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OtVÁRANiE VÁHU iii.

Mesto Šaľa už tretíkrát organizuje zábavné popo-
ludnie Otváranie Váhu

súťaže pre deti, atrakcie, hudba, občerstvenie...

čas:  20. jún 2009 od 14.00 hod. do 20.00 hod.
miesto:  pláž na šalianskej strane Váhu

OtVORENÉ 
MAjStROVStVÁ ŠAlE 

VO VARENÍ GUlÁŠA!

V rámci OTVÁRANIA VÁHU III. sa uskutoční aj prvý ročník majstrovstiev Šale 
družstiev vo varení guláša. Nadväzujeme tak na minuloročný nultý ročník.

Súťažia družstvá, ktoré si zabezpečia všetko potrebné (suroviny, kotlík atď.). Dre-
vo dodá organizátor. Varí sa poobede (od 14.00 hod.) na pláži na šalianskej strane 
Váhu. Vyhodnotenie prebehne o 18.00 hod. Hodnotí sa chuť, farba, vôňa, celkový 
dojem.

Súťažíme o ceny!

Registrácia súťažiacich a bližšie informácie: (031) 770 5981, kl. 121 alebo melusova@sala.sk

podujatia

ŠAliANSKE SlÁVNOSti 

Š alianske slávnosti sa budú konať 26. - 27. júna na námestí v Šali. Tradične sa pred-
stavia súbory z družobných miest, folklórne a dychové súbory, zaznie i populárna 

hudba a na námestí budete mať možnosť vzhliadnuť ukážky tradičných remesiel.
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NAŠi jUbilANti
apríl

85 rokov: Anastázia Kútna, Ladislav Sedlák, Júlia  »
Hátašová, Vilma Vranková, Karol Sedlák, Vincent 
Bara
 80 rokov: Alžbeta Sedláčková, Gizela Kelemeno- »

vá, Anna Jászberényiová, Magdaléna Vanková
75 rokov: Helena Gavurová, Jozef Belovič, Gabrie-  »
la Solíková, Ľudmila Buranská, Juliana Hanzelí-
ková, Alžbeta Hecsová, Anna Cicáková
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ŠtAtiStiKA ObYVAtEĽOV MEStA
Mesiac Prírastok Úbytok Spolu

narodení prisťahovaní úmrtie odsťahovaní

apríl 12 13 17 59 23 941

referát evidencie obyvateľstva

MAtRiKA
Občania mesta Šaľa, ktorí sa narodili od  »
1.4.2009 do 30.4.2009

Manuel Tóth (13.12.2008), Monika Kilianová 
(22.3.2009), Ladislav Mlčúch (23.3.2009), Samuel 
Peťko (24.3.2009), Nina Čániová (24.3.2009), Jakub 
Mačák (25.3.2009), Tereza Jablonská (27.3.2009), 
Hana Kušnírová (30.3.2009), Tamara Klihová, Nela 
Patyiová, Lucia Biliková, Matej Žiška

Občania mesta Šaľa, ktorí uzavreli manželstvo  »
od 1.4.2009 do 30.4.2009

Radim Mifek a Tatiana Sklenárová, Milan Paštéka a 
Mária Tóthová, Ing. Miroslav Mažár a Ing. Mirosla-
va Laurincová, Július Patkoló a Barbora Kamenská, 
Miroslav Bodnár a Andrea Oláhová, Imrich Kel-
ler a Melinda Takácsová, Štefan Sedmák a Marcela 

ceny sú konečné
pri objednávke min. na 6 mesiacov zľava 10%
uzávierka ďalšieho čísla: 17.06.2009
kontakt: noviny@sala.sk, 031 / 770 5981 kl.,121

Paštiaková, Ľuboš Kmeťko a PhDr. Lívia Kováčo-
vá, Ing. Radovan Braník a Mgr. Jana Opielová, rod. 
Schulczová, Norbert Drozdík a Anna Tóthová, Ró-
bert Hladký a Helena Soboličová, rod. Janatová, Igor 
Slíž a Monika Hudečková, Norbert Hojer a Iveta 
Pálešová, rod. Ďuricová, Bc. Peter Mesároš a RNDr. 
Monika Mészárosová, Peter Pincéš a Zuzana Nezdo-
bová, Mgr. Ondrej Šajgalík a Mgr. Petra Penesová, 
Ing. František Németh a Mgr. Katarína Prieložná

Občania mesta Šaľa, ktorí zomreli od 1.4.2009  »
do 30.4.2009

 Jozef Miskolci (51), František Špendla (87), Milan 
Póša (46), Rozália Peťková (63), Mária Kissová (52), 
Juraj Boťanský (63), Alžbeta Krištofová (75), Milan 
Kromer (63), Mária Berecová (79), František Mol-
nár (78), Rozália Szoradová (84), Ivan Paštéka (54), 
Mária Bogárová (63), Filoména Práznovská (67), 
Helena Planková (68), Terézia Švikruhová (57), Zu-
zana Šarinová (72)
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samospráva

M esto Šaľa  a Úrad PSVaR v Nových 
Zámkoch vytvorili v rámci projektu 

„Malé obecné služby“  pracovné príležitos-
ti pre ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestna-
ní a poberajú dávku v hmotnej núdzi. Od 
1.5.2009 sa zúčastňujú pri udržiavaní čistoty 
mesta  v počte 22 pracovníkov. 

  Denne sa podieľajú na zlepšení životného 
prostredia v našom meste. Zbierajú roz-
ptýlený odpad vo všetkých častiach mesta, 
udržiavajú čistotu chodníkov a  verejných 
priestranstiev. 

  V zmysle myšlienky Národného projektu 
V sa uzatvorila dohoda s Úradom PSVaR v 
Nových Zámkoch č. 33/§52/2009/NP V-2 zo 

dňa 28.4.2009. Do tohto projektu sa zapojilo  
24 pracovníkov. Cieľom je podporovať udr-
žiavanie pracovných návykov uchádzačov o 
zamestnanie ako prostriedok zvyšovania za-
mestnanosti najmä  znevýhodnených uchá-
dzačov o zamestnanie a osôb odkázaných 
na dávku v hmotnej núdzi. Pracovné miesta 
boli vytvorené aj v mestských organizáciách, 
tj. materských školách a základných školách, 
kde sa podieľajú na rôznych  pomocných 
prácach a pri čistení areálov školských zaria-
dení. Udržiavajú čistotu aj v areáloch mest-
ských cintorínov.

Helena Kysučanová, MsÚ

MAlÉ ObEcNÉ SlUžbY

PONUKA NEziSKOVýM 
ORGANizÁciÁM

StE NEziSKOVÁ ORGANizÁciA PôSObiAcA NA 

úzEMÍ MEStA? MEStO ŠAĽA VÁM PONúKA 

NASlEdOVNÉ VýHOdY:

 stály priestor na prezentáciu na stránke mesta www.sala.sk (bezplatne) »
priestor v mesačníku samosprávy na prezentovanie vás a vašich aktivít (bezplatne) »
 služby SMS Centra na informovanie o vami organizovaných akciách (bezplatne) »
 finančné prostriedky na vaše akcie formou dotácií »
 priestor v mestských stánkoch (bezplatne) na prezentáciu počas mestom organizova- »
ných akcií (Jarmok tradičných remesiel, Vianočné trhy...)

Jozef Mečiar
meciar@sala.sk

0911 787 936jARMOK tRAdiČNýcH 
REMESiEl

26. - 27. júN 2009
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samospráva

K aždým rokom sa stretávame s rov-
nakým problémom: „Kto sa má sta-

rať o kosenie, príp. okopávanie kvetinových 
záhonov v predzáhradkách?“ V súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Šaľa č. 8/2000 o udržiavaní všeobecnej čis-
toty na verejných priestranstvách, o tvor-
be, ochrane a údržbe zelene sú za údržbu 
zelene v predzáhradkách obytných blokov 
komplexnej bytovej výstavby zodpovední 
ich majitelia, resp. správcovia – napr. spo-
ločenstvá, družstvá, samotní vlastníci bytov. 
Je to vizitka každého vchodu ako sa stará o 
predzáhradky. Rovnaký princíp platí aj pre 
rodinné domy, tzn., že ak sú pri chodní-

koch zriadené pásy zelene, alebo kvetinové 
záhony, sú povinní majitelia domov príp. 
nájomníci takéto plochy udržiavať a čistiť. 
 
Zeleň nachádzajúcu sa v areáloch organizá-
cií, podnikov, školských zariadení a pred-
školských zariadení, obytných domov, zá-
hrad, ako aj v objektoch podnikateľských 
aktivít je jej majiteľ (užívateľ) povinný udr-
žiavať v riadnom stave, ako aj pás prídomo-
vej zelene bezprostredne susediaci s areá-
lom objektu. 

Ing. Gabriela Braníková 
referát životného prostredia

tÉMA: PREdzÁHRAdKY PREd ČiNžiAKMi 

KRÁtKE SPRÁVY

Mesto ukončilo verejné obstarávanie na dodávateľa súvislých opráv miestnych komuniká- »
cií, verejných priestranstiev, odstavných plôch a chodníkov. Dodávateľ začne s opravami 
od 25.5. Ukončenie prác predpokladáme do 25.6. Obnovenie vodorovného dopravného 
značenia sa uskutoční po opravách miestnych komunikácií.
Dňa 25. 5 sa začne s výstavbou 78 parkovacích miest na Dolnej ulici.  »
Mesto vybralo dodávateľa na vybudovanie nových chodníkov, výstavba je plánovaná na  »
2. polrok 2009. 
Mesto vyhlásilo  verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie Jilemnického ulice vo  »
Veči. Realizácia je plánovaná na 2. polrok 2009.
Ukončené je obstarávanie dodávateľa projektovej dokumentácie na riešenie predstaničné- »
ho priestoru – vytvorenie nových parkovacích miest a preloženie autobusovej zastávky. 
Nitriansky VÚC požiadal o stavebné povolenie na kruhovú križovatku Dolná-Vlčanská –  »
Družstevná a na rekonštrukciu celej Dolnej ulice, ktorú financuje mesto Šaľa a VÚC Nitra. 
Celkové náklady budú cca  1 400 tis. Eur ( 42176400 Sk ). Realizácia ešte v roku 2009.
Mesto ukončilo súťaž na dodávateľa rekonštrukcie MŠ 8. mája. Samotná rekonštrukcia sa  »
uskutoční cez letné prázdniny. 
Pripravuje sa verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie strechy na ZŠ s MŠ s VJM  »
Pázmánya.
Rozpracované sú obstarávania projektových dokumentácií na rekonštrukciu  Mestskej  »
knižnice J. Johanidesa, revitalizáciu centrálnej mestskej zóny, opravy MŠ J.Hollého, zria-
denia útulku pre bezdomovcov. Tieto projekty budú predkladané na financovanie zo 
štrukturálnych fondov EÚ.
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dotácie

PREdKlAdAjtE žiAdOSti O POSKYt-
NUtiE dOtÁciE NA ROK 2010!

M esto Šaľa poskytuje dotácie (nená-
vratný finančný príspevok) na rea-

lizáciu aktivít na území mesta.

Komu sa môžu dotácie poskytnúť:

výchovno-vzdelávacia, kultúrna, umelec- »
ká, športová a telovýchovná, záujmová, 
humanitná, charitatívna organizácia,
 nadácia, nadačný fond, »
 občianske združenie, »
 fyzická osoba – podnikateľ. »

Na čo sa môžu poskytnúť dotácie:

 nevyhnutnú rekonštrukciu, sanáciu a  »
údržbu objektov (hnuteľnej a nehnuteľnej 
povahy) so špecifickou náplňou činnosti 
,resp. zamerania – kultúrne, športové, his-
torické (akcent na pamätihodnosti), slú-
žiacich na verejnoprospešné účely,
 materiálno-technické zabezpečenie ak- »
cie – výstroj, náradie, nástroje, kostýmy, 
výzdoba, rekvizity, technika – ozvučenie, 
osvetlenie, premietanie,
 preplatenie nákladov spojených s edičný- »
mi, reklamnými, propagačnými, grafický-
mi službami – pozvánky, plagáty, letáky, 
vizitky, billboardy a pod.,
 refundáciu nákladov na cestovné, resp.  »
ubytovanie – účastníci akcie – účinkujúci, 
sprievodný, technický personál,
 preplatenie honorárov účinkujúcim na  »
podujatí (podľa autorského zákona). 

Na čo sa nemôžu poskytnúť dotácie:

financovanie nákladov stravného, prenáj- »
mu
nákup občerstvenia, alkoholických a taba- »
kových výrobkov,
 nákup darov, suvenírov,  »
 úhradu miezd, platov a odmien, pohon- »
ných hmôt,
 preplatenie honorárov pre organizátorov  »
projektu,
 refundáciu výdavkov uhradených žiadate- »
ľom v predchádzajúcich rokoch, 
 splácanie úverov a úrokov z poskytnutých  »
úverov,
 náklady, ktoré sa nedajú preukázateľne  »
doložiť účtovnými dokladmi. 

Koľko?

Maximálne 2 000 EUR ( 60252 Sk ) pre jed-
ného žiadateľa v jednom roku.

Kedy?

Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2010 
treba predložiť najneskôr 30. septembra 
2009. Žiadosti došlé po uvedenom dátume 
sa nebudú akceptovať.

Bližšie informácie sú dostupné na: www.sa-
la.sk – Samospráva – VZN – O poskytovaní 
dotácií (VZN č. 02/2009). 

Jozef Mečiar
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SMS cENtRUM ŠAĽA
MEStO VO VAŠOM MObilE

•  dozviete sa o kultúrnych a spoločenských akciách v meste
•  dozviete sa o dianí v meste a samospráve
•  môžete sa opýtať na čokoľvek
•  môžete sa zúčastniť ankiet

S MS centrum je služba, ktorá umožňu-
je komunikáciu medzi vami a samo-

správou mesta. SMS Centrum môžete použiť 
na prijímanie oznamov, na kladenie otázok 
mestu a poslancom. Naopak mesto a poslan-
ci ho môžu využiť na informovanie občanov 
o chystaných akciách rôzneho druhu. Môže-
te sa zúčastňovať ankiet.
Dostanete okolo 10 správ za mesiac v čase 
medzi 9.00 až 18.00 hod. SMS správy nepo-
sielame v nedeľu a cez sviatky. Účasť v SMS 
Centre je bezplatná.
Prihlásenie je jednoduché a bude vás stáť iba 
jednu SMS-ku.
Pošlite SMS správu na číslo 0911 117 127. V 
texte správy uveďte typ informácií, o ktoré 
máte záujem:
 

A – chcete sa 
zúčastňovať ankiet a prieskumov
M – správy o dianí v meste (zastupiteľstvo a 
podobne)
K – správy o kultúrnych a spoločenských  
podujatiach
V – všetky správy
Vxy – váš vek, Gm/z – pohlavie

Odhlásiť sa z SMS Centra je taktiež jednodu-
ché. Na to isté číslo pošlite správu Stop.
A M K V37 Gm
Muž, 37 rokov, chce odoberať správy o meste, 
kultúre a chce sa zúčastňovať ankiet.
V V55 Gz
Žena vo veku 55 rokov, ktorá má záujem o 
všetky informácie.

...náhrada za mestský rozhlas
Chcete vedieť, čo sa deje v Šali?
Odoberajte SMS správy o dianí 

v meste!

už máme 500 odberateľov

MAtERSKÉ cENtRUM MAMY MAMÁM POzýVA

Materské centrum Mamy mamám pripravuje pre mamičky na materskej dovolenke a ich deti, ale 
aj pre celé rodiny celotýždenný program k MDD. Program bude v priestoroch materského centra,  
okrem piatka, kedy sa stretneme vonku na námestí pred Mestským úradom v Šali.

Pondelok: 1.6. o 9.30 h na dvore MC – drobné súťaže pre našich maličkých  »
Utorok: 2.6. od 10.00 h do 12.00 h – poradňa dojčenia »
Streda: 3.6. od 9.30 h cvičenie na fit loptách pre detičky. 16.00 h -  diskusia s detskou lekárkou MUDr. Silviou  »
Mikovou na témy, ktoré najviac zaujímajú rodičov (strava, očkovanie, teplota, prvá pomoc…)
Štvrtok: 4.6. o 10.00 h – divadielko „Kto naučí loptu skákať”. 16.00 h – diskusia s Mgr. Beatou Sklenárovou  »
(liečebný pedagóg, psychoterapeut) na tému „detský vzdor”
Piatok:  5.6. o 16.00 h – koncert „Mária Podhradská a Richard Čanaky deťom”,  na Námestí  Sv. Trojice  »

Tešíme sa na vás a veríme, že  spolu urobíme radosť všetkým deťom. MC Mamy mamám
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fotoklub

V zniklo v druhej polovici roka 2007, 
na podnet nadšencov a milovníkov 

fotografie, ktorí pociťovali absenciu podob-
ného zriadenia na území a v okolí Šale. Od 
tej doby aktívne pracuje a zapája sa do rôz-
nych tvorivých i kultúrnych činností.
Od svojho počiatku si Fotoklub Šaľa dal za 
úlohy vytvoriť pre svojich členov podmien-
ky na tvorbu, stretnutia a prezentáciu svo-
jich diel, dokumentovať, odovzdávať skúse-
nosti a vedomosti záujemcom o fotografiu a 
v neposlednom rade publikovať.
 
Od počiatku začal Fotoklub Šaľa  odovzdá-
vať cenné vedomosti a skúsenosti záujem-
com o fotografiu, čo sa už viac ako dva roky 
úspešne darí nielen klubovými stretnutiami, 

ale aj fotokrúžkom. Fotoklub Šaľa za pomoci 
Nitrianskej komunitnej nadácie a sponzorov 
zriadil v meste Šaľa prvú galériu pod názvom 
Galéria umení a tvorby (Dec. 2008). 
Za svoju krátku existenciu Fotoklub Šaľa 
zorganizoval sedem úspešných výstav, for-
mou spoluorganizácie sa zapojil do medzi-
národnej internetovej fotosúťaže WISWAP,
zorganizoval súťaž amatérskej fotografie pod 
názvom „Objektív Františka Kollára“. Do je-
ho prvého ročníka sa s približne 400 foto-
grafiami zapojilo 80 autorov z mesta, jeho 
okolia a dokonca i zahraničia, neváhajte a 
do 31.5. sa môžete zapojiť aj vy!
„Šaľa nie je malé mesto, no nedisponova-
la žiadnymi výstavnými priestormi. Jediná 
možnosť, kde mali mladí umelci či už členo-

Členovia klubu na fotografii: Rubin Kostov, Tibor Vanko, Dezider Meszáros, Zuzana Miklá-
šová, Jakub Šperka, Martin Jakuš, Branislav Pištek

ObČiANSKE zdRUžENiE 
FOtOKlUb ŠAĽA
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fotoklub

via nášho fotoklubu, alebo maliari a sochári 
z mesta a okolia možnosť vystaviť svoje prá-
ce bolo foyer kinosály domu kultúry v Ša-
li. Náš fotoklub sa od počiatkov pohrával s 
myšlienkou vytvoriť menšiu galériu, kde by 
sa spomínané skupiny tvorivých ľudí mali 
možnosť stretávať, tvoriť, vystavovať svoje 
práce a odovzdávať svoje skúsenosti mlad-
ším, zainteresovaným a možno budúcim 
umelcom. A ako, vidieť podarilo sa!“, hovorí 
Rubin Kostov, spoluzakladateľ OZ Fotoklub 

Šaľa. Pridajte sa k nám a pomôžte nám na-
ďalej poskytovať možnosť prezentovania sa 
amatérskym aj pokročilým fotografom, vý-
tvarníkom, umelcom ďalších umeleckých 
diel, vzdelávať a sprístupniť krásy fotografie 
a umenia širokej verejnosti.

Občianske združenie Fotoklub Šaľa - Galé-
ria umenia a tvorby 

Pribinovo nám. 6, Šaľa - Veča
www.fotoklubsala.sk

ObČiANSKE zdRUžENiE FOtOKlUb ŠAĽA VÁS POzýVA 

dO GAlÉRiE UMENiA A tVORbY.

World Is the scene, where We are the photographers. 
Celý svet je scéna, každý je fotograf - WISWAP – The 
WISWAP je súťaž o slobodnej tvorbe, o zachytení oka-
mihu a živote ako ho poznáme aj nepoznáme, o radosti, 
kráse a nadšení pre fotografiu. Bola určená pre všetkých, 
ktorí sa chcú podeliť o svoju tvorbu bez ukladania zbytočných hraníc. Od 21. januára do 5. 
mája 2009 sa do súťaže, ktorá prebiehala na webovej stránke www.wiswap.eu, zapojilo pri-
bližne 600 amatérskych aj profesionálnych fotografov. Do súťaže sa mohli zapojiť nielen slo-
venskí, ale aj zahraniční tvorcovia bez ohraničenia veku. Súťažiaci mohli na stránku pridávať 
fotografie celkovo v trinástich kategóriách. Toto široké spektrum kategórií dávalo autorom 
možnosť ukázať svoju vášeň a radosť pre fotografovanie tak, ako ho vidia svojimi očami. 
Svedčí o tom aj fakt, že do súťaže pridali viac ako 1 800 fotografií. Komisia to vzhľadom na 
množstvo krásnych záberov nemala vôbec ľahké, no podarilo sa jej vybrať 92 fotografií, kto-
ré poputujú do galérie a z nich určiť 11 fotografií, ktoré získajú ocenenie WISWAP.

Prostredníctvom WISWAP sa priblíži fotografické umenie širokej verejnosti, keďže víťazné 
fotografie, ktoré vybrala komisia zložená z profesionálnych fotografov, budú vystavené v 
Galérii umenia a tvorby v Šali.

Veľké poďakovanie patrí Fotoklubu Šaľa, ktorý poskytol výstavné priestory Galérie umenia a 
tvorby a spoločnosti Fotolab, ktorá venuje hlavné ceny pre najlepších fotografov. 

Príďte medzi nás 5.júna o 18.00 do Galérie umenia a tvorby (Pribinovo nám. 6, Šaľa - Veča), 
spoločne otvoríme výstavu najlepších fotografií a oceníme najlepších fotografov.

www.fotoklubsala.sk 
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SúťAž

MEStSKÁ KNižNicA jÁNA jOHANidESA – 
OddElENiE OdbORNEj litERAtúRY OtVÁRA 

SúťAž POd NÁzVOM

„POzNAj HiStóRiU NÁŠHO REGióNU“.

Súťaže sa môže zúčastniť  každý čitateľ našej knižnice  vo veku od 15 - do 110 rokov.
Otázky budú pravidelne každý mesiac publikované v mesačníku samosprávy Šaľa, na 

internetovej stránke knižnice a na viditeľnom mieste v priestoroch knižnice.

Odpovede (s uvedeným menom, priezviskom a adresou súťažiaceho) je potrebné 
doručiť vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca

 - osobne na oddelenie odbornej literatúry
 - e-mailom na adresu kniznicano@sala.sk

Súťaž potrvá od januára do konca júna 2009. Prví traja výhercovia budú odmenení 
hodnotnými knihami.

Otázky na mesiac MÁJ 2009:

1. Vo fonde našej knižnice je niekoľko publikácií  o našom meste a regióne. Vlani vyšla brožúrka s 
názvom Vitajte v meste – Welcome to our town s fotografiami Igora Boháča a Igora Takáča. Zvlášt-
nosťou je dvojjazyčná mutácia (slovenská, anglická). Uveďte meno autora textu tejto publikácie. V 

tejto publikácii nájdete  tiež odpovede na nasledujúce dve otázky.

2. K tradičným podujatiam nášho mesta patria dni mesta, ktoré sa konajú v mesiaci jún. Ich súčas-
ťou je  Jarmok tradičných remesiel a vystúpenia súborov z družobných miest z Maďarska, Česka i 

Finska. Uveďte názvy družobných miest z týchto štátov.

3. Súčasťou Šale je aj miestna časť Veča, ktorá si vlani pripomenula  895. výročie prvej písomnej 
zmienky. Do ktorého roku bola Veča samostatnou obcou?

www.KNizNicA.SAlA.SK
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85. VýROČiE VzNiKU KNižNicE 

M estská knižnica Jána Johanidesa pri príležitosti 85. výročia svojho vzniku pripra-
vuje vydanie informačného bulletinu a uvedenie výstavy, ktoré priblížia rôzne eta-

py vývoja tejto kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. Touto cestou prosíme všetkých občanov 
Šale a okolia, ktorí vlastnia dokumenty týkajúce sa histórie aj súčasnosti našej knižnice o 
ich darovanie, resp. zapožičanie. Ide hlavne o fotografický materiál, výstrižky článkov z re-
gionálnej i celoslovenskej tlače, dokumenty zachytávajúce život a dianie v knižnici a pod. 
Majiteľov takýchto materiálov, ktorí majú záujem prispieť k zdokumentovaniu dlhoročnej 
histórie knižnice v Šali prosíme, aby nás kontaktovali telefonicky na tel. čísle 770 22 28 alebo 
osobne v knižnici.  

lAcKOViČ / lAzKOVicS /, jURAj 
295. výročie narodenia, 250. výročie úmrtia  
20. máj 1714, Borová – 1. február 1759, Nitra 

Katolícky kňaz. Od roku 1746 pôsobil ako farár v Močenku, od 1758 v Nitre, neskôr nitrian-
sky kanonik. V Močenku dal reštaurovať kaplnku sv.Kríža. 

APPEl, GUStÁV 
250. výročie narodenia 
25. máj 1804, Mojmírovce – 1903, Mojmírovce

Poľnohospodársky odborník, statkár, reformátor v poľnohospodárstve. V Uhorsku zaviedol 
cieľavedomé pestovanie krmovín a podvojný systém. Bol zakladateľom mliečnych hospodár-
stiev na majeri Hetméň pri Šali, v Poľnom Kesove, Šalgočke, ktoré patrili medzi prvé tohto 
druhu na Slovensku. Odborník na chov koní, bernského dobytka a merinových oviec.

HiStORicKý KAlENdÁR 2009

OSObNOSti - MÁj

knižnica a história
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POHOtOVOSť 

lEKÁRNÍ
 

jún
dátum lekáre  

1.6. Ve a 
2.6. ZACH 
3.6. Salix 
4.6. Alia 
5.6. Sovanis 
6.6. Mestská lekáre  
7.6. Modrá lekáre  
8.6. Mestská lekáre  
9.6. Dalen 

10.6. Dr. Max 
11.6. Lekáre  v poliklinike 
12.6. Modrá lekáre  
13.6. Dalen 
14.6. Ve a 
15.6. Ve a 
16.6. ZACH 
17.6. Salix 
18.6. Alia 
19.6. Sovanis 
20.6. Dr. Max 
21.6. ZACH 
22.6. Mestská lekáre  
23.6. Dalen 
24.6. Dr. Max 
25.6. Lekáre  v poliklinike 
26.6. Modrá lekáre  
27.6. Lekáre  v poliklinike 
28.6. Salix 
29.6. Ve a 
30.6. ZACH 

 

 

Modrá lekáreň, Nemoc. 93, Šaľa 031 – 770 7217
Veča, Lúčna 1/B, Šaľa - Veča 0910 114 591
ZACH, Hlavná 69, Šaľa 031 – 771 4896
Salix, Nemocničná 1, Šaľa 031 – 770 7190
Alia, Budovateľská, Šaľa 031 – 770 2361
Sovanis, Hlavná 6, Šaľa 031 – 780 5765
Mestská lekáreň, Hlavná 14, Šaľa 031 – 770 7034
Lekáreň v pol., Nemocničná 1, Šaľa 031 – 780 
5258
Dr. Max, OD Kaufland, SNP, Šaľa 
Dalen, Štúrova  (Centrál), Šaľa 031 – 770 7110

O ŠAli VEdiA V 
cElEj EURóPE

N ie je tomu tak dáv-
no, keď sa v televíz-

nych káblových rozvodoch 
objavila nová televízna sta-
nica RTV KREA. Od toho 
momentu mali Šaľania mož-

nosť sledovať dianie v meste 
v širšom rozsahu a v dosta-
točnom predstihu. Spravo-
dajstvo regionálnej televízie 
KREA sa postupne stalo pre 
väčšinu divákov pravidel-
ne sledovaným programom. 
Spravodajský redaktori sa 
zúčastňujú zasadnutí mest-
ských zastupiteľstiev, mapujú 
život v meste, problémy a ich 
riešenia, ale často ich vídať 
aj v uliciach Šale na kultúr-
nych, vzdelávacích i spolo-
čenských podujatiach. Práve 
spracovaním a odvysielaním 
stoviek príspevkov sa Šaľa 
tiež dostáva do povedomia 
regiónu. Počas minulého ro-
ka sme začali v spolupráci so 
Slovenskou spravodajskou 
televíziou Patriot, ktorej vy-
sielanie je možné prijímať 
prostredníctvom satelitu 
prakticky v celej Európe, 
pracovať na spoločnom pro-
jekte. Cieľom bolo zapra-
covať spravodajstvo RTV 

KREA do vysielania televí-
zie Patriot. Začiatkom roka 
2009 sa nám tento zámer 
úspešne podarilo pretaviť do 
praxe a naše spravodajstvo 
sa vysiela aj cez tv Patriot v 
pravidelných časoch, denne 
šesť krát. Od 01.01.2009 má-
te možnosť spravodajské prí-
spevky zo Šale vidieť nielen 
prostredníctvom televíznych 
káblových rozvodov a cez 
digitálne vysielanie SATRO 
Digital, ale aj prostredníc-
tvom satelitných prijímačov 
Digi TV a postupne aj cez 
T-Com Magio. Bližšie infor-
mácie o spôsobe možnosti 
prijímania RTV KREA, resp. 
sledovania spravodajstva 
RTV KREA, ako aj online vi-
deo archív nájdete na strán-
ke www.rtvkrea.sk. Na záver 
ešte jedna 
i n f or m á -
cia. Ak si 
o t v o r í t e 
na webo-
vej stránke 
t e l e v í z i e 
o k i e n k o 
„ Ľ u d i a “ 
n á j d e t e 
tam aj Ša-
ľana Jána 
Bačeka, ktorý v televízii pra-
cuje ako redaktor spravodaj-
stva.

Tomáš Szabo – riaditeľ 
RTV KREA

informácie
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1 . mája 2009 sa v Šali konal veľký happening, keď divadelný súbor Šok zinscenoval skvelé 
predstavenie, ktorým nás vrátil o 20 rokov naspäť. Našťastie len na 1 hodinu. Pred-

stavenie 1. mája sa v Šali neuskutočnilo náhodou. Tento rok si pripomenieme 20. výročie 
nežnej revolúcie a preto mestské zastupiteľstvo pred časom vyhlásilo rok 2009 v Šali za Rok 
demokracie. Recesijný 1. máj bol úvodnou akciou k Roku demokracie, v rámci ktorého sa v 
Šali uskutoční viacero podujatí zameraných na pripomenutie si revolúcie 17. novembra ako 
aj obdobia, ktoré tomu predchádzalo. Okrem iného jeden z parkov dostane názov Park 17. 
novembra, uskutočnia sa besedy, výstavy a Rok demokracie vyvrcholí, ako inak, v novem-
bri.

Jozef Mečiar

1. MÁj

1 máj
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VEČiANSKE SlÁVNOSti

t retí júnový víkend patril Večianskym sláv-
nostiam. Počas dvoch dní zazneli nové hity i 

nestarnúce melódie v podaní rôznych spevákov a 
hudobných zoskupení. V piatok otvorila slávnos-
ti šalianska dychová hudba, známa pod názvom 
Duslanka, po nej vystúpil nestarnúci Zdeno Sychra 
a Nora Blahová.  Trochu bláznivú nielen hudob-
nú show prezentovala hudobná skupina Eminent. 
Smiech, pospevovanie známych melódií a dav ľudí 
– to všetko sprevádzalo vystúpenie známej českej 
legendy Banjo band Ivana Mládka. A záver piatko-
vého večera sa niesol v rytme rómskej hudby, ktorú 
prišli prezentovať Sendeiovci. 
Sobota okrem hudobných vystúpení patrila tradič-
ne detskému bloku a extrémnemu bloku.
V detskom bloku okrem súťaží pobavil deti DS Ma-
terinky, ktorý s deťmi hral, spieval a zabával sa. V 
extrémnom bloku sa predstavili rekordmani – siláci, 
ktorí dali priestor aj odvážnym mužom zmerať si s 
nimi sily.
Hudobnú časť programu v tento deň začal Team re-
vival, ktorý hneď na začiatku rozprúdil zábavu le-
gendárnymi  hitmi skupiny Team. 
Mukatado – skupina známa z Eurovízie tiež prispela 
k dobrej nálade a po nej nastúpil Tomáš Bezdeda so 
skupinou, ktorý žal úspechy nielen u nežnejšej časti 
publika.
Vašo Patejdl a jeho nestarnúce hity boli prijaté s ová-
ciami a skandované: „Ďakujeme...“ hovorilo za všet-
ko, rovnako ako aj počet ľudí na jeho vystúpení.
Záver Večianskych slávností tradične patrí domácej 
kapele, tento rok po prvýkrát, ale určite nie naposle-
dy, koncertovala Imrichova klebeta.

večianske slávnosti
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1 MÁj

POĎAKOVANiE

Za organizáciu a pomoc pri realizácii 
prvomájového happeningu ďakujeme

Divadelnému súboru Šok »
Divadelnému súboru Neskrotní ko- »
medianti z Kráľovej nad Váhom
Divadelnému súboru Materinky »
Tanečnej skupine Jumping »
Centru voľného času v Šali »
ZUŠ v Šali a Magdaléne Máčikovej a  »
Rite Záležákovej
MsKS v Šali »
Bertramovi Betákovi, Mirovi Demí- »
novi, Dominike Rudickej, Ladislavovi 
Rehákovi, Jarovi Bujnovi, Linde Var-
govej, Danici Sigetovej a pánovi Kor-
govi.

Fotoreportáž na www.sala.sk v sekcii Šaľa sa baví
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ČÍtAť, VidiEť, 
POČUť A PREžiť  

V ŠAli

U čivo vlastivedy  tretieho ročníka v 
sebe zahŕňa aj informácie o obci, jej 

blízkom okolí, činnosti mesta, mestských 
úradov a zastupiteľstiev. Priblížiť žiakom 
len prostredníctvom slova fungovanie a 
štruktúru mestského úradu a jeho hlavných 
predstaviteľov nie je vôbec jednoduché, ale 
na druhej strane umožňuje učiteľovi využiť 
vlastnú tvorivosť a dostupné možnosti. A tak 
sa zrodil nápad zrealizovať návštevu Mest-
ského úradu v Šali, v spolupráci s p. Kukuč-
kovou z MsÚ Šaľa. Deti do poslednej chvíle 
netušili, kam pôjdu. Dostali však dôležitú 
úlohu, obliecť  sa vhodne „spoločensky“ a 
túto povinnosť aj náležite a dôstojne splnili. 
Chlapci sa  skveli v oble-
koch a dievčatá v krás-
nych šatách a sukniach. 
Pohľad na deti v tých-
to „róbach“ bol úžasný. 
V zasadacej miestnosti 
MsÚ sme si pozreli  vý-
stavu bratov Čapkovcov, 
na ktorej Viktor zbadal 
svoju obľúbenú knihu od 
J. Čapka Rozprávky o psíčkovi a 
mačičke.
O malú chvíľu sme sa presunuli 
na úsek Evidencie obyvateľstva. 
Deťom sa tu trpezlivo venovali p. 
Nikodémová a Hatvaniová. Deti 
ich nazvali – „...tety, ktoré o nás 
vedia všetko“.
A prišla chvíľa, na ktorú sa všetci 
tešili – deti prijal vo svojej kance-
lárii primátor mesta Šaľa - MUDr. 

Martin Alföldi. Svoju triedu predstavil Mar-
tinko. Deti mali trocha aj trému a najviac sa 
osmelili dievčatá. Pán primátor zodpovedal 
na všetky otázky detí a pri ich odchode im 
venoval informačné brožúry o našom meste, 
ktoré deti vedia využiť na hodinách vlasti-
vedy.
Ďalšieho prijatia sa deťom dostalo od p. 
prednostu Ing. L. Gálla. Triedu mu predsta-
vila Janka, ktorá kládla najviac otázok. Do-
zvedeli sa, že realizovať aktivity a akcie pre 
deti či mesto, je finančne náročné. Deti sa 
pochválili, že pri príležitosti Dňa Zeme vy-
čistili sídlisko Novomeského.
Trieda 3.A ďakuje za ochotu a ústretovosť 
vedeniu aj pracovníkom MsÚ za prijatie, 
hodnotné informácie a malé spomienkové 
darčeky. Lebo raz počuť, vidieť a zažiť je viac 
ako stokrát čítať v učebnici.

PaedDr. Iveta Sabová – triedna učiteľka
ZŠ J.C. Hronského v Šali
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KAPlNKA SV. jOzEFA

K aplnka sv. Jozefa je najväčšia a 
najzachovalejšia kaplnka. Na-

chádza sa na konci Kráľovskej ulice, 
v peknom a udržiavanom parku. Ka-
plnku postavili šalianske cechy – sto-
lári, tesári, murári v prvej polovici 
19. storočia. Podľa kaplnky je pome-
novaná aj časť poľa „Pri kaplnke“ a 
zanesená po segregácií  do katastrál-
nej mapy. Má rozmery 6x5 metrov a 
je zariadená na vysluhovanie svätých 
omší, v malej veži je zvon. Každý rok 
1. mája na sviatok Jozefa robotníka 
sa tu konajú sväté omše.

PAMätNÍK 
ObEtiAM i. A 
ii. SVEtOVEj 
VOjNY

P amätník obetiam I. a II. svetovej vojny 
znázorňuje Ježiša Krista s vojakom a sú 

na ňom uverejnené mená šaľanov, ktorí padli v 
oboch svetových vojnách. Nachádza sa pri Kos-
tole sv. Margity v Šali.
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zÁKAz PitiA AlKOHOlU NA 
VEREjNOSti - iNŠPiRÁciA z 
POVAžiA HOdNÁ NASlEdOVANiA
Trenčín, mesto módy, prináša nové trendy na 
Slovensko nielen v móde resp. aspoň my v NOM 
(Nezávislej Organizácií Mladých) dúfame, že bu-
de. Od polovice mája je tam totiž zakázané poží-
vanie alkoholických nápojov na verejnosti. Tento 
zákon tým, že zakazuje pitie alkohou v parkoch, 
na zastávkach, staniciach a pod. pomáha vytvárať 
bezpečnejšie prostredie pre vás ako občanov, ro-
dičov, mladých ľudí. Návštevníci ako aj občania 
mesta sa môžu cítiť bezpečnejšie a slobodnejšie. 
Zákaz pitia na verejne prístupných miestach po-
môže znížiť násilie, predchádzať škodám na spo-
ločnom majetku – či už sa to týka ničenia lavi-
čiek v parkoch alebo rozbitých fliaš v pieskovisku, 
kam sa vaše deti chodia hrávať, prípadne na tráve 
, kde venčíte svojho psa. Mesto a štát má za úlohu 
vytvárať bezpečné prostredie pre svojich obča-
nov. A vďaka tomuto zákonu sa mu môže poda-
riť túto úlohu splniť. Návštevou reštaurácie alebo 
baru podvedome akceptujeme a pripravujeme sa 
na výskyt ľudí podgurážených alkoholom. Preto 
očakávame, že mesto sa postará o to, aby existo-
vali miesta, ktoré sú BEZ alkoholu. Na Slovensku 
existuje zákon o zákaze predaja alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Bohu-
žiaľ všetci sme sa stretli s jeho nedodržiavaním. 
Vďaka tomuto zákonu bude možné postihovať aj 
prípady, keď niekto dospelý nakúpi alkohol a ná-
sledne sa s ním podelí s mladistvými. Pitie alko-
holu na verejnosti je taktiež bezplatnou reklamou 
a propagáciou alkoholických nápojov, čím sa na-
viac vytvára obraz, že alkohol je bežnou súčasťou 

každodenného života a patrí k súčasnému život-
nému štýlu. Obraz, ktorý môžu iniciatívy v Tren-
číne zmeniť k niečo lepšiemu. My, mladí ľudia, 
členovia mimovládnej organizácie, ktorá bojuje 
proti alkoholu a ostatným drogám, preto vyzýva-
me aj ostatné mestá, aby zvážili prijatie takých-
to zákonov. Pretože je naším právom vyrastať v 
prostredí bez alkoholu a ďalších drog. Takisto 
vyzývame mestá, aby na verejných podujatiach, 
akými sú napríklad jarmoky, oslavy založenia 
mesta atď., zakázali predaj alkoholu. Vyzývame, 
aby všetky mestom podporované a pripravované 
podujatia nepodporovali rozvoj závislosti a teda 
boli bez alkoholu. 

Alexandra Pappová
alexandra.pappova@gmail.com

www.nom.sk

NOM - Nezávislá Organizácia Mladých je otvorenou apolitickou neziskovou organizáciou. Je pl-
noprávnym členom medzinárodného združenia mladých – ACTIVE – Sobriety, Friendship and pe-
ace - so sídlom vo Švédsku a IOGT International. Ľudská dôstojnosť, tolerancia a mier sú cieľom, 
o ktorý sa NOM usiluje propagovaním zdravého životného štýlu bez drog a alkoholu, pretože je 
známe, že práve alkohol a drogy sú hlavnou príčinou násilia medzi ľudmi. Z tohoto dôvodu členovia 
vlastnou abstinenciou a prízvukovaním dodržiavania ľudských práv šíria hlavnú myšlienky NOM a 
ACTIVE medzi rovesníkmi vo svojom okolí aj na medzinárodnej úrovni.
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F U t b A l
P rvoligová súťaž v ročníku 2008/2009 

sa „prehupla“  už do záverečných po-
sledných 3 kôl,  ktoré sa v čase našej uzávier-
ky  musia odohrať v jeden deň a v rovnakom 
čase (poznámka autora: nariadenie ŠTK 
VFZ SÚV z dôvodov regulárnosti súťaže).  
Iba nedávno sa odohralo stretnutie 19. kola 
s Podbrezovou a tak tento prvoligový ročník 
vojde do histórie ako prelomový, nakoľko ve-
ľa stretnutí sa muselo dohrávať kvôli počasiu, 
ale aj chrípkovej epidémii (Lučenec, Šaľa,...), 
ale zrodila sa  aj prvá kontumácia, nakoľko 
futbalisti Humenného z finančných dôvodov 
neodcestovali na majstrovský duel do Bra-
tislavy s Interom.  Našim futbalistom sa  v 
jarnej odvete nedarí tak, ako by si priali ich 
priaznivci, keď sa im podarilo „uhrať“ nie-
koľko zlých výsledkov, od vysokej prehry do-
ma s Lučencom 0:4, až po nepríjemnú „spr-

chu“ 5:0 v Ružomberku s rezervou. Povinné 
body, aj keď sa súper snažil z plných síl, sme 
vydolovali s rezervou Dunajskej Stredy, keď 
sa strelecky presadil stoper Klusa, ktorý je s 
nitrianskou posilou Bališom s dvomi gólmi 
najlepším strelcom mužstva. Pri pohľade na 
počet doposiaľ iba šesť presných streleckých 
zásahov  do siete súperov, napriek dlhodobej 
neúčasti najlepšieho strelca Vencela (zdra-
votné dôvody) je jasné, že nový tréner Tibor 
Meszlényi vie, kde ho najviac tlačí topánka. 
Nájsť čarovný prútik alebo recept na prebu-
denie našich hráčov v ofenzíve. Napokon aj 
posledné výsledky doma s Humenným 0:0 
a Trenčínom 0:2, ale aj   vonku v Dunajskej 
Strede a Podbrezovej, 0:1 hovoria o tom, že 
ak chceme bodovať nesmieme dostať gól, 
resp. musíme aspoň jeden zaznamenať. Po-
sledných päť kôl nás preverí, nakoľko sme 
hrali všetko so súpermi, ktorí sú v tabuľke 
vyššie, alebo bojujú o postup.

24. kolo:   Ružomberok  „B“  -  Slovan Duslo ŠAĽA  5 : 0 (2 : 0)
25. kolo:    Slovan Duslo ŠAĽA - MFK Košice „B“  2 : 1 (2 : 1)  Klusa, S. Bališ 
26. kolo:     MFK Michalovce - Slovan Duslo ŠAĽA  2 : 1 (2 : 1) Uzola
27. kolo:    Slovan Duslo  ŠAĽA - HFC Humenné  0 : 0
28. kolo:     DAC D. Streda „B“ -  Slovan Duslo  ŠAĽA  0 : 1 (0 : 1) Klusa
29 .kolo:    Slovan Duslo ŠAĽA  -  AS  Trenčín  0 : 2 (0 : 1)
30. kolo:    Šport Podbrezová  -  Slovan Duslo  ŠAĽA  0 : 1 (0 : 1) Peťovský 
31. kolo:   Slovan Duslo ŠAĽA - Inter  Bratislava
32. kolo:   LAFC  Lučenec  -  Slovan  Duslo ŠAĽA 
33. kolo:   Slovan Duslo  ŠAĽA  -  Rimavská  Sobota 

VýSlEdKY 1. FUtbAlOVEj liGY – ROČNÍK 2008/2009

Góly Dusla Šaľa v jesennej časti zaznamenali: Vencel 8/1, T. Obert 4, Šajbidor 2, Lalák 2, S. Cissé 2, 
Lancz 2/1, Vojtíšek, Dékány,  Carrera, Uzola, Klusa (spolu – 25 gólov).  Góly Dusla Šaľa v jarnej časti 
zaznamenali: S. Bališ 2, Klusa 2, Uzola, Peťovský. Podbrezová – Slovan Duslo ŠAĽA  0:1 (0:0)  gól: 
51. min. Klusa; pred 950 divákmi rozhodoval Pavlík; ŽK: Šulek – Mikla, Braun, Anda.  Duslo: Anda 
- Braun, Mikla, Klusa, Harvilko - Lancz, Tomiš, T. Obert (65. min.   Bališ); Vyskoč – Uzola (90. min. 
Valent), Peťovský - tréner T. Meszlényi.   Výsledky 30. kola: Inter -  Prievidza 4:2; Lučenec - R. Sobota 
2:1; Ružomberok „B“ – Humenné 0:3; DAC „B“ - Michalovce 1:0; Košice „B“ – Trenčín 1:1;  Tabuľka 
po  30. kole: 1.  Trenčín 65:27 – 58 bodov;  2. Inter  Bratislava  52:25 – 58 bodov;  3. Podbrezová 43:23 
– 56 bodov; ....7. ŠAĽA 31:36 – 42 bodov,…..11. Košice „B“ 31:49 – 26  bodov,  12. DAC  „B“  18:84 – 
10  bodov.
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VOltÍžNA 
SEzóNA SA 

zAČAlA V ŠAli

P ekný slnečný, takmer letný deň priví-
tal účastníkov slovenského voltížneho 

pohára, ktorý sa uskutočnil dňa 18. 4. 2009 
v areáli SOŠ v Šali. Najväčšiu časť pretekárov 
tvorili voltižéri z Nitrianskeho kraja, klubov 
z Nitry a Topoľčianok, ale hlavne domáci 
účastníci zo Šale. Najvzdialenejších súťa-
žiacich zo Slovenska priviezol Ján Tribula z 
klubu Freestyle Poprad a ako hosť pretekov 
štartovala nádejná juniorka z Ruska – Mária 
Bondar. Aj napriek tomu, že tieto preteky sú 
prvé v sezóne, už teraz sme videli veľmi kva-
litné výkony niektorých jednotlivcov, či už v 

juniorskej alebo v seniorskej kategórii. Podľa 
názoru rozhodcov si po povinných a voľných 
zostavách obe šalianske družstvá, juniorské i 
seniorské, udržali svoj štandard medailistov 
z majstrovstiev Európy a so značným bo-
dovým rozdielom zvíťazili nad ostatnými 
skupinami. Seniorská skupina si tohto roku 
pripravila voľnú zostavu, ktorej motívom je 
hudba z filmu „Master and Commander“. 
Citlivo zacvičená zostava vyvolala u prí-
tomných divákov i rozhodcov veľmi dobrý 
dojem. „Treba ešte „vycibriť“ niektoré prvky 
presne do hudby, čím by sme potom s touto 
voľnou zostavou mohli počítať s najvyššími 
umiestneniami vo svete,“ zhodnotila cviče-
nie svojich zverencov trénerka Jana Majdle-
nová.Tieto preteky finančne podporilo aj 
Mesto Šaľa, čím sa mohli všetkým preteká-
rom kúpiť veľmi pekné ceny.

Okrem ďalšieho kola slovenského voltížneho pohára, ktoré sa konalo 16. mája 2009, čaká 
Šaľu veľkolepé medzinárodné podujatie – Svetový voltížny pohár v dňoch 6.-7. júna 2009 v 
areáli SOŠ v Šali. Svoju účasť predbežnými prihláškami potvrdili súťažiaci z dvanástich kra-
jín. Veríme, že toto podujatie opäť podporia diváci zo Šale i okolia.

L. Majdlen

Sú až družstiev Junior 
1. TJ Slávia SOUP Ša a, kô  Rambo, cvi ili: 
    L. Vlasáková, M. Meluš, D. Král,  
    L. Hoblíková, L. Žarnocaiová,  
    M. Mikulová, T. Tóthová 
2. JK DUEL Nitra , lonžér L. Sklenárová 
3. NŽ Topo ianky, lonžér B. Kodak 

Sú až družstiev Senior 
1. TJ Slávia SOUP Ša a, kô  Vilám, cvi ili: 
    A Bi ová, M. Šagátová,  
    J. Pej icová, M. Necela, L. Majdlen,  
    A. Luká , V. Martin eková 

Ženy Junior 
1. Mária Bondar (Rusko) 
2. Martina Šagátová (TJ Slávia SOUP Ša a) 
3. Jovana Pej icová (TJ Slávia SOUP Ša a) 
 

Muži Junior  
1. Tomáš Malý (NŽ Topo ianky) 
2. Matej Meluš (TJ Slávia SOUP Ša a)  
3. Adam Luká  (TJ Slávia SOUP Ša a) 
 

Sú až detí 
1. Kristína Buchová (JK Lužianky) 
2. Barbora Gažíková (TJ VO Nitra) 
3. Lea Kubicová (JK Lužianky) 
4. Kristína Hajdúová (TJ Sávia SOUP Ša a) 
5. Laura Hadna ová (TJ Sávia SOUP Ša a) 
 

Muži Senior 
1. Adrián Tóth  (TJ Slávia SOUP Ša a) 
2. Miroslav Kromka (Freestyle Poprad) 
3. Du ák Juraj (TJ Slávia SOUP Ša a) 
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VYžREbOVANiE A VýSlEdKY zÁKlAdNEj ČASti wHil 08 / 09

H Á d z A N Á 

z verenkyne trénerky Dariny Braunovej  
veľmi dobre  zvládli záverečné stret-

nutie základnej časti medzinárodnej WHIL , 
v ktorom si poradili s najväčším rivalom v 
boji o tretie miesto v slovenskej časti tabuľky 
a tým aj jeho nasadenia do semifinálovej čas-
ti  play off .  Hádzanárky Iuventy Michalov-
ce, ktoré boli  po základnej časti najlepším 
družstvom, sa stretli v play off s  Trenčínom  
(vyhrali suverénne 3:0 na zápasy a postúpi-
li do finále), druhé družstvo v tabuľke po 
základnej časti, minuloročný majster  ŠKP 
Bratislava, sa stretol s našimi hádzanárka-
mi.  Našim dievčatám sa nedá za semifiná-
lový boj o prekvapujúci postup nič vytknúť, 
nakoľko po výbornom súboji nakoniec pre-
hrali na zápasy v pomere 3:2 (poznámka au-
tora: v Bratislave sme prehrali 22:21 (8:9), 
keď sme boli po celý čas lepším mužstvom a 

ešte v 57. minúte sme viedli 20:21, v druhom 
dueli už vyhral ŠKP hladko 29:18 (16:10) . 
Naše hráčky, ak si chceli  udržať určitú  ná-
dej, museli v treťom dueli doma vyhrať, čo 
sa im aj podarilo 21:20 (11:11).  Zvíťazili 
však aj v druhom dueli 26:25 (12:12) a tak o 
postupe obhajcu rozhodovalo piate stretnu-
tie v Bratislave, kde sme nakoniec prehrali 
22:18 (10:9), ale s majstrom sme zohrali vy-
rovnanú partiu. V boji o tretie miesto však 
už zverenkyne trénerky Braunovej nenecha-
li nič na náhodu, po prvých dvoch výhrach 
nad Trenčínom na domácej palubovke 40:30 
(19:13) a 27:24 (11:6) sa strelecky darilo 
Martanovičovej s Popluhárovou . Do Tren-
čína sme však už cestovali bez brankárskej  
opory Némethovej, ktorá si zlomila prst, ale 
dievčatá chceli výhrou ukončiť boj o bronz, 
čo sa im aj podarilo, keď vyhrali u Matúša 
Čáka 30:27 (15:15) a vybojovali pre Šaľu 
bronzové medaily.                                                                                     

9.     +     20. kolo:   ŠKP Bratislava – Duslo ŠAĽA 33:28 (19:16)         
10.   +     21. kolo:   Duslo ŠAĽA – Slokov Veselí n/M 26:26 (16:11) 
11.   +     22. kolo:   Štart Trenčín  –  Duslo ŠAĽA 27:20 (13:14) 

P lay off o 3. miesto: ŠAĽA - Trenčín 40:30 (19:13), 27:24 (11:6) a 30:27 (15:15)  Duslo: Németho-
vá, Grandtnerová, Túrociová - Martanovičová 8/3+2+9/5, J. Braunová, Bérešová 5+1+4, Kost-

ková 7+2+1, Čamajová 5+2+3, Czaník 5+3+1, Machalíková, Puškášová 4,  Pileková 1+3+1, Popluhá-
rová 1+10/6+1, S. Szarková 6+4+1 -  trénerka: D. Braunová.  Štart: I. Bahýlová 7/1+5/3+3, Drotárová 
6+2+4, Hollá 5+4/2+8/4,..... Pok. hody: 4/3 - 5/2, 7/6 – 6/5 a 5/5 – 6/4;  vylúčené: 3:3, 4:6 a 1:1; 200 + 
150 + 250 divákov  rozhodcovia:  Válek – Opava, Macho – Hájek a Pavlát - Pešek (všetci Česko).  

N ajlepšie strelkyne WHIL: 1. Budayová - 181/47  (Zlín);  2. I. Luzumová - 157//33 (Jindř. Hra-
dec), 3. Borovská - 142/11 (Písek);  4. Martanovičová - 140/26 (ŠAĽA); 5. Martínková - 135 

(Jindř. Hradec);  6. Keclíková - 133 (Slávia Praha); 7. Popluhárová – 130 (ŠAĽA); 8. Štěrbová – 127 
(Veselí n/M); 9. Tomečková – 125 (Olomouc); 10. Beňušková – 122/46 (ŠKP Bratislava).  Tabuľka po 
základnej časti: 1. Michalovce 547:454 – 32 bodov; 2. Veselí n/M 519:463 – 30 bodov; 3. ŠKP Brati-
slava 576 494 – 28 bodov;  4. Olomouc 547:491 – 26 bodov; 5.  Praha  556:498 – 24 bodov; 6. ŠAĽA 
530:478 – 24 bodov; 7. Trenčín 550:533 – 20 bodov; 8. Písek 533:577 – 13 bodov;  9. Zlín 498:605 – 11 
bodov, 10. J. Hradec 437:537 – 8 bodov; 11. Partizánske 437:600 – 4 body; Banská Bystrica po 8. kole 
zo súťaže odstúpila.                                    
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StRElEctVO 

S SZ v spolupráci s KSZ a ŠSK Šaľa 
usporiadal ďalšie kolo streleckej ligy v 

streľbe z guľových zbraní, ktoré bolo zároveň 
aj Cenou oslobodenia mesta Šaľa. Štartovali 
pretekári z viac ako 30 slovenských oddie-
lov. Nechýbali medzi nimi ani pretekári  ŠKP 
Bratislava, VŠC Dukla B. Bystrica, SŠŠR Mi-
nisterstva vnútra SR, či SZTŠ Hôrky, v drese 
ktorých sa objavili aj reprezentanti Sloven-
ska: Soóky, Némethy, Homola, Baláž, Šve-
cová, Grečnárová,... Z výsledkov vyberáme:  
ĽM - 60 seniori: 1. Martin Sóoky  - 595 kru-
hov (ŠKP Bratislava), 2. František Liptai ml. 
,..... 10. František Liptai st.... 13. Róbert Opá-
lek (všetci Šaľa);  kadeti: 1. P. Ľupták – 584 
kruhov (B. Štiavnica),… 3. Koloman Polgár 
,.... 5. Mário Richter (obaja Šaľa); Špu 60 – 
ženy: 1. Z.  Richtáriková  - 586 kruhov (ŠKP 
Bratislava),..... 6. Gabriela Križanová (Šaľa); 
dorastenci: 1. M. Šimúnek – 573 kruhov 
(Bánov),.... 3. Martin Sedlák,.... 5. Omar Dö-
me, 6. Miroslav Lipovský (všetci Šaľa);  Špu 3 
x 20 – dorastenci: 1. K. Polgár – 536 kruhov, 

K O l K Y

K olkárske súťaže už skončili v maj-
strovských bojoch v ročníku 

2008/2009 nás reprezentovali 4 družstvá.  V 
záverečnom kole zabrali obe naše družstvá 
štartujúce v prvej a druhej kolkárskej lige, 
keď si prvoligisti poradili s kolkármi Tatra-
na Bratislava napriek tomu, že v prvej časti 
súťaže v metropole Slovenska prehrali hlad-
ko 8:0. Dvojbodový zisk im pomohol po-
sunúť sa do bezpečných vôd záchrany. Ša-
lianska rezerva  v posledných troch kolách 
„zaváľala“ a získala 6 bodov, ktoré ju vynies-

li až na 13. miesto tabuľky. Aká bude jesen-
ná druholigová súťaž, ukážu najbližšie dni. 
V tretej lige, kde má Šaľa dvoch zástupcov, 
sa lepšie darilo „C“ družstvu, ktoré si nako-
niec vybojovalo  tretie miesto. Za  ním na 4. 
mieste skončilo šalianske „D“ družstvo.

2. M. Richter,…4. M. Sedlák (všetci Šaľa); 
ĽM 60 – muži, juniori: 1. P. Varga  - 529 
(ŠKP Bratislava); ....10. Igor Mikláš (Šaľa); 
Špi 30+30 - muži: 1. I. Némethy – 562 kru-
hov (SAV Bratislava),… 10. Štefan Csente 
(Šaľa); ženy – juniorky: 1. B. Kubošková 
– 537 kruhov (ŠKP Bratislava),.... 3. Jana 
Miklášová (Šaľa).   

Športové  spravodajstvo  pripravil: Jozef  SKLENÁR
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PlUtVOVÉ  PlÁVANiE 
PlAVEcKý tRitóN cUP SA VYdARil

zväz potápačov Slovenska v spolupráci s KŠP 
Tritón a Centrom voľného času v Šali uspo-

riadal v plaveckom bazéne Aquasport už IV. ročník 
medzinárodných pretekov Tritón cup v plutvovom 
plávaní a plávaní pod vodou, na ktorom štartovali 
pretekári zo štyroch štátov  a 18 plaveckých klu-
bov.  Tak, ako po minulé ročníky bolo aj toto ša-
lianske podujatie prehliadkou súbojov  najlepších 
pretekárov  Maďarska (patria k európskej špičke) 
so zástupcami ostatných oddielov,  pre ktorých 
je  medzinárodné podujatie vhodnou a vítanou 
konfrontáciou  pred nasledujúcimi tohoročnými 
pretekmi. V silnej medzinárodnej konkurencii si 
veľmi dobre počínali zástupcovia nášho regiónu – 
plavci šalianskeho Tritónu, ktorí v deviatich prípa-
doch vybojovali vo svojich kategóriách prvenstvo: 
4 x Ivana Hanáková, 2 x Roman Révay  a jedno 
prvenstvo Michal Fülöp, Michaela Zušťáková a 
Ádam Bukor.  V dvanástich prípadoch skončili na 
druhom mieste: po dvakrát Patrik Ščasný,  David 
Starko, Fülöp a Bukor, po jednom pridali David 
Anda, Natália Demacseková, Orsolya Bondor  a 
Ema Lišková a v desiatich  prípadoch skončili na 
treťom mieste: po dva razy Révay a Zušťáková, 1 x 
Starko, Bukor, Bondor, Ščasný, Fülöp a tretia tiež 
skončila štafeta na 4 x 200 metrov S v zložení: Ré-
vay, Starko, Fülöp a Ščasný.  Zásluhou týchto opôr, 
ale aj ďalších plavcov  šalianskeho Tritónu: Peter 
Pál, Filip Sklenár, Martina Martincová, Vladimír 
Plevka, Tereza Holá, Viktória Borovská, Imre De-
ák, Ester Véghová, Andrej Révay, Annamária Sla-
ná, Bernarda Bertóková,... ktorí získali do hod-
notenia klubov taktiež cenné body,  podarilo sa 
plavcom tohto úspešného plaveckého oddielu do-
stať v celkovom hodnotení najlepších na stupeň ví-
ťazov, keď podľa medzinárodných tabuliek CMAS  
si prvenstvo v celkovom hodnotení vybojovalo 
Calypso Zvolen, ktoré získalo na IV. ročníku me-
dzinárodného Tritón cupu 7007 bodov pred ma-
ďarským  DVSC UBSE – 6942 bodov a tretí skončil 
KŠP Tritón Šaľa – 6843 bodov.  Ešte aj štvrtý Žra-

lok Bratislava – 6 614 bodov a piaty budapeštian-
sky  Magyar VLG, ktorý nazbieral 5 093 bodov, v 
konkurencii 18 klubov potvrdili nesmiernu vy-
rovnanosť medzi najlepšími klubmi.  Keď porov-
náme bodový zisk najlepších pretekárov v celko-
vom hodnotení medzi jednotlivcami, tak uvidíme, 
že  v prípade účasti najlepšej šalianskej pretekárky 
a reprezentantky Nikoly Marinčákovej, by zosta-
lo prvenstvo v súťaži klubov v domácom šalian-
skom bazéne.  Organizátori podujatia vyhodnotili 
aj najlepšie plavecké výkony  podľa medzinárod-
ných bodovacích tabuliek. V kategórii mužov  bola 
najkvalitnejšou  disciplína na 200 metrov PP, kde 
zvíťazil Denes Kanyo (Magyar VLG Budapešť) a 
získal za svoj čas 944 bodov,  druhý v tejto disciplí-
ne Daniel Kókai z toho istého oddielu  skončil v 
bodovaní tretí so ziskom 914 bodov  a šaliansky 
plavec Patrik Ščasný slovenský reprezentant, do-
stal za čas a tretie miesto 859 bodov, čo mu vynies-
lo v bodovaní nakoniec štvrté miesto. Na druhom 
mieste v bodovaní jednotlivcov skončil Szilard Vil-
helm (Mátrai Eromu), ktorý vyhral disciplínu 400 
metrov PP a potvrdil nadvládu maďarských plav-
cov. Do prvej desiatky najkvalitnejších plaveckých 
výkonov sa dostali ešte dvaja slovenskí plavci. Ešte 
väčšiu prevahu mali zahraniční pretekári v hod-
notení jednotlivcov. Najkvalitnejší výkon  zaplá-
vala na 50 metrov  PP  Lívia Szekely – 916 bodov 
z maďarského KVSC, pred Laurou Labodi – 868 
bodov (Magyar LGT Budapešť) a Zuzanou Chris-
tovovou – 850 bodov z Neptunu Bratislava. Práve 
ona s najlepšou reprezentantkou KŠP Tritón  Šaľa 
Ivanou Hanákovou – 809 bodov  (skončila piata) 
sa prebojovali zo slovenských plavkýň medzi naj-
lepších . Najlepší plavci získali v oboch kategó- 
riách finančné odmeny.  Šalianski plavci po dob-
rom výkone na Svetovom pohári v talianskej Ra-
venne a na medzinárodnom Tritón cupe  v domá-
com bazéne potvrdili dobrú pripravenosť na druhé 
kolo Slovenskej mládežníckej plaveckej ligy.
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01.06.2009• 
Stretnutie amatérskych maliarov
Miesto: KS Večierka. Čas: 18.00 h. Vstupné: zdarma

09.06.2009• 
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma

10.06.2009• 
Tvorivé dielne pre ZŠ
Miesto: KS Večierka. Čas: 10.00 h. Vstupné: zdarma

11.06.2009• 
Stavanie hradov z piesku
Miesto: KS Večierka. Čas: 14.00 h. Vstupné: zdarma

11.06.2009• 
Maľovanie na chodníku
Miesto: SD Veča. Čas: 14.00 h. Vstupné: zdarma

20.06.2009• 
Otváranie letnej sezóny a otvorené majstrovstvá vo varení 
guláša
Miesto: šalianska pláž. Čas: od 14.00 h. Vstupné: zdarma

26. – 27.06.2009• 
Šalianske slávnosti
Miesto: námestie pred MsÚ. Viac informácií na letákoch a 
www.sala.sk!

30.06.2009• 
Z rozprávky do rozprávky
Miesto: SD Veča. Čas: 14.00 h. Vstupné: zdarma 
 
Zmena programu vyhradená! Srdečne vás pozývame na 
všetky podujatia a tešíme sa na vás :-)

KUltúRNE POdUjAtiA júN 09

kultúra

FilMOVý KlUb júN 2009
 
03.06.2009 o 20.00 h  SIEDME NEBO
Realistická dráma o láske, ktorá prekonáva všetky konvencie – aj v dôchodkovom veku. 
Vstupné: 1,5 €  /45,18 Sk  a  2 € / 60,25 Sk
 
17.06.2009 o 20.00 h  NADINE
Zúfalé ženy robia zúfalé veci. O žene na úteku pred zákonom a vlastnou túžbou. 
Vstupné: 1,5 €  /45,18 Sk  a  2 € / 60,25 Sk

RKaTRADE, s. r. o.
autorizované zastúpenie INCON

Kancelária: Pázmaňa 3, (budova bývalého Hydrostavu), mobil: 0905 / 601 186
Cenové kalkulácie: Tel/fax: 031 / 770 7704 (12.oo-16.oo hod.)

sala@incon.sk, rkabina@salamon.sk

POZOR!
Akcia: 

ZĽAVA 50%
na okná ELEGANCE a 

LUXURY 



mesačník samosprávy mesta Šaľa

26

04.06.2009    MP 12.r• 
VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1

Jacques Mesrine, najväčší francúzsky gangster všetkých 
čias, bol vo svojej vlasti známejší než akákoľvek celebrita. 
Jeho avantúry boli neskutočne ľahkomyseľné, neuveriteľ-
ne drzé a jeho úmysly absolútne nepredvídateľné. Hrajú: 
Vincent Cassel, Cécile De France, Gérard Depardieu, Roy Du-
puis, Gilles Lellouche. Réžia: Jean-François Richet (Mesrine: 
L’instinct de mort). Film: akčný, krimi, thriller, Fr./Tal. - Ka-
nada, 2008, 110 min., ČT, uvádza Continental Film. Vstupné: 
2 € / 60,25 Sk
05. – 07.06.2009   MP 15.r• 

NEBO, PEKLO... ZEM
Klára má 22 rokov. Čaká ju úspešná kariéra baletky a 
angažmán v jednom z najlepších tanečných súborov na 
svete. Stačí tvrdo trénovať. Má dlhoročný vzťah s mladým 
a úspešným podnikateľom Tomášom. Hrajú: Zuzana Ka-
nócz, Bronislaw Wroclawski, Lukáš Latinák, Dagmar Bláhová, 
Dagmar Edwards, Jiří Korn, Ivan Martinka. Réžia: Laura Sivá-
ková (Nebo, Peklo... Zem). Film: dráma, SR/ČR, 2009, 95 min., 
uvádza Continental Film.Vstupné: 2,20 € / 66,30 Sk
10.06.2009 MP 12.r• 

VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1: EPILÓG
Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg je zakončením dvojdielnej 
ságy o Jacquesovi Mesrinovi. Národ ho uctieval, ženy ho 
zbožňovali a pre štát bol nepriateľom číslo jedna. Hrajú: 
Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Gérard Lanvin, Samuel Le 
Bihan, Olivier Gourmet. Réžia: Jean-François Richet (Mesrine: 
L’ennemi public n° 1). Film: akčný, krimi, thriller, Fr/Tal/Ka-
nada, 2008,  130 min., ČT, uvádza Continental Film.Vstupné: 
2 € / 60,25 Sk
11. – 12.06.2009    MP 15.r• 

ODPOR
Príbeh bratov Bielskich je jedným z najzaujímavejších prí-
behov 2. svetovej vojny. Prvý raz sa na svetlo sveta dostal 
v Bielorusku v roku 1944, keď boli miestni ľudia svedkami 
ohromujúceho, takmer surrealistického obrazu: viac než 
1 200 ľudí vyšlo z hlbokých a neobývaných bieloruských 
lesov. Príbeh sa začal skladať dokopy vďaka spomienkam 
a rozprávaniu, ktoré si ľudia medzi sebou šepkali.
Hrajú: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, 
George MacKay. Réžia: Edward Zwick (Defiance). Film: drá-
ma, USA, 2008, 137 min., ST, uvádza TATRA Film. Vstupné: 
2,20 €/ 66,30 Sk
13. – 14.06.2009 MP 12.r• 

ANGLICKÉ JAHODY
Počas horúceho leta sa Tomáš Sinek chystá odísť „zbierať 
jahody“ do Anglicka. Zdá sa, že rodina nemá na starosti 
nič iné, len vypraviť potomka na cestu. Aj keď – vyzerá to, 
že nie všetci s jeho rozhodnutím súhlasia. Situácia ale až 
tak jednoduchá nie je. Sme v Československu roku 1968.
Hrajú: Ivan Lupták, Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíš-
ková, Alexej Bardukov. Réžia: Vladimír Drha (Anglické jaho-
dy). Film: dráma, ČR/SR, 2008, 114 min., uvádza Continental 
Film. Vstupné: 2 € / 60,25 Sk

18.06.2009 MP 15.r• 
GRAN TORINO

Automechanik na dôchodku Walt Kowalski (Clint East-
wood) trávi svoje dni opravami okolo domu, popíjaním 
piva a pravidelnými návštevami miestneho holiča. Posled-
ným želaním jeho mŕtvej ženy bolo, aby sa vyspovedal. 
Hrajú: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang, Ahney 
Her, Dreama Walker. Réžia: Clint Eastwood (Gran Torino). 
Film: krimi, dráma, thriller, USA/Austrália, 2008, 116 min., 
ST, uvádza Continental Film. Vstupné: 2 € / 60,25 Sk
19. – 21.06.2009  MP 15.r • 

NEDODRŽANÝ SĽUB
Skutočný príbeh židovského chlapca, ktorému silu prežiť 
dal sľub, ktorý chcel splniť. Jiří Chlumský na základe sku-
točného príbehu natočil film, ktorý vás vtiahne do deja 
plného napätia a zvratov, v ktorom sa z mladého chlapca 
vďaka okolnostiam stáva mladý muž. Hrajú: Ondřej Vetchý, 
Ina Marojevič, Norman Šáro, Ľubo Bukový, Zuzana Porubja-
ková. Réžia: Jiří Chlumský (Nedodržaný sľub). Film: dráma, 
vojnový, SR/ČR, 2009, 129 min., uvádza SPI International. 
Vstupné: 2 € / 60,25 Sk
24.06.2009  MP 15.r • 

KURIÉR 3
Neprekonateľný Jason Statham sa vracia v úlohe naj-
rýchlejšieho a najspoľahlivejšieho kuriéra Franka Marti-
na, ktorý doručí všetko a nepýta sa nič. Akcia, napätie, 
najrýchlejšie úniky, najvymakanejšie audiny a dokonalé 
filmové triky! Hrajú: Jason Statham, Robert Knepper, Fran- 
çois Berléand, Natalya Rudakova. Réžia: Olivier Megaton 
(Transporter 3). Film: akčný, Fr., 2008, 104 min., ČT, uvádza  
SPI International. Vstupné: 2,20 €/ 66,30 Sk
25. – 26. 06.2009 MP 12.r • 

VOJNA NEVIEST
Každá svadba má svoj príbeh, tento ale nie je o neveste a 
ženíchovi. Tento je o neveste... a neveste. Dievčatá, o kto-
rých je reč, sú kamarátky Liv a Emma, ktoré si nemôžu 
byť bližšie a zároveň nemôžu byť viac rozdielne. Liv ako 
úspešná právnička vie, čo chce a ako to získať. 
Hrajú: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen Johnston, Bryan 
Greenberg, Candice  Bergen. Réžia: Gary Winick (Bride Wars). 
Film: komédia, USA, 2009, 88 min., ST, uvádza TATRA Film. 
Vstupné: 2,20 €/ 66,30 Sk
27. – 28. 06.2009       MP 15.r • 

NÚDZOVÝ VÝCHOD
Mladí manželia  žijú nie veľmi rušným životom stred-
nej americkej vrstvy ako ich susedia, ale sami cítia, že do 
tohto prostredia nepatria. April neláka kariéra ochranky-
ne domáceho kozuba a vychovávateľky vlastných detí. 
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael 
Shannon, Adam Mucci. Réžia: Thomas Newman (Revolutionary 
Road). Film: dráma, USA, 2009, 119 min., ST, uvádza TATRA-
Film. Vstupné: 2,20 €/ 66,30 Sk

Pripravujeme na júl 2009: ANJELI A DÉMONI, TERMINÁTOR

program kina
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