
Veľká sánkovačka Kto čaká, ten sa dočká, vyčkaj času 
ako hus klasu... 

Asi tieto ľudové múdrosti nám behali 
po rozume, keď sme pripravovali druhý 
ročník podujatia pre rodičov s deťmi 
– Veľkú sánkovačku. Pred rokom sme 
celý týždeň chystali podujatie, avšak dážď 
deň pred akciou celé naše úsilie zmyl 
do Mlynárskeho potoka nad Hasičskou 
lúkou.
Tohto roku  k nám bolo počasie žičlivejšie, 
my sme sa teda dočkali a v sobotu 21. 
februára sme odštartovali našu Veľkú sán-
kovačku. Každé dieťa, každý rodič dostal 
od Ivany peknú nálepku a štartové číslo, 
tréner Daubner s Jankom Procnerom 
si deti na štartovej čiare zoradili podľa 
kategórií a my s Ľubom Balušíkom sme  
deti chytali v cieli.  Keď nám cieľom prešli 
v dvoch kolách všetci súťažiaci,  pospájali 
sme deti za veľkým modrým autom a 
vytvorili sme veľký vlak z detských saní. 
Radosť mali deti, aj my dospelí a vlastne 
o to nám v sobotu na Hasičskej lúke išlo. 
Dovidenia na ďalšom našom peknom 
podujatí. 

Vladislav Horváth

Najbližšie podujatie
COUNTRY 2000
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TIP NA MARCOVÉ ČÍTANIE
Čo radi čítali...

Jozef Juríček
„Je veľmi ťažké dať nieko-
mu tip na jednu knihu, 
lebo každý má iné záujmy 
a iné cítenie. Ja som vášnivý 
čitateľ už od mladosti. Začal 
som Zuzkou Zguriškou, 
pokračoval som dejinami, 
či už slovenskými (o 
Pribinovi, Matúšovi Čákovi  
Trenčanskom) alebo svetovými (dejiny Inkov), ale 
rád som si prečítal aj Troch mušketierov. Najviac ma 
zaujímali knihy, ktoré dokumentovali vývoj spoloč-
nosti. Mladým ľuďom odporúčam venovať sa dejinám 
– je to veľmi poučné aj pre ich budúcnosť. 

(Jozef Juríček)

Ing.arch. Jaroslav Izák
Henryk Sienkiewicz – Quo vadis
Jeden z najlepších a najpredávanejších historických 
románov svetovej literatúry. Epická sága lásky, odvahy 

a oddanosti v časoch cisára Nera. 
„ Quo vadis je výnimočná kniha. Keď si ju prečítate, 
dozviete sa mnoho zaujímavých historických faktov  
nielen o starovekom Ríme a jeho krutosti, ale aj 
o vývine kresťanstva. Je to životný príbeh ale tiež 
hlboké zamyslenie nad životom a smrťou, skutoč-
nými hodnotami a silou nezištného priateľstva.“ 

(Jaroslav Izák)

Silvester Gašparovič
L. Thurzová a kol. – Malý atlas liečivých rastlín
„ Silvi nemal jednu obľúbenú knihu. Beletriu čítal 
sporadicky. Viac ho zaujímala odborná literatúra 
(napr. História letectva) a faktografia, najmä životopi-
sy výnimočných politikov (napr. Michaila Gorbačova). 
Neskôr mal veľmi rád knihy o liečivých rastlinách, ku 
ktorým sa vracal vždy, keď mu zostala chvíľka času“. 

(Gitka Gašparovičová)

Ing. Peter Hromádka
Frederick Forsyth – Šakal
Napínavý politicko-špionážny román Šakal opisuje 
jeden z mnohých pokusov o atentát na slávneho fran-
cúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla. Posledný 
pokus o atentát sa stal predlohou pre fiktívny príbeh, 

pričom autor pracuje so skutočnými technickými a 
historickými informáciami.
„Peter za celú mladosť (ako tvrdil),  prečítal jednu 
jedinú knihu a to bol Šakal. Neskôr si prečítal aj 
Falošného hráča a Pomstiteľa, ale myslím si, že 
Šakal zostal na 1. mieste. Tým, že Frederick Forsyth 
v mladosti pracoval ako korešpondent pre Reuters, či  
reportér pre BBC, nebola mu neznáma politika ani 
zákulisie politických a vojenských konfliktov. Tento 
tajný svet určite priťahuje každého z nás.Jednoducho 
túžime poznať tajomstvo“. 

(Ivana Hromádková)
Ing. Rudolf Podoba
Henryk Sienkiewicz - Potopa
Román poľského spisovateľa, nositeľa Nobelovej ceny, 
sa odohráva na začiatku druhej polovice 17.storočia. 
História búrlivej doby poľsko-švédskej vojny, popre-
pletaná životom na šľachtických dvoroch je plná 
nádejí, statočnosti a lásky.

„ Túto knihu mám rád, lebo mám úctu k histórii. 
Je v nej aj kus nostalgie za časmi rytierov, kedy sa 
hodnoty ako priateľstvo, spolupatričnosť a česť brali 
naozaj vážne“. 

(Rudolf Podoba)


