či cez internet. Senčan J. Budaj
vyzdvihol prácu P. Sedalu a jeho
kolektívu: „Bez neho by sme tu
dnes takto nesedeli.“ Dodal, že
autor svoje autorstvo potlačil,
ponúkol putovanie našimi životmi, časom. Táto vzácna kniha
je záznamom histórie, odkedy
sa v tomto regióne zjavila fotografia. Sú v nej domy, ktoré
sa stavali, aj búrali, bicykle,
kone, sprievody, ľudia, jazerá...
V mene poslancov mesta aj
župy autorovi poďakoval Gabriel Agárdy. „Pre skutočných
Senčanov je minulosť dôležitá,“
zdôraznil. „Bez minulosti nie je
budúcnosť.“ Ľudia v dejinách
prichádzajú a odchádzajú, ale
svedectvo zostáva. Tí, čo prišli
na otvorenie novej knihy o Senci, si mohli tento spomienkový
dokument na časy, ktoré sa už
nikdy nevrátia, hneď zakúpiť.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Atraktívne
saiwellness
Senec má o raritu viac. Atraktívne japonské wellness
centrum prišli pri otvorení
zhodnotiť viaceré známe
osobnosti.
Obdivovali ho herci Viki Ráková či Tomáš Maštalír, ale aj
kajakár Juraj Bača. Spieval
Robo Opatovský, Peter Cmorík
tentoraz len počúval a nasával
atmosféru, svet saiwellness
mu nie je neznámy, mohol
porovnávať s tým pravým, japonským, ktoré navštívil. Prišiel aj manažér Jany Kirschner
Jozef Šebo, ktorý chodí do
seneckého Aquaparku pravidelne. Atmosféru spríjemnili
svojím vystúpením tanečnice,
akvabely, thajskí boxeri, ale aj
majster bojových umení - mnohonásobný svetový šampión
Roman Volák.
Nechýbalo ani suši či ďalšie
dobroty japonskej kuchyne.
Centrum sáun, bazénov, víriviek a masáží nadchlo všetkých.
(el)
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Dva POŽIARE v starej poliklinike

Aj takto vyzerajú zdevastované priestory v starej poliklinike.

Opustená stará poliklinika na
Farskom námestí je v dezolátnom stave, priam jeho vredom. Niekto by si myslel, že to
už horšie nemôže byť. Omyl.
Opäť v nej horelo, dokonca

K.T.I. družstvo,
Banšelova 2,
821 04 Bratislava

správca objektu
Pezinská 41, SENEC
PRE VŠETKY
PODNIKATEĽSKÉ
SUBJEKTY V SENCI
Na základe záverov schôdze
vlastníkov podnikateľským
subjektom ponúkame
plochu fasády na stene
otočenej do kruhového
objazdu pri príjazde
z diaľnice na umiestnenie
reklamy, ako dlhodobý
prenájom.
Konštrukcia, ako aj jej
uchytenie na fasádu,
musí byť schválená
projektantom stavby.
Vlastníci bytov uvedeného
domu vyhlasujú, že o výbere
záujemcu budú rozhodovať
výhradne z hľadiska pre nich
výhodného prenájmu.

dvakrát. V pondelok 21. septembra o 20.35 hod. náhodná osoba spozorovala požiar
strechy.
Hasiči sa dostavili na miesto
s dvoma vozidlami. Zistili, že

horí prístavba medzi garážami
na nádvorí polikliniky. Požiar
zachvátil vnútorný priestor
a drevenú strechu budovy,
pokrytú lepenkou. Počas likvidačných prác museli strechu rozobrať, pretože horelo
aj v medzistropnom priestore.
Pre silné zadymenie hasiči použili dýchacie prístroje.
V budove sa nenachádzala
elektrina, ani plyn. Na miesto
prišla aj mestská polícia, ktorá sa pokúšala zastihnúť majiteľa, no nepodarilo sa jej to.
Predbežná škoda je 332 eur,
uchránené hodnoty predstavujú viac ako 6-tis. 600 eur.
O štyri dni sa plamene v starej
poliklinike rozhoreli znova, horeli tam odpadky v rozpadnutej časti budovy bez strechy,
postavenej z izolačných drevotrieskových profilov. Hasiči
požiar likvidovali pomocou
vysokého tlaku.

3

PRIDEĽOVANIE
náhradného VIN
Polícia informuje o upravených
podmienkach prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN. Umiestňovanie
a upevňovanie pre bratislavský
kraj vykonáva pracovisko ROZAN, s.r.o., Račianska 184/B,
831 02 Bratislava.

Burza zvierat
a chovateľských
potrieb

Burza drobných zvierat a chovateľských potrieb sa uskutoční v nedeľu 11. októbra od 7. do
10. hod. v seneckom amfiteátri. Môžete tu predať, kúpiť či
vymeniť hydinu, králikov, holubov, exotické vtáky a iné drobné zvieratá, či chovateľské potreby. Od 8. hod. sa vykupujú
kožky. Účasť so zvieraťom je
podmienená veterinárnym potvrdením. Tradične zaujímavé
(el) burzy sa konajú vždy druhú nedeľu v mesiaci.
(r)

Nebuďte ľahostajní,

VOLAJTE 159
Vidíte, že niekto sprejuje budovy,
pokúša sa vlámať do auta alebo
iným spôsobom ničí cudzí majetok? Volajte, aj anonymne, na bezplatné telefónne číslo 159. Dnes sa
to týka iných, zajtra to môže postihnúť vás.
(r)

Predaj jabĺk

Predávame jablká
z novej úrody za cenu
od 0,20 Eur (6,05 Sk),
aj na zimné uskladnenie.
Otvorené
po: od 13. do 18. hod.,
ut. – pia: od 9.30 do 12.30,
13.30 do 18. hod.,
sob.: od 8. do 12. hod.
Jablkáreň Dodofruct,
Lichnerova 30, Senec
(ulička pri Unibanke).
Tel: 0915 971732
Uzávierka novebrového
čísla mestských novín Senčan
je v pondelok 26. októbra.
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Čože je to PÄŤDESIATKA...
Základná umelecká škola slávila narodeniny jedinečným koncertom
„V jednej piesni sa spieva čože je to päťdesiatka... Ak
tento vek dosiahne škola, na
ktorej vzdelávame mladé talenty, je to vzácna príležitosť
obzrieť sa do minulosti,“ týmito
slovami otvoril komorný koncert pri príležitosti 50. výročia
založenia ZUŠ na Fándlyho
ulici v Senci jej súčasný riaditeľ Mgr. art. Gabriel Škriečka,
ktorý ju vedie od roku 1991.
Spomínal na vývoj školy, keď
postupne pribúdali odbory, na
predchádzajúcich riaditeľov,
na úspešných absolventov pôsobiacich v profesionálnej sfére. „Všetci robia svojmu mestu a našej škole dobré meno
svojou prácou. Tak, ako sa o
to snažia aj terajší žiaci, ktorých sme na štúdium v tomto
školskom roku zapísali 787.“
Riaditeľ sa poďakoval vedeniu
a pedagógom, spomenul ocenenia. Zdôraznil, že na počesť
výročia škola pripravila viacero podujatí.
Odštartoval ich koncert, ktorý sa konal v Centre Labyrint
v kultúrnom dome, kde svojimi
umeleckými výkonmi nadchli
študenti - profesionáli, bývalí
absolventi tejto školy. Operným spevom zaujali Viktória
Ballánová, Katarína Mokráňo-

vá, Mário Tóth, Lucie Szabová
a Mgr. art. Zuzana Szabó. Na
trombóne hral Róbert Madarász, na violončele Ba. Michaela Škriečková, na klavíri
Mgr. art. Mária Fedorová a Bc.
Petra Mazúchová, na klarinete
Barnabáš Kollárik. Recitovala
Monika Macháčková a Dávid
Hartl, ktorý program aj uvádzal. Klavírny sprievod Mgr.
art. Renáta Ruttkayová, Ildikó
Galambosová, Mgr. art. Ilona
Takácsová.
Róbert Madarász, sóiista v hudbe ministerstva vnútra
K. Mokráňová vystihla vyznania viacerých, keď povedala:
„Na tejto ZUŠ nám dali geniálne základy, sme za to vďační.
Odštartovali našu kariéru, je to
dar.“ Doplnila ju jedna zo žiačok Evy Casanovej L. Szabová, ktorá nastúpila na Janáčkovú akadémiu v Brne študovať operný spev: „Výborne nás
pripravila, nemáme zlozvyky,
sme dobrý materiál (smiech).“
A Miška Škriečková, ktorá
v Grazi študuje hru na violonBarnabáš Kollárik
Viktória Ballánová
čelo a predviedla nádhernú
skladbu pianissimo, dodala:
„Bolo mi cťou dnes hrať, aj
chodiť do tejto školy, kde ma
viedli k cieľavedomosti, dravosti aj disciplíne.“
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Oslavy 50. výročia pokračujú v októbri spoločným koncertom s družobnými školami, v marci sa na koncerte predstavia
súčasní žiaci školy a na výstave sa budú prezentovať mladí
výtvarníci. V júni sa predstaví tanečný odbor.

Michaela Škriečková

Lucie Szabová a učiteľka Eva Casanova

Petra Mazúchová a Ildikó Galambosová

Katarína Mokráňová
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OPTICKÁ sieť aj v rodinných domoch
Optická sieť v Senci je realitou niekoľko rokov - jej výhody už dnes využíva mnoho
ľudí, ktorí bývajú v bytových
domoch na takmer celom
území Senca.
Rozdiel medzi službami poskytovanými prostredníctvom
optickej siete, ktorú poskytuje
spoločnosť e-Net a ostatnými sieťami, je predovšetkým
v kvalite. Počasie nijakým spôsobom neovplyvňuje šírenie
signálu – iba ak nastane výpadok elektrickej energie, ktorý
samozrejme spôsobí výpadok
všetkých elektronických služieb v domácnosti. Pre príjem
služieb nie sú potrebné žiadne
dodatočné zariadenia. Preto
nie je obmedzený počet pripojených televíznych prijíma-

čov, pričom na každej TV je
možné sledovať iný TV program. Služby je možné zapojiť
na existujúce funkčné anténne (koaxiálne) rozvody, nie sú
nutné dodatočné montážne
práce v interiéri. V ponuke sú
dva televízne balíky. Rozšírený obsahuje až 56 TV staníc,
pričom mesačné platby sú od
3,58 eur (108 Sk).
Pri internetových službách je
najväčšou výhodou neobmedzená kapacita sťahovaných
dát a garantovaná rýchlosť
pripojenia. Navyše pripojenie
k internetu využíva každý
zákazník samostatne, teda

s rýchlosťou sa nedelí s ostatnými užívateľmi. Na svoje
si prídu aj zarytí „surferi“, ktorí
si potrpia na vysokú rýchlosť
sťahovania dát, keďže si môžu
vybrať
internetové
balíky
s rýchlosťou až 70Mbit/s s
cenami už od 11,55 eura (348
Sk). Rovnako ako pri televíznych službách, aj pri internetových platí, že je možné
pripojiť aj viacero počítačov
prostredníctvom routra, vďaka
ktorému je tiež možné vytvoriť
bezdrôtovú sieť v rámci bytu.
Výhody optickej siete mohli
doteraz využívať obyvatelia
Senca len v bytovkách, pričom rodinné domy boli o ne
ukrátené. Spoločnosť e-Net
však vyriešila už aj tento problém a pre rodinné domy má
zaujímavé riešenie.

Novinka: ROZPRÁVKY Z LESA
„Som motýľ Ničota, smejem sa
dosýta, keď každý v lese predo
mnou uteká... Urobím BU-BU,
podstrčím nohu, kto ma stretne, má proste smolu.“
Pesnička z tretej časti novej
knihy Márie Čechovičovej nazvanej Motýľ Ničota predstavuje motýľa, ktorý - tak ako
mnohé deti, stvára rôzne huncútstva... Nová kniha seneckej
spisovateľky má názov Roz-

právky z lesa, jej 120 farebne
ilustrovaných stránok určite
rozžiari detské očká. Kniha sa
skladá z troch častí: Mravček
Timotej, Išlo vajce na vandrovku a Motýľ Ničota. V tejto trilógii, preloženej aj do angličtiny,
sa v lese stretávajú rozprávači

príbehov vrana Adéla, straka Madulka a havran Alfonz.
A nevedia sa dohodnúť - ktorý
príbeh je ten najkrajší a najpútavejší? Najlepšie bude, keď
o tom rozhodnú deti... Tie si to
prečítajú, vypočujú.

(el)

Mestská knižnica pripravila pre deti na utorok 27. októbra
o 14.30 stretnutie s autorkou, spojené s čítaním príbehov
a pesničkami. Jedno z detí získa knižku aj s cédečkami
z muzikálikov. Knižočky bude možné si požičať či zakúpiť.

Stačí si objednať službu na
stránke www.e-net.sk, alebo
prísť sa osobne informovať do
Zákazníckeho centra, kde pracovníčky ochotne a odborne
vysvetlia podmienky pripojenia. Keďže každý rodinný dom
je jedinečný, najlepšou voľbou
je, dohodnúť si obhliadku, na
ktorej technik presne vysvetlí
technické náležitosti zapájania.
Do kvality prenosu služieb cez
optickú sieť sa oplatí investovať. A spoločnosť e-Net je rozhodne dobrou voľbou pri výbere prevádzkovateľa služieb
v Senci.
(r)
Info: www.e-net.sk
telefón: 02 / 20 20 20 20
hot-line: 0917 / 641 132
(Po-Ne od 9. do 21. hod.)
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Knihy, čo MAJÚ DUŠU
Prišli dôchodcovia, spisovatelia aj študenti. Múdre a veselé
slová slovenskej spisovateľky Viery Švenkovej a aktívne
publikum navodili v mestskej
knižnici uvoľnenú atmosféru.
Čítanie z jej najnovšej knihy
Rozmarné sebalásky napovedalo, na čo sa zameriava,
čo nosí v srdci. Bolo čo počúvať. „Keď vidím mladých ľudí,
vravím si: Svet má budúcnosť,“ konštatovala spisovateľka a na margo čítania kníh
dodala, že nie je dôležité, aby
sme čítali veľa. Podstatné je
čítať také knihy, v ktorých je
ľudská múdrosť, ktoré obohacujú. Ona tých kníh napísala
dvanásť a do každej vložila
svoju dušu.
Viera Švenková píše o láske.
Celý život sa rada stretáva
a rozpráva s ľuďmi, inšpiruje
sa ich osudmi, príbehmi. A tie
sa odrážajú v jej knihách.
V Mladých letách ju posadili

Labyrint pozýva
Vystúpi Moyzesovo
kvarteto
Koncert komornej hudby sa
koná vo štvrtok 8. októbra o 18.
hod. v Centre Labyrint mestského kultúrneho strediska. Účinkuje Christoph Soldan (Nemecko,
klavír) a Moyzesovo kvarteto.
Vstupné tri eurá.

Šachovnica sveta

Viera Švenková (vľavo) s organizátorkou Jarmilou Majovou

do kancelárie s Mašou Haľamovou, zo začiatku písala pre
deti. Aj ona, ako viacerí skvelí
autori, sa k skutočnej literárnej
tvorbe dostala po štyridsiatke.
„Vtedy už majú ľudia viac času
a začínajú sa venovať aj sebe.“
Sama svoje krížiky necíti
a vraví, že „pokiaľ nám to mys-

lí, sme mladí“.
Vtipná dáma zaujala všetkých.
Padali otázky a ona s nadhľadom reagovala. Zo Senca odchádzala s rozhodnutím, že sa
vráti. A nielen k literatúre, rada
si zapláva aj na jazerách.

Eva Lauková
foto Ján Lauko

V Galérii Labyrint inštalujú od 9.
do 30. októbra výstavu obrazov
akademického maliara Juraja
Dolána pod názvom Šachovnica sveta. Pozývame na vernisáž
s kultúrnym programom a občerstvením v piatok 9. októbra
o 18. hod.

Detoxikácia
a jej vplyv
Beseda s Ing. Želmírou Rarborskou na tému Detoxikácia a jej
vplyv na zdravie sa uskutoční
v stredu 14. októbra o 18.30 hod.
v Relax centre kultúrneho domu.
Vstup dobrovoľný.

SENČAN október 2009

ZAUJALO NÁS

7

Na umývanie lavór, ZÁCHOD TURECKÝ
Senčanka na misii v Afrike ošetrovala a zachraňovala malé deti a vzdelávala ich matky
Umývali sa v lavóri, mali turecký záchod. Na umývanie aj pitie používali dažďovú vodu. Aj
keď mali televízor, ani raz si ho
nezapli. Malým černošským deťom pomáhali napriek tomu, že
im hrozila malária, brušný týfus
a ďalšie exotické choroby. Jednou z dvoch slovenských dobrovoľníčok, ktorá sa do africkej
dediny Muhoroni v Keni na polročnú misiu dostala, je Senčanka Bronislava Gašparová.
Z pohody do nepohody?
Skončila Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá je známa
svojimi projektmi po svete. Dozvedela sa o možnosti, dostať
sa na misiu. Chcelo sa jej ísť z
pohody do nepohody? „Takto
sa to nedá definovať. Nevedeli
sme, do čoho ideme, projekt
bol nový, iba sa začínal.“ Rada
si však na svoj pobyt spomína
a prekvapuje rozhodnými slovami: „Nechcelo sa mi odtiaľ odísť.“ Do malej nemocnice, ktorú
v roku 2003 vybudoval rád Sisters of Mercy a ktorú od roku
2007 vedie írska rehoľná sestra Vincent, išla pracovať ako
zdravotná sestra vo februári.
„V nemocnici, kde nebol lekár,
sa neoperovalo, liečili sa tam
pre túto oblasť typické choroby:
malária, tuberkulóza, brušný týfus a podobne. Bola tam aj pôrodnica, aj tam sme pomáhali,“
približuje situáciu Broňa, ktorej
sa všetky choroby vyhli. Zato
jej kolegyňa si prešla takmer
všetkým: mala parazity, brušný

V čase voľna vyrážali do prírody.

týfus, maláriu...
Krst ohňom
Hneď v začiatkoch si zažila krst
ohňom. Práve v tom čase tam
pri meste Molo vybuchla havarovaná cisterna s benzínom
a zahynulo pri tom viac ako sto
domorodcov. Chceli si nabrať
z vytekajúceho benzínu... „Bolo
tam veľa popálených,“ spomína. „Pri ich ošetrovaní sme pomáhali dva týždne, učili sme
domáci personál, ako ich ošetrovať. Hoci pôvodne mám stredoškolské zdravotnícke vzdelanie, veľa som v zdravotníctve
nepracovala. Mala som stiesnený pocit, keď som vyfasovala
plášť, rúško, rukavice. Prvý deň
som viackrát musela vyjsť von,
aby som sa nezložila. Bolo mi
zle. No na druhý deň som to už
zvládala bez problémov.“
V čom spočívala ich práca?
Podávali lieky, infúzie, preväzovali, pomáhali pri pôrodoch,
robili v hospice. „Do nemocnice chodilo veľa podvýživených
detí. Volali sme do Bratislavy, či
sa s tým dá niečo robiť. Poslali
nám peniaze, aby sme im kupovali sušené mlieko a kašu.
Vzdelávali sme matky, učili ich,
ako sa majú o deti starať, akú
stravu im majú dávať, ako ju
pripravovať. Robili sme aj prevenciu, ako predchádzať chorobám.“ Rodičia boli veľmi vďační
a disciplinovaní, uvedomovali,
že im pomáhame. Stredná škola je v Keni platená. Veľa rodín
si nemôže dovoliť poslať tam
deti. Broňa trom deťom zaplatila

školné a postupne im štyri roky
bude platiť štúdium. Ako hovorí,
„veď africké deti majú tiež sny“.
Zážitok, zachrániť dieťa
Africký pobyt ju veľmi obohatil.
„Mnoho detí tam žije bez rodičov, veľa ľudí má AIDS, či je HIV
pozitívnych. Matky aj babky
boli veľmi vďačné, keď sme im
zachránili dieťa alebo vnúča. To
bol najväčší zážitok, aj keď nie
vždy to vyšlo. Prišla napríklad
matka s dvojročným dieťaťom,
ktoré vážilo 2,6 kilogramu. Pýtala som sa, čo mu dáva jesť
a ona s úsmevom, že strong tea.
Týmto silným čajom ho celý čas
kŕmila. Iba tým. Nevedela, že
keď mu nedá jesť, môže zomrieť. Dieťa sme hospitalizovali,
postupne ho zvykali na stravu,
ale po ôsmich dňoch zomrelo.
Takýchto extrémnych prípadov
však bolo iba pár, aj z nich sa
nám niektoré podarilo zachrániť. Zážitok bol, keď sme videli,
ako dieťa rastie, priberá a mení
sa jeho zdravotný stav.“
Doma pod tlakom
„Domov sa mi nechcelo ísť.
Keď som sa vrátila, týždeň som
nevychádzala. Prekážali mi ľudia. Každý sa na niečo sťažuje,
a pritom sa máme veľmi dobre.
Ľudia tam, kde som bola, potrebujú peniaze akurát na jedlo. Ani na to nemajú. Keby ste
videli, akí sú vďační za banán,
ktorý si nemôžu dovoliť! Jedia
väčšinou ugali – múku zmiešanú s vodou a trochu povarenú.
Vznikne z toho tvrdá hmota. Je-

dia aj podusené nasekané listy
podobné špenátu, občas fazuľu. Nesolia, nekorenia, nedochucujú. Používajú cukor. Naša
strava im nechutí. Nemusia ani
veľa zeleniny. Pritom sa dožívajú pomerne vysokého veku. Vekový priemer je tam však nižší,
lebo veľa ľudí zomiera na AIDS
či exotické choroby,“ zamýšľa
sa cestovateľka.
Tam bola sloboda
Na oblečenie mala málo svojich
vecí, všetky tam nechala, no doniesla 75 kíl darčekov, väčšinou
domorodých suvenírov. „Čo sa
obliekania týka, bolo mi to tam
jedno. Keď som si doma otvorila skriňu - čo si mám obliecť,
mala som zlý pocit. V Keni ten
problém nebol. Doma je človek
pod tlakom: musím sa slušne
obliecť, zladiť oblečenie, nalíčiť
sa. Zväzuje to. Tam bola v tomto sloboda. Nikto sa za mnou
neobzeral, neukazoval prstom.
Už sa z toho dostávam, ale stále
nemám potrebu ísť do obchodu.
A preto - hneď by som sa vrátila...!
Eva Lauková

Ošetrovali aj ťažko popálených po výbuchu cisterny.
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KALANETIKA

CAFÉ CINEMA
pozýva

Pevné telo a zdravie
pre každý vek

O kalanetike sa hovorí ako o zázračnej metóde, predovšetkým
pre tých, ktorí trpia bolesťami
chrbta a kĺbov. Jej veľkou výhodou je, že ju môžu cvičiť ľudia
každého veku a dokonca aj so
zdravotnými problémami. Cvičenie sa začína aerobným úvodom, nasleduje presne stanovený sled posilňovania, pričom
pohyby sa opakujú len v malom
rozsahu, avšak vo väčšom počte
opakovaní, aby sa dosiahol maximálny efekt. Preto je dôležité,
osvojiť si cviky správnym spôsobom. Kedy by ste ju mali cvičiť?
Predovšetkým vtedy, keď chcete
pracovať so svojou postavou,
tvarovať ju, zoštíhľovať, vylepšiť
si rovnováhu, ohybnosť a šetriť
kĺby či chrbát. Pevný zadoček
a ploché brucho sú impulzom,
prečo sa do cvičenia pustiť.
Cvičenie kalanetiky vedie
v kultúrnom dome
Mgr. Gabika Szabová,
kontakt: 0905 159 662.

Novootvorené CAFÉ CINEMA
pred vstupom do kinosály v kultúrnom dome pozýva občerstviť
sa. Ak navštívite kino či iné podujatie, čaká vás príjemné posedenie pri výbornej káve alebo
čaji, podáva sa tu alko aj nealko, sladkosti či slané drobnosti.
Chýr o dobrej káve sa rýchlo šíri,
môžete prísť len tak - posedieť si
v príjemnom a kultúrnom prostredí. Veď tieto nedávno nadstavené priestory žiaria farbami,
majú svoju atmosféru.
(r)

Zmena: Deti baví CIRKUS MUZIKUS
Sériu detských koncertov s Máriou Podhradskou a Richardom
Čanakym musia v dome kultúry
prerušiť pre rodinno - zdravotné
problémy interpretov. No v bohatej ponuke detských koncertov budú pokračovať, zaväzuje
k tomu bohatá návštevnosť prvého koncertu.
V sobotu 24. októbra o 15.30
sa predstaví Cirkus muzikus
- pútavé hudobné predstavenie plné žonglovania a kúzlenia

s hudbou. Profesionálny mím,
hudobník a spievajúca herečka
spolu s deťmi z publika oživia
postavičky a pesničky Juraja
Hatríka. Pelle Otvorušká, motýlik Eliška a slon Makarón ukážu,
aká dokáže byť hudba veselá, zázračná i tajomná. Spolu
s nápevmi J. Hatríka sa na to
podujmú aj melódie C. Saint-Saensa, L. V. Beethovena, Joplina,
Offenbacha a ďalších. Všetkým
bude spolu fajn!
(bb)

REPETE návraty
Program plný nestarnúcich hitov
a vtipov sa koná v nedeľu 25.
októbra o 18. hod. v kinosále
kultúrneho domu. Účinkujú Martin Jakubec, Lýdia Volejníčková,
Monika Stanislavová a Zdeněk
Sychra. Vstupné 5 eur.

Podrobný program akcií konajúcich sa v dome kultúry
nájdete na webovej stránke
www.msks-senec.sk.
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Seniori POD ORLOJOM

Súťažili mladí
ZÁCHRANÁRI

Jeseň života nemusí byť vždy
šedá a stereotypná. Aspoň
u členov Jednoty dôchodcov
v Senci sa takou nejaví. Po doterajších úspešných podujatiach
pripravilo jej vedenie ďalšiu zaujímavú akciu - trojdňový autobusový zájazd na Kysuce, Oravu
a do Poľska.
Hneď prvý deň bol bohatý na
ponuku: v Rajeckej Lesnej
prehliadka veľmi známeho,
z dreva vyrezaného Betlehema
s pohyblivými postavičkami,
v Rajeckých Tepliciach moderný kúpeľný komplex Afrodita.
Na druhý deň v lone krásnej
prírody, ktorej hojne prialo aj
slnečné počasie, si seniori prezreli Múzeum kysuckej dediny
vo Vychylovke a previezli sa unikátnou úvraťovou úzkorozchodnou železničkou.
Nevšedným zážitkom bola
prehliadka Slovenského orloja
v Starej Bystrici, ktorý síce nekonkuruje tomu svetoznámemu
pražskému, ale pozerať sa je na
čo. Nadštandardné ubytovanie
v Športhoteli v Oščadnici len
znásobilo dobrý dojem z výletu,
na ktorom nechýbala ani návšteva Jánošíkovho rodiska Terchovej s obedom v Jánošíkovej
kolibe, prechádzka Vrátnou dolinou so zaujímavými skalnými

Obvodné kolo mladých záchranárov civilnej ochrany s medzinárodnou účasťou sa konalo
na juhu Slnečných jazier. Svoje
schopnosti a vedomosti si prišlo
vyskúšať deväť družstiev (osem
z obvodu Senec a jedno z maďarského Győrszemere). Súťažili
v behu, zo zdravotníckej prípravy, civilnej ochrany, streľby zo
vzduchovky a robili testy. Výsledky: 1. ZŠ Tajovského A, 2.
ZŠ Mlynská, 3. ZŠ Kráľová pri
Senci, 4. ZŠ Tajovského B, 5. ZŠ
A.M.Szencziho. Víťaz postúpil
do krajského kola.
(r), foto Jána Lauko

Ďakujeme predsedovi Jednoty dôchodcov Ing. Vladimírovi Kopeckému a členom výboru za dobre zorganizovaný zájazd. Vďaka patrí
aj Ing. Jánovi Tkáčovi, ktorého žarty nás v autobuse zabávali. Zostali nám pekné spomienky na zážitky, tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
Účastníčka zájazdu Červená Karkulka

úkazmi a nakoniec odskočenie
do Poľska, kde si najmä kúpychtiví účastníci prišli na svoje.
Pre členov Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov sú na
tento rok v pláne aj ďalšie akcie. Okrem spoločenských je
to predovšetkým veľmi užitočná

možnosť získania počítačovej Víťazi zľava: Natália Kolembugramotnosti v podobe pripra- sová, Lukáš Mráz, Dominika
vovaného kurzu. Nuž, turistika, Bučanová, Jaroslav Bučan.
vzdelávanie, relax – čo lepšie si
ešte môžu seniori priať od svojej
organizácie? Za to patrí poďakovanie jej vedeniu.
(er) Svetový deň prvej pomoci si národné spoločnosti Červeného
kríža a Červeného polmesiaca
pripomenuli v Senci pred kultúrnym strediskom. Mottom dňa
loch po pobreží aj v mestečku
bolo: Prvá pomoc pre život. ŠkoVodice. Našli si čas aj na pre- liteľ územného spolku SČK Brahliadku miest a ich zákutí. Nav- tislava-okolie Matej Belan predštívili Šibenik, kde si pozreli vádzal ukážky prvej pomoci,
nielen pamiatky, ale aj tržnicu. ošetrenie najčastejších poranení
Vo večerných hodinách obdi- detí a dospelých, poradil, ako
vovali starobylé mestečko Tro- reagovať pri situáciách, ktoré
gir, ktoré patrí k najcennejším ohrozujú život či zdravie človemestským architektonickým ka. Na akcii sa zúčastnili žiaci zo
celkom Dalmácie. Prezreli si ZŠ Tajovského, deti z Liečebnoaj katedrálu sv. Lovra, naj- výchovného sanatória v Senci
významnejšiu pamiatku. Pre- a náhodní okoloidúci. Partnerom
chádzali sa krásnymi úzkymi akcie boli aj seneckí hasiči, korí
uličkami s množstvom obcho- deťom ukázali techniku profesio(mh)
díkov, cukrární a reštaurácií, nálov.

PRVÁ POMOC
pre život

Oddych v slnečnej DALMÁCII
Dalmácia privítala seniorov
z Klubu dôchodcov v Senci horúcim slnkom, ktoré ich
sprevádzalo počas celých
siedmich
septembrových
dní a pokazilo sa až v deň
odchodu. Na dovolenku vo
Vodiciach – Smirnove len tak
nezabudnú, keď ubytovaní

9

v apartmánoch z terás pozorovali východ a západ slnka,
počúvali šumiace more...
No obdivovali aj otužilé dôchodkyne, ktoré v skorých
ranných hodinách využívali
vzácne účinky mora. Seneckí
seniori sa slnili, plávali, tí fyzicky zdatnejší jazdili na bicyk-

v prístave obdivovali plachetnice. Výlet, ktorý ohodnotili
slovom úžasný, ukončili nákupmi na trhovisku.
Dôchodcovia ďakujú za krásnu dovolenku, ktorú pre nich
vybrala vedúca klubu dôchodcov Helena Majorová.

(ma)
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Samuel Molnár, Sofia Lazarovová, Martina Rievajová, Daniel Štěpánek, Lara Sofia Berkyová,
Tomáš Toman, Michal Šmahel, Adam Hyroš,
Barbara Tóth, Karin Kováčová, Dorien Kukkó,
Rebeka Szabóová, Tomáš Ricker, Samuel Nociar, Jozef Benci, Simona Morvayová, Viktória
Kuchynková, Michal Tilandy, Adam Horný

Manželstvo uzatvorili
Peter Horváth - Mária Šimonová, Michal Bogyai
- Eva Sabová, Radoslav Bella - Katarína Horváthová, Rastislav Fischer - Lenka Vaculová, Roman Conorto - Michaela Letková, Tomáš Božik
- Lenka Soldánová, Patrik Hrúz - Monika Radzová, Stanislav Kvasňovský - Alžbeta Mokošová,
Jozef Pyšný - Alena Siposová, Marián Navrátil
- Zuzana Jakubková, Ladislav Mičian - Katarína
Papová, Radoslav Pomichal - Marianna Matláková, Viktor Dadaj - Andrea Neuschlová, Tomáš
Antal - Aneta Putnová, Matúš Paľa - Katarína Michalcová, Štefan Buček - Žaneta Karvaiová, Imrich Horváth - Zuzana Országová, Marián Varga
- Monika Kovalovská

Blahoželáme jubilantom
Dňa 24. októbra oslávia zlatú svadbu manželia Ladislav Porubský a Anna Porubská, rod.
Csasná. Boli by sme veľkí nevďačníci, miesto
srdca by sme v hrudi kameň mali, keby sme

Program na október
Kino MIER Senec
Začiatok večerných predstavení o 18. hod.
5., 6. pondelok – utorok
ZACK A MIRI TOČIA PORNO
Boli mladí a potrebovali peniaze... Komédia. USA,
nevhodné do 15 r., 101 min.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)
8. štvrtok začiatok filmu o 19. hod.
PROMĚNY
Vizuálne podmanivý film sleduje štyri rôzne postavy, ktorých životy sa prelínajú len pozvoľne
a náhodne. Tal/ČR, nevhodné do 12 r., 79 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)
9., 10., 11. piatok – sobota – nedeľa
STIAHNI MA DO PEKLA
Horor vo veľkom štýle. USA, nevhodné do 15 r.,
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)
12., 13. pondelok – utorok
VYDATÁ NEVESTA
Aj odborníčka na lásku môže stratiť hlavu... USA,
nevhodné do 15 r.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)
15. štvrtok
BRUNO
Čauves, ich bin Bruno, holub mieru! Komédia.
USA, nevhodné do 15 r., 83 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)

sa do jedného všetci drahým
našim jubilantom nepoďakovali. Želáme vám zdravie, šťastie,
porozumenie, veľa pokoja, by
ste nám v láske
dlho medzi nami
žili. Syn Ladislav
s manželkou Máriou, dcéra Magdaléna, vnučky
Veronika a Andrejka, ktoré starých rodičov bozkávajú, ako aj
ostatná rodina.

Jednota dôchodcov MO v Senci
Jarmila Zelmanová (65), Terézia Maráková (65),
Mikuláš Šesták (70)

Klub dôchodcov
Terézia Maráková (65), Alžbeta Mókošová (65),
Eva Schavelová (65), Helena Bundzíková (70)

Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO č. 215 v Senci
Juraj Hlavatý (30), Libuša Grosmanová (60), Mária Kláseková (60), Mária Klúčiková (60), Anna
Lakyová (60)

Navždy nás opustili
Irena Nagyová (1938), Zuzana Šušlová (1967),
Eva Šlosárová (1949), Anna Lócziová (1923), Terézia Pirošková (1922), Ernest Gašparek (1938),
Alžbeta Petríková (1924), Ján Veselka (1953),
16. piatok
DOBA ĽADOVÁ 3 : ÚSVIT DINOSAUROV
Pokračovanie úspešnej animovanej komédie.
USA, vhodné pre všetkých, 100 min., slov. dabing
Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)
17., 18. sobota – nedeľa
ÚNOS METRA 1 2 3
Dramatický thriller o únose vlaku v newyorskom
metre. Hrajú: D. Washington, John Travolta a ďalší.
USA, nevhodné do 12 r., 105 min.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)
19., 20. pondelok – utorok
KRVAVÉ POBREŽIE
Výpravná akčná dráma z doby Troch cisárstiev.
Čína, nevhodné do 12 r., 147 min.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)
23., 24. piatok – sobota
NEHANEBNÍ BASTARDI
Jazda plná krvi, potu, sĺz a túžby po pomste. Vitajte v 2. svetovej vojne podľa Q. Tarantina. Vojnový
film. V hlavnej úlohe Brad Pitt. USA, nevhodné do
15 r., 153 min.
Vstupné: 2,50 eura (75,30 Sk)
26. pondelok
BRATISLAVAFILM
Jeden deň v meste z pohľadu Mafiána (Banán
–Mafstory ), ďalej z pohľadu taxikára, ktorý prežíva
manželskú krízu a život mladého dílera drog, ktorý
žije v Petržalke. Hraný dokument o drsnej realite.
Hrajú: Z. Fialová, P. Batthyanyi, R. Roth, A. Šiško-

Martina Magyarová (1979)
Dňa 26. októbra budú dva roky,
čo nás navždy opustila drahá
mamička a babka Hermína
Bittnerová. Za jej lásku a dobro, ktoré priehrštím rozdávala
všade okolo seba, s láskou na
ňu spomínajú deti a celá rodina.
Dňa 29. októbra uplynie desať rokov od úmrtia vzácneho človeka Ing. Ludmila Vasileva.
Ten, koho sme ľúbili, nikdy neodíde. Žije v nás
a navždy zostane súčasťou našej rodiny. Viktoria, Boris, Irena, Isabel, Boris jr., Maja a ostatní.
Dňa 25. októbra si pripomenieme prvé výročie úmrtia našej
milovanej manželky, mamy, babičky a prababičky Márie Kášovej, rod. Bučekovej. S láskou na
teba spomíname, navždy ostaneš v našich srdciach. Manžel
Jozef, dcéry Marika a Lýdia, syn Ján, vnúčatá
a pravnúčatá.
Pred dvoma rokmi dňa 9. októbra 2007 nás navždy opustil
Ladislav Mráz. S úctou spomína rodina Mrázová a ostatní
blízki.

vá, SR, nevhodné do 15 r., 78 min.
Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)
27. utorok
NÁVRH
Vzali by ste si niekoho, kto vám pije krv? S. Bullock a R. Reynolds v romantickej komédii. USA,
nevhodné do 12 r., 109 min.
Vstupné: 2,30 eura (69,30 Sk)
29., 30., 31. štvrtok – piatok – sobota
KLIATBA MESAČNÉHO ÚDOLIA
Dobrodružná záchrana kúzelného sveta. Rodinný
film. VB/ Franc./Maď., nevhodné do 7 r., 103 min.,
čes. dabing
Vstupné: 2,20 eura (66,28 Sk)
Detské filmové predstavenia
11. nedeľa o 15.30 hod.
MONŠTRÁ VS. VOTRELCI
Na Zemi žijú monštrá, ktoré ľudia zavreli v prísne
tajnej zóne kdesi v pustatine. Keď ale planétu napadnú votrelci z vesmíru, ich schopnosti sa náramne hodia. Animovaný film. USA, vhodné pre
všetkých, 100 min., slov. dabing
Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)
18. nedeľa o 15.30 hod.
DOBA ĽADOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAUROV
Pokračovanie úspešnej animovanej komédie.
USA, vhodné pre všetkých, 100 min., slov. dabing
Vstupné: 2 eurá (60,25 Sk)

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, šéfredaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakčná
rada: PhDr. Gabriella Németh - predsedníčka, Ing. Helena Krajčovičová, Mgr. Bela Šušla, Ing. Pavol Blaho, Mgr. Marek Vincze, Mgr.
Peter Szabo, Monika Škovránková, Mgr. Helena Čajková, Ing. Brigita Glončáková, Ing. Ivan Fiala, Mária Rovenská, PhDr. Mária Kerekešová. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Tlač: PROMA, Senec. Registrované pod číslom OÚ SC-3/98. Nevyžiadané
rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť. Za obsah článku
zodpovedá autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. Nepredajné.
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Üdvözöl a szívem
(Csemadok köszöntő)

Sokunknak oly kedves, szívünknek oly
drága!
elszállt évek alatt adtál és vezettél,
emlékszünk, mert ezt kell hű szívvel rája,
sorsunkban te mindig cél és remény lettél,
szaladtak az évek ... kerek hatvan elszállt,
sokunkban úgy tudom lekesedés nem állt.

Potešia ORIGINÁLNE darčeky
Chcete pozemok na Mesiaci, túžite po raftingu, lete na stíhačke či
zaľúbenom víkende a zmene vizáže?

Egy volt a szív, lélek, száz sikert varázsolt,
kitartás, szorgalom gyümölcsöt megtermett,
hívott a küldetés, a lelkes alázat,
időst meg fiatalt a munka megedzett,
televénybe hullott a cselekvés magja
kedves szövetségünk útmutató napja.
Nem volt könnyű a lét, akadály sem kevés,
verejték és könnyek áztatták a lelkünk,
de élt, élni tudott akarat, cselekvés,
hittel és egy szívvel sok diadalt nyertünk!
ezt kell tenni ma is, de még inkább holnap
hű katonáiként az itteni sorsnak.
Üdvözöl a szívem, sok sikert kívánok,
sorkatonád vagyok, mint ahogyan többen,
élj és vezess tovább, zengjenek vivátok!
maradjunk a csúcson, ne a sötét völgyben,
bizony célba érünk, ha egy lesz a szívünk,
lelkesedés megedz és töretlen hitünk !.
Mgr. Katona Roland

A Szenczi Molnár Albert Óvoda és
Szülői Szövetsége
Szeretettel meghívja Önt és családját
az

OVI BÁLRA,
Melyet 2009. november 14.-én
(szombaton)
19.00 órai kezdettel rendez
A Vállalkozói Szakiskola
(volt Montostroj iskolája)
nagytermében.
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Nielen materiálne darčeky vedia potešiť.
Čoraz viac ľudí kladie dôraz na darčeky
neobyčajné, ale aj zážitkové. Na vzrušujúce prekvapenia, ktoré vyrazia dych a na
ktoré sa nezabúda. Aj takýmito darčekmi
rozdáva radosť Ing. Hana Sekulová, jej
spoločnosť ich ponúkala ako prvá na Slovensku.
Aké darčeky sú najobľúbenejšie?
-Pánov nevšedné zážitky priťahujú. Môžu
sa stať pilotmi na skúšku, vyskúšať si golf
s trénerom, či tandemový zoskok padákom,
vyhliadkový let balónom, rafting, alebo degustáciu strelných zbraní. Ak sú adrenalínové typy a majú odvahu, poteší ich akrobatický let, ako aj let na stíhačke Delfín. A po takýchto zážitkoch im dobre padne originálna
masáž. Dobrú náladu spraví aj firemný večierok s kúzelníkom a ochutnávka cigár.
Čo uprednostňujú dámy?
-Rôzne druhy premien s vizážistkou - aj
v domácom prostredí, obľubujú relaxačný
či zaľúbený víkend, zoštíhľujúce procedúry.
Oddychujú pri čokoládovej masáži alebo

si vyrobia vlastné dielko v kreatívnych dielňach. Tých ponúk je mnoho viac a stále dopĺňame nové.
Máte niečo aj pre deti?
- Napríklad detský kúzelnícky večierok očarí všetky deti.
Ponúkate aj neobyčajné darčeky. Ktoré
sú žiadané?
-Do kategórie unikátnych a žiadaných patria
pozemky na Mesiaci - o tie je aj v čase krízy
najväčší záujem, ďalej pozemky na Marse
a Venuši, predávajú sa kúsky vesmíru, galaktický pas či plne funkčný mobilný telefón
v tvare obľúbeného auta. Sú to darčeky originálne a naozaj sa na ne nezabúda. Medzi
neobyčajné osobné darčeky patrí bábkový
dvojník alebo osobná karikatúra.
Ako vyzerá napríklad darček - pozemok
na Mesiaci?
- Obdarovaný sa ním rád pochváli. Na originálnych certifikátoch je uvedené pri konkrétnom čísle parcely meno obdarovaného.
Dostane list vlastníctva, mapu Mesiaca,
kde je určená a zaznačená približná lokalita
pozemku a etický kódex občana Lunárnej
Ambasády. Nezabúdajme - lety na Mesiac
sa stávajú realitou už aj pre bežných turistov
a ktovie, čo nás čaká v budúcnosti!
(el)

Zážitkové a neobyčajné darčeky nájdete na www.darcek-prekvapenie.sk.
Sú rozdelené do samostatných
kategórií podľa zamerania,
aby si každý mohol vybrať ten svoj :-)

ZDARMA pre ľudí v hmotnej núdzi

Zene: EMP – TRIO
Belépődíj: 18 Eur vacsorával
Jegyelővétel: Szenczi Molnár Albert
Óvoda, Fándly u. 20, Szenc
Tel.: 02/4592 3510

• ranné cvičenia a večerné cvičenia aj pre tínedžerov
• individuálne poradenstvo
• víkendové pobyty
• orientálny tanec
• kineziológia - terapia ONE BRAIN, ktorá Vám
pomôže zbaviť sa fóbií, strachu,
trémy, traumy, rôznych závislostí…
Objednávky na terapiu / info o cvičeniach:
0903 223 547, sri@centrum.sk
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Cesta za PÁTROM Piom
Mnoho miest je na svete, kde
možno pookriať na duchu, posilniť svoju vieru a vyprosiť si
milosti a síl do ďalšieho života.
Jedným z nich je aj San Giovanni Rotondo - miesto pôsobenia
pátra Pia z Pietrelciny - svätca 20. storočia. Do autobusu
sme nasadli 22. augusta ráno
o piatej a vydali sme sa na dlhú

cestu zo Senca do Talianska.
Večer sme prišli do Loreta, kde
sme si prezreli krásny chrám
a mestečko. Po pár hodinách
cestovania sme došli do cieľa
- San Giovanni Rotondo, nachádzajúce sa v ostrohe talianskej
čižmy. Hoci bol už večer, vybrali
sme sa na prechádzku mestom.
Tri dni tu strávené boli pre nás

hlbokým duchovným zážitkom. Mali sme možnosť spievať
v mnohých chrámoch. Cestou
k moru sme obdivovali krásnu,
riedko obývanú krajinu Gargána. Zaujímanou bola návšteva
jaskyne sv. Michala archanjela
v Monte San Angelo. Na záver
našej cesty Talianskom sme
navštívili prímorské mesto Vieste. Popri spievaní a návštevách
kultúrnych pamiatok sa niektorí

zúčastnili aj na dvoch výletoch
loďou. Pre nás, animátorov,
bola táto cesta veľkou odmenou za celoročnú prácu s deťmi.
Ďakujeme Jožkovi Lančaričovi
a Ferkovi Podolskému za cestu
za pátrom Piom. Poďakovanie
patrí aj vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva.

Za všetkých animátorov
Monika

SENČAN október 2009
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NUDU V TÁBORE nepoznali
Aj tento rok, v Jedlinách, sa
začiatkom letných prázdnin
stretli nielen deti zo zboru Radosť, ale aj ich kamaráti. Žiarili spokojnosťou vďaka starostlivej príprave animátorov
a vyčerpávajúcemu programu
počas celých dvoch týždňov
(sv. omše, meditácie, turistika, nočná hra, blší trh, tvorivé
dielne, volejbal, vodné hry,
tance...). Veľká vďaka patrí
všetkým, ktorí sa podieľali na
organizovaní a priebehu toh-

to úžasného tábora, Ferkovi
Podolskému, Lydke Kolekovej, kňazom Viliamovi Michalovičovi, Jožkovi Lančaričovi,
Jožkovi Novákovi a ochotným
animátorom. Dobrou spoluprácou dokázali vytvoriť veľké
dielo pre deti rôzneho veku
a zaslúžia si nielen vďačnosť
a obdiv nás rodičov, ale aj veľkú podporu, aby v tom vytrvali
i naďalej.

Anka Straňáková
zdravotná sestra

Aj skúška odvahy v TMAVOM LESE

Keď niekde zaznejú slová „tábor Radosť“, v momente mi
začne v hlave blikať žiarovka
s nápisom - fantastický tábor
s najfantastickejšími ľuďmi v
ňom. Celý rok sa mi do tela
hrnú endorfíny pri myšlienke
na ten prázdninový týždeň,
cez ktorý si ani nespomeniem
na slovo nuda. To všetko vďa-

ka našim animátorom, na čele
s ujom Ferkom, ktorí majú ten
neuveriteľný dar, že rok čo rok
vedia vykúzliť nové a originálne nápady, ktorými nás celý
čas zasypávajú. Nebolo to inak
ani tohto roku. Popri energickom a plne nabitom programe
sa nezameniteľným zážitkom
pre mňa stala skúška odvahy,

pri ktorej až mráz behal po
chrbte. Keď sme sa pod rúškom noci vydali na „prechádzku“ po tajuplnom lese, nebolo
nám všetko jedno. Tisíckrát
sa môžeš presviedčať, že sú
to len prezlečení animoši, no
v tme všetko naberá strašidelný uhol pohľadu. Krušné
chvíle sme si spríjemňovali
hurónskym spevom a div, že
sme neprilákali zblúdilých
štvornohých chlpáčov s podivuhodným krochkaním:o). Ale
pár nábehov na infarkt a hlasných výkrikov stálo za tú super
príhodu na spestrenie nášho
života. Veselo bolo aj počas
dňa. Keď slnko a teplota, dosahujúca magickú tridsiatku,
nás vylákali z tieňa chatiek do
osviežujúceho bazéna, nikto
sa nesťažoval. Skákali sme,
jašili sme sa a neraz sme sa
stali terčom pre výrastkov so
sklonmi potápať náhodných

BODKA DOSIAHLA svoj rekord
Ani tento rok sme si nemohli
nechať ujsť jedinečnú príležitosť - a tak jeden teplý septembrový deň sme to odpálili na
Bodke za prázdninami. Lepší
začiatok ako svätá omša, ktorá
slúžila ako studňa Božej pomoci a milosrdenstva do nabitého
školského roka, si ani neviem
predstaviť. Posilnení touto nekonečnou láskou sme sa vyrojili na ihrisko a hurá na zábavu.
Poriadne sme sa vyšťavili na
spoločných hrách, kde sa to
len tak hmýrilo smejúcimi sa

„okoloidúcich“. Veď možnosť
obhliadnuť si kachličky zospodu sa nenaskytne každý deň,
no nie?:o)
Možno si myslíte, že čvachtanie muselo vybiť všetky naše
baterky, ale omyl. Večerné
disko sme si nemohli nechať
ujsť. Nikdy nezabudnem na to,
keď sme sa spojili do obrovského kruhu a spoločne odrazili naše pretancované nôžky
od zeme a z našich úst sa hrnuli slová „I just wanna jump“
(chcem len skákať!). Nemalo
to chybu. No nebolo všetko
len o hlučnej zábave, možnosť
upokojiť naše bujaré hormóny
a poďakovať sa za to všetko
Tomu hore sa nám naskytla
pri večernej modlitbe, ktorá
ešte viac sformovala naše srdcia a otvárala nám bránu bližšie k Bohu. Ďakujem za to.
Alexandra Tošić

človiečikmi, ktorí novým mladým animátorom dali poriadne
zabrať. Spálené kalórie sme
rýchlo nabrali s neodmysliteľným gulášom. Po krátkom oddychu a načerpaní energie šup
na najočakávanejší a najobľúbenejší moment celej akcie
- blšák. Výber bol naozaj pestrý. Toľko radosti na zafúľaných
tvárach detí , ale aj u pár obetavých rodičov sa nevída často.
Tohtoročná Bodka skutočne
dosiahla svoj rekord: bolo nás
314!
Alexandra Tošić
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Všetko o teple... od Dalkie
Kríza - nekríza, úspory sú vždy aktuálne

Začína sa nová
vykurovacia sezóna
Leto sa skončilo a začíname
ďalšiu vykurovaciu sezónu.
Naše technologické zariadenia sú pripravené. Máme za sebou náročné obdobie letných
odstávok, počas ktorých sa
na tepelno-technických zariadeniach vykonala plánovaná
údržba a opravy zariadení na
výrobu a dodávku tepla. Rovnako, ako po iné roky, aj toto
leto sme sa v Senci zodpovedne pripravovali na vykurovaciu
sezónu. Letné búrky nám narobili problémy s riadiacimi systémami, čoho následkom boli
aj opakované výpadky teplej
úžitkovej vody v obytných domoch na Svätoplukovej ulici
v Senci. Zamerali sme sa preto na zabezpečenie nových
prepäťových ochrán, aby sme
podobným situáciám zabránili. Vykonali sme aj preventívne
prehliadky a opravy na technologických
zariadeniach,
t. j. kotloch, čerpadlách, uzatváracích armatúrach. Sme
presvedčení, že tieto kroky
budú dostatočné na bezproblémový priebeh nasledujúcej
vykurovacej sezóny. Určite tak
urobili aj správcovia bytových
domov a kontinuálne vykonávali opravy na vnútorných
rozvodoch v spravovaných
domoch.
Veríme, že tohtoročné vykurovanie bude bezproblémové,
bez porúch a dlhších potrebných odstávok a hlavne, že
nás nepostihne ďalšia plynová
kríza.
Na Slovensku je veľký
potenciál pre vykurovanie
alternatívnymi zdrojmi
energie
V súčasnej situácii sa šetrí
stále a všade, kde sa len pozrieme. Svedčí o tom aj podporný program vlády v podobe výhodnej ponuky Štátneho fondu rozvoja bývania na
zatepľovanie príbytkov. Prví

priekopníci začínajú aj na Slovensku realizovať a inštalovať
zariadenia na výrobu energie
z obnoviteľných zdrojov, ktoré
však už bežne fungujú v ostatných krajinách Európskej únie.
Aj naša spoločnosť začala
realizovať projekty na výrobu
tepla spaľovaním biomasy vo
viacerých slovenských mestách. Ako príklad možno uviesť
Košice, Vráble a Lučenec.
V súčasnosti
pripravujeme
aj projekt výroby tepla slnečnými kolektormi v bratislavskej Petržalke. Napriek tomu,
že tieto projekty si vyžadujú
vysoké prvotné investície,
v budúcnosti prinesú spotrebiteľom úspory nákladov. Sú to
kroky, ktorými možno ušetriť
dostatok energie, peňazí, ale
aj životné prostredie a rozpočty domácností. Na Slovensku
máme veľký potenciál pre vykurovanie biomasou, využívanie solárnej energie na ohrev
vody ako aj využívanie geotermálnej energie.
S úsporami možno
začať doma
Často sa pýtate, aké má byť
poradie krokov, aby dosiahli
citeľné úspory pri spotrebe
tepla v bytových domoch. Treba začať s opatreniami, ktoré
majú rýchlu návratnosť, teda
sú finančne menej náročné
a zároveň ekonomicky vysoko
efektívne. Podľa týchto kritérií
je potrebné najskôr vykonať
hydraulické vyregulovanie a inštaláciu termostatických ventilov, toto však má už väčšina
bytových domov dlhšie zrealizované. Následne treba pokračovať so zateplením domu
a výmenou okien nielen v bytoch, ale aj v spoločných priestoroch a schodištiach. Proces
uskutočňovania
energetických úspor je dobré zakončiť
izoláciou tepelných rozvodov
vykurovania a rozvodov teplej
vody v dome. Teplovodné potrubia, hlavne v nevykúrených
miestnostiach, ako napríklad

v pivnici, treba starostlivo zaizolovať. Je dokázané, že 30 –
40 percentné úspory spotreby
tepla dosiahneme stavebnými
úpravami, akými sú zateplenie fasády, výmena okien,
oprava a zateplenie strechy
a podobne. Dôležitým motívom na vzbudenie záujmu
obyvateľov domu o šetrenie
tepla je aj osadenie pomerových meračov vykurovacích
nákladov. Tie síce neprinášajú
priamu úsporu tepelnej energie, ale nabádajú obyvateľov
k ekonomickému správaniu
sa.
Ušetriť možno pri samotnom
kúrení. Vykurovanie bytu na
21° C cez deň je najekonomickejšie. Znížením teploty na termostate o jeden stupeň znížite
spotrebu energie až o 6 – 8%.
Keď ste mimo bytu, nemusíte
kúriť naplno - používajte mechanické regulátory teploty
a ak vetráte, vypnite kúrenie
a otvorte okná dokorán.
Vzduch sa rýchlo vymení
a steny zostanú teplé. Vetranie cez pootvorené okno a súčasné kúrenie znamená veľké
plytvanie. Nainštalujte si za radiátory tzv. reflexné fólie. Takto

potom menej tepla uniká cez
steny von a viac ostáva v byte
– zvyšuje sa tak efektívnosť vykurovania. Fóliu umiestnite na
stenu za radiátor, odrazí späť
do miestnosti až 90% tepla.
Nezakrývajte radiátory závesmi alebo vecami na sušenie.
Zabránite tak prúdeniu teplého vzduchu do miestnosti
a zvýšite tým spotrebu energie
nadmerným vykurovaním.
Ako súvisí výška odberu
tepla s výškou ceny tepla
Všetkých spotrebiteľov zaujíma, ako súvisí výška odberu tepla s výškou ceny tepla.
Cena tepelnej energie je dvojzložková, skladá sa z variabilnej
a fixnej zložky. Variabilná zložka je časť ceny tepla, ktorá je
priamo závislá od spotreby
paliva - zemný plyn tvorí až
95% nákladov. Súčasťou variabilnej zložky je aj elektrická
energia potrebná na výrobu
a dopravu tepla, technologické
hmoty a technologická voda.
Táto zložka ceny tepla tvorí
takmer 80% (vrátane DPH)
z celkovej ceny tepla.
(ZK)
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SPOMÍNALI, ako hrali

Na oslave postupu seneckých hádzanárok do 1. ligy sa stretli tri generácie

Stretnutie troch generácií seneckých hádzanárok sa nieslo v znamení spomienok.

Senecké ženy hrali 1. ligu naposledy pred 40 rokmi, preto si
postup v ročníku 2009/2010 aj
primerane vychutnali. Vedenie
klubu pri tejto príležitosti pozvalo bývalé aktívne hádzanárky.
Stretli sa tie, ktoré postupne od
roku 1954 (vtedy v Senci založili hádzanú) vyhrávali ligové
súťaže, až zakotvili v 1. československej lige! Hralo tam päť
pražských celkov, Plzeň, Brno,
Liberec, bratislavská Lokomotíva a medzi nimi malý Senec.
Obrovský úspech. Na čisto
amatérskej báze vydržali hrať
najvyššiu súťaž dva roky. Trénoval ich vtedy Ľudovít Mészároš a hrali pod hlavičkou klubu
Slávia Senec. Postupne sa však
povydávali, resp. odišli do iných
klubov a z 1. ligy vypadli.
Keď v roku 1983 ženy začínali

znova, ako Šport klub Senec
to dotiahli do 2. ligy. Nastúpila ďalšia garnitúra hádzanárok, z ktorých viaceré priviedli
k hádzanej aj svoje dcéry, tie
sa v súčasnosti zapracúvajú do
družstva žien.
Na stretnutí bývalé hráčky predovšetkým spomínali.
Senčanka brankárka Marica
Csikmáková (za slobodna Eliášová), hrala v roku 1956 celoštátnu súťaž. „Aj preto som
bola v bránke, lebo som nerada behala,“ smeje sa. Hrala do
roku 1962. „Už som bola tehotná, keď som ešte chytala. Po
pôrode som však s hádzanou
skončila. Veľa sa nás povydávalo a aj skončilo, žiarliví manželia
urobili svoje (smiech).
Milka Jačianska (za slobodna
Štefeková) sa po škole zamest-

nala v Senci, aby mohla hrať.
Bola tiež medzi tými, ktoré
hrali najvyššiu celoštátnu súťaž, prvú československú ligu.
„Boli sme talentované, ale potrebovali sme profesionálnejšie vedenie. Hrávali sme na
škvarovom ihrisku na jazerách,
v miestach, kde dnes stojí hotel Amur a na dvore maďarskej
školy. Muži, keď išli do kostola,
pozerali sa na zápasy. Vykričali
nás, že sme povyzliekané - boli
sme v trenkách. Vtedy sme hrávali iba 20-minútové polčasy,
gólov padalo podstatne menej.
Na naše tréningy chodili aj zo
slovenského zväzu a hodnotili
nás ako mančaft krásnych žien.
V tom sme mali primát,“ smeje
sa Milka.“
Eva Lauková
foto Ján Lauko

Zoči-voči
NEĽUDSKOSTI
Poznámka

Osemdesiatročný, aj o palicu sa
už ťažko opierajúci pán pomaly
kráča k Národnému futbalovému centru v Senci, aby si pozrel ďalší domáci ligový zápas
senecko-veľkobielskeho SFM.
Oproti mu ide fanúšik - srdciar,
o niekoľko rokov mladší, ktorý
už ale taktiež videl iks stretnutí
na seneckom štadióne. Kolegovi dôchodcovi oznamuje, že na
zápas nepúšťajú bez vstupenky
ani dôchodcov nad 70 rokov. No
doteraz to bolo jednoznačné, argumentujú obaja: nad 70 rokov
vstup zdarma. Osemdesiatročný
pán (inak dlhoročný funkcionár
seneckej telovýchovnej jednoty)
sa však predsa ide presvedčiť, či
sa naozaj zmenili pravidlá „hry“.
Pri vstupnej bráne stojí zoči-voči
realite - biletári ho na štadión nepúšťajú, argumentujúc, že je to
nariadenie vedenia klubu. Starký sa otočí a smutne, pomalými
krokmi kráča domov. Zo zápasu,
na ktorý sa pripravoval vlastne
celé popoludnie, ale z ktorého
nič neuvidí. Samozrejme, doma
je pobúrený nad - podľa neho nemorálnym krokom a nechutným
ťahom majiteľa(ov) a funkcionárov SFM. Právom, veď takúto
neľudskosť od nich nečakal...
Na senecký štadión totiž treba
ľudí prilákať, a nie ich odtiaľ odháňať! Tých starších napríklad
aj voľným vstupom na zápasy.
Zaslúžia si to, veď počas dlhých
rokov dostatočne obohacovali
spoločnú seneckú pokladnicu.
Tú, z ktorej momentálne - okrem
iných - nemalé sumy čerpá aj
Béla Susla
klub SFM!

Dominovali SENECKÍ GYMNAZISTI
Obvodné kolo cezpoľného behu

Obvodné
kolo
cezpoľného behu žiakov základných
a stredných škôl, ktoré organizovala ZŠ Mlynská Senec, sa
konalo na severe Slnečných jazier. Zúčastnili sa na ňom štyri
stredné školy (23 študentov)
a osem základných (47 žiakov). Súťažili trojčlenné družstvá v štyroch kategóriách.

Ivanka pri Dunaji, študenti
Gymnázia A. Bernoláka Senec, žiačky Gymnázia A. Bernoláka Senec, žiaci Gymnázia
A. Bernoláka Senec.

Do krajského kola postúpili: kategória študentky: SOŠ

(r)
foto Ján Lauko

Víťazi jednotlivci: Darina Kubisová (SOŠ Ivanka pri Dunaji), Martin Jašo, Lea Poórová,
Juraj Jajcaj (všetci Gymnázium A. Bernoláka).
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Prasknutá panva NEODRADILA
Seneckí motokrosári zbierali v sezóne pekné umiestenia
Dobrú sezónu majú motokrosári z Motoklubu Senec. V Malokarpatskom pohári skončil po
deviatich pretekoch v kategórii
seniori Igor Podmanický st. na
celkovom štvrtom mieste a veľmi
ho to mrzelo. Veď mal rovnaký
počet bodov ako tretí, iba horšie umiestenia. Pritom posledné preteky jazdil so zlomenou
kostrčou... Pekné umiestenie
– šieste miesto dosiahol aj Ján
Rohár. V kategórii super seniori
sa darilo Štefanovi Kamenárovi,
obsadil piatu priečku. Výbornú
sezónu má Igor Podmanický
ml., keď v kategórii MX1 obsadil
šieste miesto. „Som spokojný.
Ešte absolvujem Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska 18. októbra v Šenkviciach a začne sa
príprava na novú sezónu. Opäť
sa chcem posunúť vyššie.“
Veľká nádej slovenského aj seneckého motokrosu 11-ročný
Jarko Antalič, jazdiaci za český
tím Osička, zbieral v tejto sezóne
nielen body, ale predovšetkým
skúsenosti. Veď jazdil o kategó-

Ján Rohár, Igor Podmanický st. a Igor Podmanický ml. oddychujú

riu vyššie s chlapcami staršími
aj o štyri roky. Mal však i smolu.
Otec Jaroslav mal aj obavy, veď
pre zranenie vypadol na štyri
týždne a na Prebore Moravy odjazdil z deviatich pretekov šesť.
„Spadol tak, že mal prasknutú
panvu, rôzne pomliaždeniny,
opuch aj vodu na hrudníku. Týždeň bol v nemocnici v Čechách,
týždeň na Slovensku.“ Napriek

tomu skončil šiesty, najlepšie
zo Slovákov, v dvoch pretekoch
obsadil tretiu priečku. Na Medzinárodných majstrovstvách
ČR Mitas junior Cup 2009 zase
nebodoval v druhom kole pretekov, po kolízii padli naňho dve
motorky a stratu už nedohnal.
Smola ho sprevádzala aj na Medzinárodných majstrovstvách
SR Tento Cup 2009 v Šen-

Jarko Antalič v plnom nasadení

kviciach, kde zadrel motorku
a s požičanou mal problémy. Aj
o tomto je šport. Jarko je však
príkladom športovca, ktorý sa
nevzdáva a napriek zraneniam
poráža starších a skúsenejších
súperov.
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Rozbehla sa HOKEJBALOVÁ liga
Senecká hokejbalová liga odštartovala nový ročník, do súťaže vstúpilo štrnásť tímov. Popri
štyroch seneckých (Playboy,
Skeletons, Leaders, Vandberg)
hrajú Predátors Nová Dedinka,
Bobry Kráľová pri Modre, Devils
Petržalka, Pavúci Pezinok, Réca
Devils, Orly Modra, Dunajská

Lužná, Empíria Bratislava, Skorpions Most pri Bratislave.
Vznikol nový senecký klub
Vandberg, do ktorého vstúpili
viacerí hráči z mužstiev Playboy
a Skeletons, ako aj brankár Adrián Nogely z tímu Playboy. Hra
nového celku zatiaľ napovedá,
že bude prínosom. Po úvodných

Leaders Senec začal ligu bez straty.

dvoch kolách plný počet bodov
majú Leaders Senec, Skorpions
Most, Devils Petržalka a Orly
Modra. Predchádzajúci ročník
vyhral tím Devils Petržalka pred
mužstvom Orly Modra, tretí boli
Skorpions Most pri Bratislave. Medzi ocenenými hráčmi
bol ako najlepší nahrávač To-

máš Tengeri (Playboy Senec).
Čestné ocenenie za dlhoročnú
podporu hokejbalu dostal Karol
Chmela (rozhodca ŠHbK).
Kedy sa hrá: sobota o 9., 10.30
a 12. hod., do 14. hod. (približne), nedeľa o 9., 10.30, 12. a
13.30 hod., do 15.30 (približne).
Eva Lauková, foto Ján Lauko

Tomáš Tengeri, Playboy Senec

