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Ú V O D N Í K 

       
     Čím sme si najviac pripomínali 
mesiac máj v minulosti? Rôznymi 
zvykmi, pamätnými dňami, 
porekadlami, sloganmi, ale 
i príjemnými slnečnými dňami. 
     Bývalo zvykom, že v predvečer 
prvého  mája postavili slobodní mládenci 
slobodným dievčencom pred vydajom 
máj. V dnešnej dobe sa už tento zvyk 
medzi mladými nepreferuje a preto, aby 
zvyk nezanikol, stavia máj celá obec, 
mladí či starí. 
     O máji sa vravelo, že je lásky čas. 
Možno preto, že pekné, slnečné, 
príjemné počasie prinášalo mladým 
zaľúbeným párom lásku, šťastie i radosť 
a bolo ako stvorené na prechádzky do 
prírody. Dnešní mladí však uprednostňujú  
iné formy vyznania lásky či tajných 
schôdzok.  „Medzi ľudí“ vychádzajú až 
v noci a k dorozumievaniu „frčí“ moderná 
technika. 
     Tradoval sa aj zvyk bozkávania sa 
pod rozkvitnutou čerešňou na prvého 
mája. V poslednom období však čerešne 
zmrzli a na povery sa už neverí. 
     V záhradkách sa sadili napr. uhorky 
koncom apríla na „Marka“, na prvého 
mája obyčajne fazuľa, kukurica, či iné 
teplomilnejšie plodiny, tešili sa 
z rozkvitnutých stromov a dobrej úrody. 
Čo však, keď sa počasie v máji akosi 
pomýlilo? Takéto vrtošivé, nezvyčajne 
chladné a mrazivé v máji už nebývalo. Že 
by nám planéta Zem vracala aj s úrokmi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to, ako sa k nej chováme? A aj „studený 
máj, v stodole raj“ až tak veľmi neletí, veď 

stodoly sme už zbúrali 
a pestovanie obilia sa 
poľnohospodárom neoplatí. 
     V máji si pripomíname aj 
oslobodenie našej vlasti. 
Zisťujeme, že pietneho aktu 
kladenia vencov k pomníku 
padlých sa schádza hŕstka ľudí. 

Zabúdame na minulosť, či sme tak 
spohodlneli a prejav úcty už nie je 
v móde?   
     A napokon v druhú májovú nedeľu 
slávime Deň matiek. Každý z nás vie, čo 
znamená slovo mama. I keď to nie je iba 
slovo.  Je to človek, ktorý nám dal život, 
celým ďalším životom nás sprevádza, je 
s nami v dobrom i zlom, dáva nám lásku, 
starostlivosť, nehu, opateru od malička 
a aj v dospelosti, keď už máme svoje 
vlastné deti sa na svoju mamu môžeme 
vždy spoľahnúť, prísť si k nej po radu, 
slová útechy, povzbudenia.  
     Ak sme už tak veľmi zaneprázdnení a 
nestihli tie predchádzajúce oslavy, 
venujme našim matkám, mamičkám 
aspoň v tento deň pozornosť, lásku, slová 
porozumenia i poďakovania a naši 
najmenší aj s láskou pripravený kultúrny 
program. Aj to sa nám vráti. 
 

Bc. Zdenka Bujnová 
redaktor KM 

 
 
 
 
 

 

ŠPORTOVÉ  OZVENY 

„A“ mužstvo VI.LIGA – 2016/2017 
 

19. kolo 22.4.2017 16:00  
OFK KOVARCE - OFK Práznovce 1:0 - 
nedohrané pre pokles hráčov pod sedem 

 3:0 kontumačne 
Fanúšikovia v Kovarciach sa ani nestihli 
usadiť, a už bolo po zápase. Práznovce 
pricestovali na zápas len so siedmimi 
hráčmi. Gólové skóre otvoril už po 
niekoľkých sekundách Oto Kerek. Hneď 
na to sa jeden z hosťujúcich hráčov zranil 
a hlavnému rozhodcovi P. Rybanskému 
nezostávalo nič iné, ako ukončiť zápas 
pre nedostatočný počet hráčov 
hosťujúceho mužstva. V sobotu v 
Kovarciach neutrpel len futbal, ale hlavne 
fanúšik. Dúfajme, že takýto moment v 
našom okrese už neuvidíme. 
Rozhodovali: Rybanský, Gális, Petruš, 
120 divákov 
Gól OFK Kovarce: 1. Oto Kerek 
Zostava OFK Kovarce: OFK: Vrbjar – 
Ďurič, E. Gregor, Kutňanský, Belan, 
Borovka, Maruna, Mekýš, M. Gregor, M. 
Vorčák, Kerek. 
 

20.kolo 31.4.2017 16:00  
OFK Krnča - OFK KOVARCE 

 2:0 (0:0) 
Komentár domáceho redaktora s 
miernymi úpravami: „Na Krnči sa za 
dobrého počasia a na veľmi dobre 
pripravenom ihrisku hral futbal veľmi 
dobrej úrovne. Hra mala od začiatku 
tempo. Prvú šancu si vypracovali domáci, 
Košík však na center nedočiahol. 
Vyloženú šancu spálili v prvom polčase i 
hostia, keď záložník Kovariec Borovka 
netrafil prázdnu bránku. Po polčase 
prevzali iniciatívu hostia, keď ich hru 
režíroval skúsený R. Maruna a kapitán 
Kutňanský. Domáci sa sústredili na 
brejky, keď po jednom z nich otvoril skóre 
Fráter. Futbal dobrej úrovne pokračoval i 
ďalej. Domáci pridali druhý gól, keď po 
chybe hosťujúcej obrany zvyšoval kapitán 
M. Meluš. Domáci už potom mali zápas 
pod kontrolou a hostí do žiadnej šance 
nepustili“. Domáci vzdávajú hold 
hosťujúcemu fanklubu, ktorý počas 

celého zápasu slušne povzbudzoval. 
Absolutórium si zaslúžili domáci, ako aj 
hosťujúci dorastenci, ktorí nastúpili v 
základnej jedenástke a odohrali celý 
zápas, pričom v sobotu odohrali celý 
zápas v dorasteneckej piatej lige. 
Početná divácka kulisa obom mužstvám 
po zápase zatlieskala. Korektný zápas 
zvládla bez problémov aj rozhodcovská 
trojica. 
Rozhodovali: Tomka, Pastor, Sližka 
120 divákov 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Vrábel 
(80. Belan), E. Gregor, Ďurič, Kutňanský, 
Maruna, Mekýš, M. Gregor, Borovka, 
Kerek (73. Labuda), M. Vorčák (80. 
Bizoň). 
 

21.kolo 6.5.2017 16:30  
OFK KOVARCE - OFK Prašice  

1:1 (1:1) 
V Kovarciach sa hral technický a 
kombinačný futbal. Domáci sa viac tlačili 
pred bránu, hostia boli nebezpeční z 
protiútokov. Diváci si ale na gól museli 
počkať až do druhého polčasu, kedy sa 
šikovným tečom prezentoval Vorčák. 
Pred ním mohol otvoriť skóre Kutňanský, 
ale vyrazenú strelu nedokázal umiestniť 
medzi 3 žrde. Domáci pôsobili po 
prestávke živšie, ale viac gólov už 
nepridali, aj keď mali niekoľko sľubných 
šancí. Po góle volala najmä tutovka 
Gregora. Staré známe nedáš - dostaneš 
opäť platilo. Hosťujúci Janech prebral 
loptu pred šestnástkou, preštrikoval sa 
cez domácu obranu a rozhodol o tom, že 
sa body v Kovarciach delili. 
Domáci funkcionári OFK chcú poďakovať 
p. Čitárskemu ml. za ochotu a nezištnú 
pomoc, na úkor svojho voľného času pri 
kosení hracej plochy pred zápasom. 
Rozhodovali: P.Rybanský, M.Rybanský, 
Jakubička 
150 divákov 
Gól OFK Kovarce: 70. Milan Vorčák 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar - Vrábel, 
Ďurič, Kutňanský, Belan - Gregor, 
Maruna, Mekýš (80.Černo), Borovka -
Vorčák, Kerek (60.Bizoň) 
Zostava Kola: Michal 
Belan. 
Gratulujeme!!! 
 
 

O B S A H 

� Úvodník  - Bc. Zdenka Bujnová 

� Športové ozveny - Ing. Daniel Kutňanský 

� Zasadil som máj zelený.... – PhDr. Irena Grácová 

� Deň matiek – PhDr. Irena Grácová 

� Vlastná tvorba žiakov Základnej školy Kovarce 

� Zo školského zápisníka – Bc. Zdenka Bujnová 

� Gazdinky na slovíčko.... Chlieb 

� Jubilanti – Máj, uzavretie manželstva 

� Pozvánka, Inzerát 



22.kolo 14.5.2017 16:30  
Veľké Ripňany – OFK KOVARCE 

 1:0 (0:0) 
Lepší súper doteraz vo Veľkých 
Ripňanoch ešte nehral. Domáci síce 
v zápase zahodili niekoľko šancí, no 
hostia si ich vypracovali o niečo viac. 
Krásne počasie prilákalo množstvo 
fanúšikov, pochvalu si zaslúži aj hosťujúci 
fans. V prvom polčase sa vyznamenali 
obaja brankári, keď pochytali vyložené 
šance, najmä domáci Halo zneškodnil 
dve tutovky. Po zmene strán hostia 
zahodili tri čisté šance. V závere zápasu 
sa šťastena priklonila na domácu stranu, 
kedy Chovanec prevzal loptu na 
polovičke ihriska a po krásnom šprinte 
prestrelil brankára hostí – 1:0. Zápasu by 
viac svedčila remíza a dobrý výkon podali 
i rozhodcovia. „Touto cestou by som sa 
rád ospravedlnil hráčom Kovariec, ktorým 
niektorí „naši fanúšikovia“ počas celého 
zápasu nadávali. Veľmi nás to mrzí, 
pretože svojim správaním len zbytočne 
pokazili nádherný futbalový zážitok, ktorý 
pripravili pre divákov obe mužstvá,“ 
povedal po stretnutí sklamane predseda 
domáceho klubu Ivan Kubala.  
Rozhodovali: Patrovič, Krajčík, 
Lackovičová 
300 divákov 
Zostava OFK Kovarce: Vrbjar – Belan, 
Kutňanský, Hula, Vrábel, E. Gregor, 
Maruna, Mekýš, Borovka, Kerek, Labuda. 
Zostava Kola: Daniel Kutňanský -
Gratulujeme!!! 

DORAST   
V. LIGA – STRED - U19 - 2016/2017 

18. kolo  
TJ Slovan Krušovce - TJ Oponice/OFK 
Kovarce                                       2:1 (1:0)  
19. kolo  
TJ Oponice/OFK Kovarce - ŠK 
Nevidzany                                    1:2 (0:2) 
20. kolo  
TJ Slovan Zbehy - TJ Oponice/OFK 
Kovarce                                       2:0 (1:0) 
21. kolo  
TJ Oponice/OFK Kovarce – TJ 
Družstevník Jacovce                    2:1(0:0) 
 

ŽIACI   
IV.LIGA–U15 –SK.7-12 MIESTO – 

2016/2017 
3.kolo                  
OFK Kovarce : OFK obce Prašice  

0:3 (0:1) 
 
4.kolo                  
OFK Kovarce - OTJ Horné Obdokovce  

3:2 (2:1)  
Góly OFK Kovarce: 2x Marek Čery, 1x 
Jakub Bucha – Jakubovi gratulujeme 
k prvému gólu za žiacku jedenástku. 
 
5.kolo                  
OFK Tovarniky : OFK Kovarce    9:0 (4:0)    

Spracoval: 
Ing. Daniel Kutňanský 

 

ZASADIL  SOM   MÁJ 
ZELENÝ... 

 
     Búrlivý apríl sa vybláznil do sýtosti. 
Spôsobil hospodárske škody i ľudské 
tragédie. Ale v posledný aprílovy deň sa 
kajal v pokore. Nedeľné dopoludnie bolo 
slnečné, odpoludňajšie mraky už 
zneisťovali najmä futbalových hráčov – 
žiakov a dospelých, snáď preto ich obrali 
o guráž k víťazstvu zápasu. Podvečer sa 
počasie umúdrilo a doprialo početným 
účastníkom i aktérom tradičného stavania 
mája úctyhodnú oslavu na priestranstve 
pred kultúrnym domom. 
     Pestrý začiatok sprevádzali ľúbivé 
piesne nahrávok pána Petra Belana 
a dychovej hudby Tribečanka. Po 
otváracom a uvítacom príhovoru starostu 
obce Ing. Andreja Čopíka, pracovná 
skupina hasičov vyniesla urastený máj, 
ktorý omašľovali krojované deti materskej 
školy a speváčky Kovarčanky, pričom 
veselo spievali ľudové piesne spolu 
s Nezábudkou za doprovodu povestnej 
harmonikárky a speváčky Jarky 
Remeňovej. Zruční hasiči šikovne osadili 
máj – výškou presahujúci okolité briezky, 
za čo si vyslúžili potlesk obecenstva. 
Roztomilí škôlkarskí tanečníci to roztočili 
zvesela, ukázali svoj pohybový talent, 
ako ich k tomu vedie pani učiteľka Jarka 

Remeňová. Štvrtáci zo základnej školy 
pod vedením pani učiteľky Zdenky 
Števankovej predviedli dva tance. 
Dievčenský tanec s nádychom 
Horehronia a chlapci si zahajduchovali. 
I keď ich dlane ešte nedosahovali všetky 
dotykové časti tela, snaha nebola márna. 
Niektorí snáď prekonajú Petra Vajdu zo 
Zem spieva. 
     Ďakujeme všetkým účinkujúcim za 
májové naladenie. Niektoré deti si prišli 
na svoje rozvozom po obci na koníkoch, 
ktorý poskytol pán Milan Lukačovič a pán 
Michal Opát. 
     K príjemnej zábave prispela aj 
pochúťka - domáca  klobáska, špecialita 
pána Milana Krála, naservírovaná pánom 
Dušanom  Grácom, Vierkou a Lidkou 
a čapované pivo z bufetu pána Mariána 
Čitárskeho.  
     Ďakujeme vedeniu obce, členom 
komisie kultúry a športu, pracovníkom 
obecného úradu za zorganizovanie 
predvečera mája, ktorý je súčasťou našej 
kultúry a tradícii.  

PhDr. Irena Grácová, 
redaktor KM 

 

DEŇ MATIEK 

 
„Ó, mojej matky reč je krásota, 

 je milota, je rozkoš a láska svätá...“ 
 

     I keď Hviezdoslavova báseň je 
oslavou krásy slovenčiny, prvé slovo 
vyslovené dieťaťom je mama. Čarovné 
slovo mama vo všetkých jej podobách 
a zdrobneninách sa vznášalo kinosálou 
kultúrneho domu na DEŇ MATIEK 
14.mája 2017.  
     Tí menší škôlkari sa stavali na špičky 
nožičiek, aby z mikrofónu zaznievalo to 
vzácne slovo čo najzreteľnejšie z ich 
recitálu. Neboli to len básničky. 
     Úvodný balet v ružovom predvedení 
v tylových bohato riasených sukničkách 
v klasickom hudobnom doprovode 
uchvátil každého účastníka preplnenej 
sály. Takto sa predstavili tie najmenšie 
škôlkarky. 
     Na ľudovú nôtu zatancovali staršie 
krojované páry detí materskej školy a do 
ich dynamického rytmu sa pridal potlesk 

obecenstva. Deti sú naša budúcnosť. To 
ukázali začínajúci malí futbalisti, ktorí 
nám ukázali, akým cvikom sa naučiť, aby 
dávali góly a vyhrávali zápasy. 
     Dlhý rad so štrnástich chlapcov 
a desiatich dievčat odrecitovali verše pre 
mamičky plné lásky, vďaky a nehy. 
      Deti nielen ľúbia svoje mamičky, ale 
sú aj dobré pomocníčky. V pravom 
kuchárskom oblečení s bielou šatkou vo 
vlasoch, bielou zásterkou, s vareškami 
v ruke si najskôr zatancovali vareškový 
tanec, potom sa chválili svojím 
kuchárskych vydareným i nevydareným 
umením. V tom prihrmotali chlapci: 
kuchárske čiapky, zástery, varešky, 
akých už dnes v kuchyni a vývarovniach 
takmer nevidieť a po ozajstných 
prekáračkách s dievčatami sa pustili do 
práce upiecť dobrý voňavý chlebík. 
Pripomenuli nám celý opravdivý postup. 
Dobre vedieť, veď pečenie domáceho 
chlebíka je už minulosť. Upečený chlebík 
z ošítky, zakrútený vo valadinke vybral 
„majster pekár“. Všetci ho poovoniavali 
až sa slinky zbiehali a ochutnali. Zostalo 
aj pre maminku a ocinka s milým prianím, 
pri tom aj zapochodovali ako šťastná 
rodina. 
     Žiaci prvého stupňa základnej školy 
nás zaviedli na rozkvitnutú lúku. Niektoré 
kvietky ešte nezakvitli. Musel ich zahriať 
slnečný lúč a poopeľovať motýlik. 
Pestrofarebné kvietky sa roztancovali, 
mohli ich obtŕhať do bukréty pre svoje 
mamičky a k tomu pridali ďakovné 
básničky. 
     Ďakujeme pani učiteľkám, detičkám 
a žiakom za pekný program ku Dňu 
matiek. Je obdivuhodné, že sedem čísel 
programu vytvorili deti materskej školy 
s viacnásobným účinkovaním, bohatou 
výpravou, na čom majú zásluhu aj ich 
rodičia. Deti preukázali talent pohybu, 
ktorý treba rozvíjať, ako to preukazuje 
malá Renátka. Za 
deväťročné obdobie školy 
by mohli vyrásť mladí 
tanečníci, speváci, 
recitátori, herci – 
odchovanci príslušných 
záujmových krúžkov, na čo 
treba zamerať záujmovú 
činnosť. V tom je naša 
kultúrna budúcnosť obce. 



     Poďakovanie pani učiteľkám, 
účinkujúcim, rodičom, všetkým 
prítomným vyjadril pán Marián Čitársky 
a prizval všetkých k pohosteniu, ktoré 
pripravili pracovníčky obecného úradu 
a ďalší dobrovoľníci obce. Do Pamätnej 
knihy pribudli početné mená 
návštevníkov podujatia. 

PhDr. Irena Grácová, 
redaktor KM 

 
 

Vlastná tvorba žiačok ku Dňu matiek: 

 

MAMIČKE 
 

Pre mamičku moju zlatú, 

ktorú rada mám, 

kytičku jej odtrhnem 

a s láskou jej ju dám. 
 

Mamička, mamička, 

rada ťa mám, 

srdiečko namaľujem 

a s láskou ti ho dám. 
 

Mama je tá, 

ktorá ma pod srdcom nosila, 

ktorá sa tak veľmi trápila, 

keď som sa narodila. 
 

Martina Šupová, V. ročník 
 
 

O MAMIČKE 
 

Mamička, mamička, 
si z ruže kvet, 

kúpim ti ružičku 
ako krásny svet. 

 

Mamička, mamička, 
usmeješ sa, 

vykukne slniečko, 
jar začína. 

 

Keď sa ty usmeješ, 
všetok ľad rozmrzne, 

ružička vykukne, 
záhrada rozkvitne. 

 

Katarína Kvaltýnová, V. ročník 
 
 
 
 
 
 

 

 
MAMA 

Mama je vždy mama, 
vždy pri tebe stojí. 
Pohladí ťa po tvári, 

vždy má úsmev na tvári. 
Vymýšľa ti nové hry, 
zanesie ťa do školy. 

Stojí pri tebe každú chvíľu 
a dodáva ti silu. 

Vždy ťa rozveselí. 
To všetko je tvoja mama. 

Aj rany ti pofúka. 
 

Elizabeth Hulová, IV. ročník 
 

PRE MAMU 
 

Už to v sebe neudržím, 
musím ti to povedať. 

Už to dlhšie nevydržím, 
musím sa ti s tým priznať. 

 

Dnes máš sviatok, mamka moja, 
je DEŇ MATIEK, neklamem. 

Preto želám: „Uži si ho, 
veď je to tvoj sviatok len.“ 

 

Preto dúfam, poteší ťa 
táto báseň kratučká, 

napísala som ju sama 
len pre teba, mamička. 

 

Zuzana Kvaltýnová, VI. ročník 
 

GAZDINKY  NA  SLOVÍČKO 

 

CHLIEB 
Kvások z chladničky (kúsok vykysnutého 
cesta z predchádzajúceho chleba) zaliať 
vodou a nechať nakysnúť. Ak nemáme, 
tak: teplé mlieko, ½ ČL cukru a 1 kocka 
kvasníc. 1 kg múky T 650, kvások, 2 ČL 
soli, 2 ČL octu vymiesiť s teplou vodou na 
polotuhé cesto. Nakysnuté aspoň 3 x 
vždy premiesiť. Potom na doske rukami 
vyváľať, aby sa doň dostal vzduch, dať 
do ošítky ešte kysnúť. Na teplý plech 
obliaty horúcou vodou dať cesto piecť pri 
200 stupňoch asi 45 minút, vybrať, potrieť 
vodou a ešte asi 15 minút dopiecť pri 190 
stupňoch. Po vybratí opäť potrieť vodou. 
Piekli sme ho s deťmi aj v materskej 
škole.     

Jaroslava  Remeňová, MŠ Kovarce 

 

ZO  ŠKOLSKÉHO 
ZÁPISNÍKA 

 
Náš školský vzdelávací 
program je zameraný aj 
na environmentálnu 
výchovu. Preto s deťmi 
spoznávame i prírodné 
lokality Kovariec. 
     Tentokrát sme 
sa vybrali pozorovať 
prírodu v okolí rieky 
Nitry smerom na Čeľadince po vale na 
pravom brehu. Videli sme okrem rôznych 
druhov tráv, liečivé rastliny, rôzne lúčne 
kvety, zvláštne akoby pavučinou 
obtočené kríky, stromy rôznych tvarov 
a veľkostí. Deti počúvali spev a čvirikanie 
vtákov, kukanie kukučky, cvrlikanie 
svrčka, videli poletovať zblízka motýle, 
rôzny hmyz  i dravcov, zajace i zatúlanú 
srnku. V rieke dokonca na plytčine plával 
i malý asi polmetrový hadík. Z valu bol 
nádherný výhľad na okolité blízke dediny, 
úžasné vrchy, rozprávkovú oblohu 
pretkanú lúčmi slnka a mrakmi. Zastali 
sme na konci nášho kovarského územia 
a zaujal nás pohľad na stromy, za ktorými 
sa skrýva lokalita Belanov kút. 
Porozprávali sme deťom, čo sa za tými 
stromami skrýva.  
     Belanov kút je od roku 1983 vyhlásený 
za chránený prírodný výtvor. Možno, že 
nie všetci vedia, že je to posledný biotop 
na rieke Nitra. Toto chránené územie 
medzi Kovarcami, Čeľadincami 
a Chrabranami má rozlohu 2,72 ha  
a dočítali sme sa, že sa tam nachádzajú 
rôzne chránené živočíchy a rastliny. Aké 
presne nevieme, ale budeme sa snažiť 
zistiť niečo viac nielen v literatúre, ale aj 
osobnou návštevou tohto vraj 
rozprávkového miesta. Z Kovariec by sa 
tam malo dostať po druhom brehu rieky 
Nitry (za mostom) asi 1,5 km, či už pešo 
alebo na bicykli. Myslím, že sa oplatí 
vidieť toto prírodné územie, pokiaľ to 
máme tu u nás a nezničila ho ešte ruka 
človeka.  

        Bc. Zdenka Bujnová, riaditeľka 
Materskej školy Kovarce 

 

 

J U B I L A N T I 
 M Á J  

 
� Števanková Alena     - 60 rokov 
� Kovačik Milan     - 77 rokov 
� Král Milan                  - 77 rokov 
� Patrovičová Irena      - 78 rokov 
� Verbich František      - 79 rokov 
� Kutňanská Janka      - 80 rokov 
� Grácová Anna   - 81 rokov 
� Ďurik Emil   - 83 rokov 
� Ďurik Michal   - 91 rokov 

 
SRDEČNE   BLAHOŽELÁME 

 
 

NA  SPOLOČNÚ  CESTU 
ŽIVOTOM  VYKROČILI 

 
Kamila Hudecová   

 a Ing. Juraj Masarik 
manželstvo uzatvorili 

 dňa 21.4.2017 v Trenčíne 
 
Marianna  Žovincová    

a  Matej Šúry 
manželstvo uzatvorili 
 dňa 6.5.2017 v Kovarciach 
 
SRDEČNE BLAHOŽELÁME 

 
 

I N Z E R Á T 

 
KAM NA DOVOLENKU? 

Z viacerých ponúk si môžete vybrať aj 
Chorvátsko. V letovisku Seget Vranjica blízko 
Trogíru v Strednej Dalmácií (kde premáva 
loďka ako taxi). Kúpať sa môžete v belasom 
Jadrane aj v hlbokej vode sa dá potápať, 
plážovať môžete aj na kaskádových plážach. 
Ubytovanie je pripravené vo Ville Vranjica pre 
50 klientov v dvojlôžkových ale aj rodinných 4-5 
lôžkových apartmánoch.  
Osemdňový rekreačný pobyt je v dňoch od 
24.6. – 1.7. (7 nocí) s polpenziou, dopravou, 
poistením za 330 eur, alebo dvanásťdňový 
pobyt od 8.8. – 19.8. (11 nocí) za 459 eur.  
Prihlásiť sa môžete na: 
� 038/5316251 (PhDr.Irena Grácová) 


