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Všetkých občanov mesta pozývam 
na spoločné stretnutie, ktoré sa usku-
toční dňa 29. júna 2022 od 17:00 do 
19:00 v obradnej sále mestského úradu  
(2. poschodie). Na tomto stretnutí sa 
môžete opýtať na všetko, čo Vás trá-
pi, môžete predniesť svoje podnety,  
námety či pripomienky.

Úvodom

Pri príprave Ohlasov ma vždy niekto-
rý z  článkov prekvapí, zväčša novými 
informáciami, o  ktorých som dovtedy 
nevedel. Toto číslo nie je výnimkou. 
Okrem článkov ma však tentokrát za-
ujalo aj niečo iné. V rámci letného ser-
visu sme chceli dať dohromady podu-
jatia, ktoré sa budú počas najbližších 
dvoch mesiacov v našom meste konať. 
Poviem pravdu, tak rozsiahlu tabuľku 
som nečakal. Takmer v každom týždni 
sa bude niečo diať a  vy, ak práve ne-
budete oddychovať na dovolenke, tak 
si oddýchnete s pohárom vína v  ruke 
pri dobrej hudbe vo Svätom Jure. Pre-
hľad letných podujatí nájdete na pred-
poslednej strane. Samozrejme, zmena 
programu je pri každom usporiadate-
ľovi vyhradená, a preto je dobré sledo-
vať informácie na sociálnych sieťach. 
Niečo sa môže pre neočakávané okol-
nosti zrušiť, no rovnako môžu ďalšie 
podujatia ešte pribudnúť. Verím, že si 
kultúrne leto v Jure užijeme. Začneme 
už túto sobotu na dobre známej akcii 
Sen noci svätojurskej. Krásne slnečné 
dni všetkým!

Michal Zeliska

Stretnutie  
s primátorom

V minulom roku hospodárilo mesto  
s rekordným prebytkom

Slávnostné otvorenie skanzenu

V polovici mája sa uskutočnila v našom meste milá akcia. Svätojurský vinohrad-
nícky spolok spolu s mestom Svätý Jur slávnostne otvorili Vinohradnícky skanzen, 
na ktorom sa roky pracovalo. Viac si o tejto udalosti prečítate na štvrtej strane. 

Na rokovanie Mestského zastupi-
teľstva  predloží primátor poslancom 
Záverečný účet mesta za rok 2021. 
Záverečný účet hovorí o  tom, ako 
mesto hospodárilo v uplynulom roku. 
Možno ho rozdeliť na bežnú a kapitá-
lovú časť. Mesto dosiahlo v  bežných 
príjmoch rekordných 5,6 mil. €.  Bežné 
výdavky malo na úrovni 4,6 mil. €. 
V  presných číslach to znamená pre-
bytok rekordných 981 808,24 €. To 
znamená, že mesto hospodári veľmi 
dobre a  finančne je pripravené aj na 
ťažšie časy. Ak by totiž nemalo žiadne 
finančné prostriedky a  hospodárilo 
by úplne rovnako ako je nastavené, 
vytvorilo by cca 980 000 € na svoj bu-

dúci rozvoj. V roku 2021 sme na obno-
vu mesta preinvestovali 923 613,69 €. 
 Najväčšími kapitálovými výdavkami 
bolo dokončenie rekonštrukcie Požiar-
nej zbrojnice a rekonštrukcia ulíc Mie-
rová – Dukelská. Z   menších investícií 
je zaujímavé spomenúť rekonštrukciu 
objektu zdravotného strediska – vytvo-
renie dvoch nových bytov alebo opra-
vu vežových hodín. Mesto tiež zakúpilo 
sociálny kontajner pre nízko prahové 
ubytovanie a naše materské školy vy-
bavilo novými altánkami. Naše mesto 
nemá žiadne záväzky, úvery, lízingy či 
iné pôžičky. Z  hľadiska hospodárenia 
a finančného zdravia patríme dlhodo-
bo k najlepším na Slovensku.  

Šimon Gabura, primátor mesta

Foto: Stano Jendek



Čo sa deje v meste 

Zasadal žiacky  
parlament

Rekonštrukcia Pezinskej ulice – 
stavebná časť je po ulicu Dr. Kautza 
ukončená. V  nasledujúcich týždňoch 
ešte pribudne výsadba kvetov a ruží  
v predzáhradkách. Zároveň prebieha 
aj montáž kamerového systému na ce-
lej ulici. Po prvýkrát má táto významná 
a  frekventovaná komunikácia chod-
ník pre chodcov, čím je jednoznačne 
bezpečnejšia. Najväčšou zmenou pre 
vodičov je zjednosmernenie Pezinskej 
ulice v úseku od Hergottovej smerom 
k ulici Dr. Kautza a to hlavne z dôvodu 
vytvorenia dostatočného počtu parko-
vacích miest.

Mesto momentálne rokuje o  po-
kračovaní  prác aj v hornej časti ulice. 
Z dôvodu neustále sa zvyšujúcich cien, 
predložil dodávateľ navýšený rozpočet, 
ktorý mesto posudzuje. Ak sa ceny ne-
budú významne líšiť od indexovaných 
cien, podpíše sa dodatok a práce budú 
pokračovať. Mesto má už aj upravený 
projekt nového mostu. Ten bude po 
novom široký 5,5m a  bude obložený 
jurským kameňom.

Popri oprave Krajinskej cesty do-
stalo mesto ponuku vyasfaltovania 
úseku nespevnenej cesty od Kačačníc 
smerom k odpočívadlu na Pezinok (od-
bočka na kompostáreň). 

Naša základná škola od roku 2008 
získava každý rok titul „Škola priateľská 
k deťom“. Preto nám nie je ľahostajný 
ani osud detí z Ukrajiny, ktorá už  me-
siace čelí  ruskej invázii. Rozhodli sme 
sa pomôcť  tým, ktorí našu pomoc  te-
raz  potrebujú. Na mimoriadnom za-
sadnutí nášho Žiackeho parlamentu 
sme sa rozhodli uskutočniť  finančnú 
zbierku na pomoc Ukrajine. Vďaka na-
ším žiakom sme vyzbierali sumu 2000 
eur, ktoré sme chceli pôvodne poslať 
na účet UNICEF pre Ukrajinu. Keďže už 
aj v  našom meste našlo svoj dočasný 
domov niekoľko rodín z Ukrajiny, roz-
hodli sme sa pre adresnejšiu pomoc. 
Vyzbieranú sumu sme sa rozhodli roz-
deliť  deťom, teraz už našim žiakom 
z  Ukrajiny. Finančnú pomoc im  odo-
vzdali naši žiaci osobne na zasadnutí 
Žiackeho parlamentu dňa 27. apríla.

Pomoc žiakom, odídencom z Ukra-
jiny, formou bezplatného  kurzu slo-
venského jazyka ponúkla naša pani 
učiteľka Mgr. Katarína Tomková. 

Na zasadnutie Žiackeho parlamen-
tu prijal pozvanie aj pán primátor mes-
ta Šimon Gabura. Členovia parlamentu 
si pre neho pripravili otázky, na ktoré 
im trpezlivo a ochotne odpovedal. Za-
ujímali sa o novú výstavbu vo Svätom 
Jure, chceli by mať kúpalisko, klzisko, 
pumptrackovú dráhu, kino, fitko, te-
nisové kurty, koncerty, 5g sieť. Žiaci 
upozornili na úzky chodník na Zuby, na 
potrebu viac smetných košov v  lese, 
obchod na Neštichu, pýtali sa aj na 
využitie starej časti železničnej stani-
ce, a  aj na budovanie kanalizácie na 

Malokarpatskej ulici. Primátor deťom 
vysvetlil, čo je a čo nie je kompetencia 
mesta. Povedal, že  pumptrack a klzis-
ko má mesto v  pláne v  budúcnosti 
vybudovať, 5G sieť, ale aj obchody 
a  fitnescentrá budujú súkromní pod-
nikatelia. Mesto požiadalo v minulosti 
o odkúpenie starej budovy železničnej 
stanice, zatiaľ však Železnice SR budo-
vu neodpredali. Primátor mesta záro-
veň poďakoval deťom za to, že v rámci 
dňa Zeme celý areál bývalej železničnej 
stanice vyčistili.  

Keďže je táto komunikácia dosť 
využívaná záhradkármi, poslanci 
mestského zastupiteľstva sa rozhod-
li operatívne vyčleniť na túto opravu 
peniaze z rozpočtu a projekt je už aj 
ukončený.

Na rohu Krajinskej cesty a  Pezin-
skej ulice sa rekonštruuje časť chodní-
ka. V rámci znižovania nákladov robí 
tento úsek mesto vo vlastnej réžii. Po-
pri oprave chodníka sa tiež vybudova-
li parkovacie miesta zatrávňovacími 
tvárnicami. 



Rozlúčka  
s predškolákmi

MÁJ

Úspešný rok Základnej umeleckej školy

Ozdobenie mája si už tradične zo-
brali za svoje ženy z Únie žien. Tento 
rok sa k  nim pridali aj dôchodcovia 
z Klubu a  Jednoty dôchodcov. Vo ve-
selej atmosfére vyzdobili stužkami 
a  vencom máj, ktorý priviezli pra-
covníci I. Svätojurskej z našich mest-
ských lesov. 

V  piatok 3. júna sme mali v Scheidlinovej záhrade rozlúčku s predškolákmi  
z materských škôl. Prišli s pani učiteľkami skoro všetci, čo ma nesmierne potešilo. 

S pani učiteľkou Katkou Vranovičovou sme ich najskôr zaviedli do čara rozpráv-
ky. Zahrali sme im Červenú čiapočku. Divadielko sa deťom veľmi páčilo, z košíka 
Červenej čiapočky dostali keksíky a džúsiky, ktoré na túto akciu venoval pán pri-
mátor. Keďže idú prázdniny, prečítala som im príbeh o slniečku, ktoré bolo nepo-
zorné a zrazilo ho auto. Samozrejme vďaka záchranárom sa slniečko skoro vylie-
čilo. Vlastne sme prešli malou dopravnou a poučnou situáciou, aby si aj oni dávali 
pozor na ceste či ihrisku. Aby sa im (nielen) počas prázdnin nič vážne nestalo. 

Potom ich a aj pani učiteľky čakalo milé prekvapenie. Prišiel nám zahrať a za-
spievať úžasný spevák, gitarista a hlavne kamarát Paľko Drapák.  Som mu veľmi 
vďačná, že bol ochotný absolvovať cestu do Jura aj napriek svojmu uponáhľanému 
času. Deťom zahral niekoľko pesničiek, chvíľu sa s nimi porozprával a venoval kaž-
dému z nich aj svoju fotku na pamiatku. Všetko to spravil úplne zdarma, za čo mu 
patrí veľká vďaka. 

Janka Zigová, knihovníčka 

Blíži sa koniec školského roka 
a svoje brány zatvorí aj Základná ume-
lecká škola. Máme za sebou náročný 
školský rok, počas ktorého sme sa mu-
seli opäť prispôsobiť niekoľko týždňo-
vému dištančnému vyučovaniu. Na-
priek týmto prekážkam pedagógovia 
so svojimi žiakmi svedomito pracovali 
a zúčastnili sa mnohých súťaží: medzi-
národná výtvarná súťaž BOHÚŇOVA 
PALETA, celoslovenská spevácka súťaž  
M. Ruppeldta uskutočnená dištanč-
nou formou – video nahrávky, celoslo-
venská výtvarná súťaž V  RÍŠI DIVOV, 
medzinárodná detská výtvarná súťaž 
LIDICE, SLÁVIK SLOVENSKA okresné  
a krajské kolo speváckej súťaže, kla-
vírna súťažná prehliadka v  Sládkovi-
čove, klavírna súťaž BANSKOŠTIAV-
NICKÉ KLADIVKÁ, celoslovenská 
klarinetová súťaž  SAXOKLARINETIÁDA, 
celoslovenská spevácka súťaž HĽADÁ 
SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA. Žiaci boli 
úspešní, získali mnohé ocenenia kto-
ré si môžete pozrieť na stránke školy: 
a www.zussvatyjur.sk 

Napriek obmedzeniam, ktorými 
si škola prešla počas tohto školského 
roka, neustále prebiehali rôzne kon-
certy, divadelné predstavenia, výstava 
prác žiakov z výtvarného odboru, tvo-
rivé dielne a  výchovné koncerty pre 
deti predškolského veku a prvákov. Aj 
vďaka týmto aktivitám sme sa tešili veľ-
kému záujmu detí na talentových prijí-
macích skúškach, ktoré sa uskutočnili 
koncom mája.

Záver  školského roka patril našim 
absolventom. Na Mestskom úrade 
sa 15. júna uskutočnil slávnostný Ab-
solventský koncert žiakov hudobné-
ho, tanečného a  výtvarného odboru. 
Obecenstvu naši žiaci predviedli svoje 
umenie, ktoré dosiahli svedomitou 
prácou pod vedením pedagógov po-
čas niekoľkých rokov. Búrlivý potlesk 
a vďačné slová rodičov nám dodávajú 
novú energiu, s ktorou sa opäť v sep-
tembri pustíme do vzdelávania svojich 
žiakov. Ak by mal niekto záujem pridať 
sa do našej umeleckej rodiny a nesti-
hol prísť v máji na „talentovky“, môže 
tak urobiť na dodatočných talentových 

prijímacích skúškach, ktoré budú pre-
biehať prvý týždeň nového školského 
roka. Stále máme voľné miesta v  ta-
nečnom, výtvarnom a  literárno-dra-
matickom odbore.

Všetkým žiakom prajeme krásne 
slnečné prázdniny, plné nezabudnuteľ-
ných zážitkov.

  Kolektív ZUŠ



jednom mieste. Pred dvadsiatimi rok-
mi tu bol tzv. Dočolomanského skan-
zen. Bol vybudovaný z nadšenia pána 
Dočolomanského, no na súkromnom 
pozemku a  po jeho smrti zanikol. Na 
túto myšlienku sme chceli nadviazať. 
Pre pozemok sme si stanovili niekoľ-
ko kritérií: musí byť dostupný pešo 
z mesta, podľa možnosti s pekným vý-
hľadom, musia byť na ňom historické 
štruktúry ako stienky a rúny. No a naj-
dôležitejšia vec, aby bol vo vlastníctve 
mesta. Po rokoch blúdenia chotárom 
cez húštiny sa nám podarilo nájsť tento 

Miesto oddychu i nových zážitkov.  
Vinohradníci slávnostne otvorili skanzen

Dlhoročné úsilie vinohradníkov 
a mesta Svätý Jur sa vyplatilo. V sobotu 
14. mája sa slávnostne otvoril Sväto- 
jurský vinohradnícky skanzen. Osláviť 
takúto udalosť treba výnimočnou de-
gustáciou vína, a tak sa v skanzene zá-
roveň konala výstava Kráľovský rizling. 
Návštevníci tak mali možnosť ochutnať 
viac ako sto rizlingov rýnskych nielen 
zo Slovenska. Súčasťou programu boli 
aj koncerty kapiel Flor de Luna a Kar-
patské horké. 

Rozmanitá vinohradnícka 
krajina na jednom mieste

Otvorenie skanzenu zahájil pred-
seda vinohradníckeho spolku Lukáš 
Achberger privítaním primátora mes-
ta a všetkých návštevníkov. Poďakoval 
mestu, župe a  všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k  vybudo-
vaniu tohto nádherného miesta, či už 
finančne alebo svojou prácou. Spolu-
prácu vinohradníkov a mesta následne 
vyzdvihol aj primátor Šimon Gabura. 
„Mesto vstúpilo aktívnejšie do toh-

to projektu v  roku 2015. Vtedy sme 
s  pani Luciou Marušicovou a  Braňom 
Bahnom prvou štúdiou stanovili, čo 
by kde mohlo v  skanzene byť. Potom 
sa to celé rozbehlo. Podarilo sa napro-
jektovať rozhľadňu, podarilo sa získať 
grant zo župy, ktorá rozhľadňu spoluf-
inancovala. Zároveň treba povedať, že 
mesto by bez vinohradníckeho spolku 
a aktívnych vinohradníkov takýto pro-
jekt nikdy nezrealizovalo. Prajem im, 
aby skanzen slúžil ako vinohradníc-

kemu spolku, tak i  všetkým občanom 
Svätého Jura, aby bol miestom nových 
zážitkov, zábavy i pokoja,“ uviedol.  

Hlavnou ideou skanzenu je, aby 
v  ňom mohli návštevníci vidieť to, čo 
budovali naši predkovia vo svätojur-
ských vinohradoch. Viac o  počiatkoch 
nápadu a  jeho postupnej realizácii 
povedal člen vinohradníckeho spolku 
Braňo Bahna: „Uvedomujeme si, že 
svätojurský chotár je plný krásnych 
štruktúr rozmanitej vinohradníckej 
krajiny. Myšlienka skanzenu bola taká, 
aby bolo všetko skoncentrované na 



Odborné murárske práce vykoná-
vajú zazmluvnení špecialisti na obnovu 
hradov. Financovanie týchto odbor-
ných prác, nákup potrebného staveb-
ného materiálu a vybavenia sú možné 
len vďaka dotáciám, grantom a spon-
zorom. Projekt obnovy Bieleho Kame-
ňa finančne podporilo Ministerstvo 
kultúry v rámci programu Obnovme 
si svoj dom, Bratislavský samosprávny 
kraj, Mesto Svätý Jur, DXC Technology, 
Nadácia Revia, Nadácia Tesco, Nadá-
cia ZSE a  nadácia Pontis. Materiál- 
ne prispeli firmy Den Braven, Sievert 
a Noblegarden.

Náročný prísun materiálu a po-
mocné práce by však nebolo možné 
urobiť bez výdatnej pomoci dobro-
voľníkov. Brigády na Bielom Kameni 
sa konajú každú sobotu. Ak máte zá-
ujem podieľať sa na záchrane hradu, 
ozvite sa nám emailom na adrese:  
hrad.bielykamen@gmail.com. Pokroky 
na svätojurskom hrade môžete prie-
bežne sledovať aj na našej webstránke:  
www.hradbielykamen.sk.

Monika Winczerová,  
Castrum Sancti Georgii

Občianskemu združeniu Castrum Sancti Georgii sa podarilo v tejto sezóne 
popri pokračujúcich prácach na západnej obrannej veži rozbehnúť aj opravu 
južnej hradby. 

Vo vinohradoch pomáhali  
desiatky dobrovoľníkov

úžasný kúsok zeme a žasli sme, že sa tu 
stretli všetky kritériá, ktoré sme si sta-
novili. Na miesta, kde teraz stojíme, sa 
v  tom čase nedalo vôbec vstúpiť, boli 
tu len zvieracie chodníčky cez húštinu.“ 

Svoju reč Braňo Bahna zakončil 
pre túto príležitosť naozaj príznačne. 
„Nazdravie a  ideme prestrihnúť tento 
amerikán,“ povedal s  úsmevom a  po-

zdvihnutím pohára vína. Potom spolu 
s  predsedom spolku a  primátorom 
mesta symbolicky rozstrihli vínnu révu. 

Skanzen ešte stále nie je úplne do-
končený. Vinohradníci majú v  pláne 
osadiť informačné tabuľe a  budovať 
ďalšie veci. No už teraz si môžete ísť 
kedykoľvek sadnúť na toto miesto, po-
kochať sa výhľadom na Jur alebo prísť 

na niektorú z degustácií miestnych vi-
nárov, ktoré sa budú konať počas celé-
ho leta (uvedené ich máte aj v prehľa-
de letných podujatí na predposlednej 
strane). 

Michal Zeliska
foto: Stano Jendek

NOVINKY ZO SVÄTOJURSKÉHO HRADU
- Začali sme s opravou južnej hradby

Aj tento rok svätojurskí vinári pri-
vítali na pomoc firemných dobrovoľ-
níkov v rámci projektu Naše mesto. 
Takmer 90 nadšencov pomohlo s prá-
cami vo vinohradníckom skanzene, 
náučnom chodníku a v chotári vyčistili 

a zrevitalizovali množstvo historických 
kamenných stienok. Vďaka patrí aj 
Nadácii Pontis, ktorá tento projekt or-
ganizuje a Svätojurský vinohradnícky 
spolok sa doň zapája už od roku 2014.



LEGO projekt

Opäť sme oslávili Deň detí Osemročný talent  
z Jura

Tri dni plné stavania, na konci kto-
rého vzniklo jedno veľké LEGO mesto. 
Tak by sa dala popísať akcia, ktorá sa 
uskutočnila v našom mestečku od 
štvrtka do soboty, 9. – 11. júna. Kaž-
dé popoludnie sa tu zišlo viac ako  
15 detí, aby spolu stavali, budovali  
a napokon sa aj hrali s LEGO stavebni-
cami od výmyslu sveta. Kto chcel, šiel 
podľa návodu. No skúsení stavitelia to 
dávali freestyle a ťahali svoje stavby, 
hlavne megaveže, do výšky. Súčasťou 
projektu, okrem podpory detskej kre-
ativity, bolo aj poukazovanie na dôle-
žité životné princípy prostredníctvom 
biblických príbehov, o ktorých sme si 
hovorili v rámci stavebných prestávok. 
Akciu zorganizovala MOZAIKA – Svätý 
Jur za podpory Zboru Cirkvi bratskej vo 
Svätom Jure. Tak možno o rok stavia-
me opäť :-)

V dňoch 25. – 29. mája 2O22  sa ko-
nal Svetový pohár v chorvátskom  Po-
rečí World Dance Masters. Súťaže sa 
zúčastnila aj naša vnučka Timejka Tu-
reková,  ako členka tanečnej skupiny 
H&T Dance  Company  pod vedením 
„school  director“ a  trénerky Lucie  
Maníkovej.  

Získala prvé miesto v  sólo tanci 
a  družstvo dievčat,  ktorého členkou 
bola aj naša Timejka, získalo taktiež 
prvé miesto. Teda dve zlaté medaily 
na svetovom pohári. Doma už má tri 
ocenenia z domácich súťaží. Tancu sa 
venuje už tri roky. Zaželajme Timejke 
veľa zdravia, veľa zdravej súťaživosti 
a úspechov. 

Dušan  Hupka,
starý otec Timejky

V sobotu 4. júna ako obvykle mesto 
spolu s Dobrovoľnými hasičmi, Mozai-
kou, OZ Miestom pre život, Úniou žien, 
Jednotou a  Klubom dôchodcov, Her-
mínkou, Zmrzlinou Tulip, I. Svätojur-
skou a dobrovoľkmi zo základnej školy 
usporiadalo po dvojročnej prestávke 
krásnu oslavu Dňa detí. 

Deti mali pripravené súťaže, rôzne 
atrakcie, nechýbala ani Lesná peda-
gogika. Program vyvrcholil tombolou, 
kde prvé tri ceny boli rodinné víkendo-
vé pobyty v  Tatrách, Banskej Štiavnici 
a u nás v horárni Biely Kríž. Dobrovoľní 
hasiči na záver urobili pre deti už tra-
dične na basketbalovom ihrisku veľkú 
penovú šou.



Okienko CVČ Sv. Jur

V  čase, keď čítate tieto riadky, po-
maly dávame bodku za prvým škol-
ským rokom fungovania nášho Centra 
voľného času. Naše aktivity sme na-
štartovali v  septembri 2021 v  neistej 
dobe pandémie, ale s  pozitívnym po-
hľadom do budúcnosti. Cieľ bol pri-
niesť Juranom priestor a možnosti kde 
budú môcť tráviť svoj voľný čas deti aj 
dospelí. Za toto obdobie sme rozbehli 
niekoľko úspešných krúžkov a  kurzov 
ako dve skupiny modelárskeho krúžku 
pre deti, FUN English, kurz nemčiny, 
folklórnu prípravku v spolupráci s DFS 
Lipovianka, tanečnú školu La Portella, 
Montessori klubík a  od apríla aktivi-
tu pre najmenšie detičky Tanečníček. 
V  tomto školskom roku sme otvorili 
aj Klub poškolák, alternatívnu druži-
nu na pomoc rodičom, ktorých deti 
už nemohli navštevovať školskú ŠKD.  
Pre dospelých boli k dispozícii aktivity 
ako kurzy nemčiny a angličtiny, posilko 
s Jarkou, zumba a terapeutická joga.

Okrem pravidelných kurzových ak-
tivít sa v našom CVČ stále niečo dialo. 
Víkendy vyplnili detské oslavy, ktoré sú 
v našom podaní zážitkom pre osláven-
ca a jeho kamarátov. Po uvoľnení opat-
rení sme s deckami odkrútili niekoľko 
prespávačiek. Najúspešnejšie boli 
s  témou Harry Potter. Niekoľko piat-
kových podvečerov vyplnili worksho-
py na rôzne témy. Ako je to už u nás 
zvykom, zapájame sa aj do kultúrneho 
diania v meste (deti z CVČ vystupovali 

na Svätojurských hodoch), alebo aj 
vlastnými podujatiami, kde zo všetkých 
spomenieme Veľkonočné tvorenie ale-
bo jedno z  posledných, Cesta do roz-
právky, ktoré sa uskutočnilo 12. júna 
v Scheidlinovej záhrade. 

Aktuálne už finišujú prípravy na 
naše táborové leto, kde sme opäť pri-
pravili pre deti dva mesiace plné tá-
borov. Niektoré sú už plne obsadené, 
ale v iných sa ešte stále nájde nejaké 
to voľné miesto. Celú ponuku táborov 
nájdete na našej web stránke www.
cvcsvatyjur.sk.

Špeciálnou kapitolou nášho port-
fólia je poskytovanie služieb evento-
vých aktivít, kde chceme zúročiť naše 
niekoľkoročné skúsenosti s  prípravou 
programov pre deti a ponúkame naše 
služby pre jednotlivcov alebo firmy. Ak 
vás čaká svadba, veľká rodinná oslava 
alebo firemný Family day neváhajte sa 
na nás obrátiť. Pripravíme program 

pre malých účastníkov na akejkoľvek 
udalosti a  vy si budete môcť bezsta-
rostne vychutnať váš deň.

Už teraz sa tešíme na nový škol-
ský rok. Pripravujeme opäť overené 
a obľúbené kurzy, ale aj veľa noviniek, 
o ktorých sa čoskoro dozviete. Na zá-
ver by som rád upriamil pozornosť 
na naše podujatie Susedský piknik 
v parku, ktoré sa uskutoční 20.8.2022 
v  oddychovej zóne Kačačnice. Pestrý 
program a  chutné občerstvenie budú 
zárukou ďalšieho príjemného popo-
ludnia stráveného s Vami.

V  prípade záujmu o  usporiadanie 
detskej oslavy, alebo eventovej aktivity 
nás neváhajte kontaktovať na: miesto-
prezivot@gmail.com a  sledovať našu 
stránku www.cvcsvatyjur.sk alebo FB 
stránku @Miestoprezivot.

S prianím pekného leta plného zá-
bavy za CVČ Svätý Jur  

Martin Mikuš.



Jubilanti 
nášho 
mesta

Posedenie pre 
jubilantov

Okresné športové 
hry seniorov 2022

Dôchodcovia 
bilancovali

Primátor mesta bol aj v uplynulých 
mesiacoch blahoželať našim spoluob-
čanom, ktorí sa dožili krásnych život-
ných jubileí. Pripájame sa ku gratulan-
tom a želáme veľa zdravia a šťastia do 
ďalších rokov života! Pán Jozef Korček oslávil 90 rokov. Pani Terézia Ondrejkovičová oslávila 

91 rokov.

Dňa 3. júna 2022 sa konala výroč-
ná členská schôdza Klubu dôchodcov 
pri mestskom úrade Svätý Jur. Hosťom 
bol aj primátor mesta Šimon Gabura. 
Členovia klubu si vypočuli správu o čin-
nosti a správu o hospodárení klubu za 
roky 2020 a 2021. Za hodnotiace obdo-
bie bola činnosť klubu trikrát preruše-
ná. Členovia si ďalej vypočuli plán prá-
ce a rozpočet na rok 2022. Po každom 
prerušení činnosti klubu bol  potrebný 
určitý čas na zorganizovanie práce pre 
jej pokračovanie.

V diskusii sme sa dozvedeli od pána  
primátora, že dôchodcovia sa môžu te-
šiť na nové priestory vo Vinohradníc-
kom dome. Na poschodí budú priesto-
ry pre klub dôchodcov. Spoločenská 
miestnosť, kuchynka, sociálne zaria-
denia a výťah, aby sme si šetrili nohy, 
aby sme mohli čo najdlhšie chodiť do 
klubu. Na prízemí bude múzeum. Veď 
mesto s históriou ako je Svätý Jur si za-
slúži  reprezentačné múzeum so stály-
mi expozíciami. Už teraz sa tešíme pán 
primátor.

Tešme sa na pripravované akcie: 
už tradičné posedenie v prírode – ope-
kačka v  Jozefkovom údoli,  zájazd do 
družobného mesta Miroslav na Mo-

Mesto po dvoch rokoch obmedzení 
spôsobených pandémiou opäť pripra-
vilo posedenie pre jubilantov nášho 
mesta. Na posedenie sú pozvaní ju-
bilanti, ktorí oslavujú okrúhle výročie  
70, 75, 80, 85 rokov. O  kultúrny 
program sa postarali deti z materskej 
školy a Základnej umeleckej školy.  

rave, posedenie pri príležitosti mesia-
ca úcty k starším, či novinka cigánska  
“u Didiho“.

Covid pominul, covid nás nezlomil  
a  v  rámci možností bolo zorganizova-
ných 34 akcií vrátane kúpania, divadel-
ných predstavení a posedení. Všetci si 
želáme  resp. očakávame, že v budúc-
nosti nás už nečakajú takéto pandé-
mie. Že klubové dni strávime bez rú-
šok pri dobrej kávičke a s úsmevom na 
tvári. Zdravotníctvo bude fungovať tak, 
ako má. Pomôžme aj my dôchodcovia 
k tomu hlavne správnou hygienou a ži-
votosprávou.

Ing. Dušan Hupka 

Predseda KD pri MsÚ Svätý Jur

Covidové opatrenia prerušili tra-
dičné Športové hry seniorov Jednoty 
dôchodcov Slovenska  (ŠHS JDS)  na 
dva roky. Keď vedenie JDS oznámilo, 
že v  r. 2022 sa ŠHS predsa len budú 
konať, predseda MO JDS vo Svätom 
Jure Gusto Vavrinský oslovil niekoľkých 
osvedčených športovcov, či by nešli 
reprezentovať jurských seniorov na 
okresné športové hry do Pezinka.

V  piatok 27. mája 2022 išlo z  Jura 
do Pezinka na okresné ŠHS len sedem 
seniorov: A. Vidová, P. Badinský, J. Be-
ladič, M. Fronc, J. Gábriš, J. Marek a M. 
Srvátka. „Sedem statočných“ vybojo-
valo 7 medailí. A. Vidová získala dve 
zlaté – jednu v hode granátom na cieľ 
a druhú v stolnom tenise. Ďalšiu zlatú 
medailu tiež v  stolnom tenise pridal  
J. Beladič a  stiebornú zavesili na krk 
M. Srvátkovi. Vo vrhu guľou sa nedali 
zahanbiť J. Gábriš, ktorý získal striebro 
a na bronzový stupienok vystúpil P. Ba-
dinský. Poslednú medailu – striebornú 
– v hode granátom na cieľ vybojoval  
J. Marek.  

V  tomto roku vyberú najlepších 
okresných športovcov - seniorov rovno 
na celoslovenské kolo, ktoré sa bude 
konať v septembri v neďalekom Senci. 
Počkáme si teda, koho z  jurských se-
niorov budú nominovať do reprezen-
tácie.

A. Vidová za MO JDS



Už ste asi počuli vetu, že globali-
zácia, automatizácia a  starnutie oby-
vateľstva sú výzvami modernej doby 
a  jednou z  odpovedí je celoživotné 
vzdelávanie. Prečo? Aby sme sa nauči-
li prispôsobovať  sa zmenám a novým 
výzvam, aby sme sa v meniacom svete 
vedeli orientovať. Autori rôznych tex-
tov o vzdelávaní dospelých sa zhodujú 
v tom, že celoživotné učenie sa priná-
ša mnoho úžitkov tak pre jednotlivcov 
– občanov, ako i pre zamestnávateľov  
a pre celú spoločnosť.

Prínosy sú dvojaké, ekonomické  
a iné. Ekonomické prínosy pre učiacich 
sa sú vyšší príjem, zamestnateľnosť  
v celoživotnej perspektíve, lepšie ka-
riérne vyhliadky, a iné: lepšia kvalita 
života a zdravia, vyššia účasť na živo-
te komunity a občianskych aktivitách, 
úspechy v osobnom a rodinnom živo-
te. Prínosy pre zamestnávateľa sú tiež 
dvojaké – ekonomické: vyšší zisk, kon-
kurencieschopnosť, produkcia, inovač- 
ná kapacita a iné: lepšia firemná kul-
túra, rozvoj a stabilita pracovnej sily, 
vyššia motivácia pracovníkov. Pre 
komunitu a spoločnosť sú ekonomic-
ké prínosy tieto: vyššie HDP a kon-
kurencieschopnosť, ľudský kapitál  
a iné – vyšší záujem o udržateľný rozvoj  

a životné prostredie, zníženie nerov-
ností, sociálny zmier, občianska spo-
ločnosť, zdravie a vyššia životná úro-
veň obyvateľstva.

Na Slovensku je však účasť dospe-
lých na vzdelávaní podľa štatistických 
zisťovaní v EÚ pomerne nízka – za rok 
2021 vykazujeme číslo 4,8 %, zatiaľ čo 
priemer v Európskej únii je čosi nad 
10% a škandinávske krajiny dosahujú 
až 30%. Preto je veľmi aktuálne a mi-
moriadne potrebné hľadať riešenia pre 
zvýšenie účasti dospelých na vzdeláva-
ní. Ako budeme zvládať nové výzvy v 
pracovnom, občianskom aj osobnom 
živote, úzko súvisí s našou schop-
nosťou a ochotou učiť sa a zlepšovať 
zručnosti počas celého života. Potreba  
a rozhodnutie vzdelávať sa súvisí  
s chápaním prínosov vzdelávania.  
Práve komunikácia o prínosoch vzde-

lávania v dospelom veku je dôležitou 
podmienkou zvýšenia záujmu v regió-
noch o aktivity v oblasti vzdelávania 
dospelých.

Čo s tým môžeme urobiť? Jedna  
z ciest je viac o vzdelávaní hovoriť, vy-
tvárať príležitosti na učenie sa a motivo-
vať ľudí vyskúšať si rôzne formy a témy. 
AINova sa podujala prepojiť rôzne typy 
vzdelávacích inštitúcií a kultúrnych in-
štitúcií, ktoré vzdelávajú v Malokarpat-
skom regióne a spoločne hľadať cesty, 
ako vniesť viac radosti z učenia do náš-
ho života. Budeme radi, keď nám s tým 
pomôžete a zapojíte sa aj do krátkeho 
prieskumu o vzdelávacích potrebách 
– buď cez link v Novinkách na webe  
AINovy www.ainova.sk alebo cez QR 
kód v tomto článku.

Marta Jendeková, 
Academia Istropolitana Nova

„O lese v lese“ alebo lesná pedagogika  
prostredníctvom I. Svätojurskej

Celoživotné vzdelávanie  
– pánske huncútstvo alebo nutnosť?

Lesná pedagogika je najefektívnejší nástroj práce s  verejnosťou 
v  lesnom hospodárstve, ako  najúčinnejšia forma environmentálneho 
vzdelávania. Ľudovo povedané „výučba o  lese v  lese“. Lesný pedagóg 
má možnosť pri výučbe priamo v  lese ukazovať množstvo prebiehajú-
cich procesov. 

V súčasnosti je mojím potešením vám oznámiť, že aj vo Svätom Jure 
a okolí vykonáva I. Svätojurská, a. s. prostredníctvom vyškoleného les-
ného pedagóga výučbu pre materské a základné školy. Výučba prebie-
ha v rekreačnom areáli Horárne Biely kríž, kde sú na to najvhodnejšie 
podmienky. Pri tejto výučbe je však nutné pre väčšiu vzdialenosť pre-
pravovať deti autobusom. Z toho dôvodu sme začali vykonávať výučbu 
aj v školskej záhrade ZŠ Kollárova. Tu sme našli tiež vhodné podmienky, 
keďže v záhrade sa nachádza popri ovocných drevinách aj veľké množ-
stvo lesných drevín.  Výučbu sme schopní vykonávať aj v prenosnom 
prístrešku, ako tomu bolo napríklad na prašnom ihrisku v rámci MDD. 
Keďže  nejde o výučbu v prírode, podmienky nie sú úplne ideálne, ale 
myslím si, že sme aj tu pracovali s deťmi úspešne. 

Naším cieľom popri práci s deťmi je priblížiť les a jeho procesy, ale aj 
prácu lesníka a význam lesníctva záujemcom o výučbu z radov verejnos-
ti, kde sa chceme zamerať na všetky cieľové skupiny. 

S pozdravom „Lesu zdar!“     

„Lesná pedagogika ako súčasť environmentál-
nej výchovy je učenie o  lesnom ekosystéme a vý-
chove človeka k udržateľnému spôsobu života na 
príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpe-
čujú certifikovaní lesní pedagógovia a  je určená 
všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mlá-
deži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitko-
vého učenia a projektového vyučovania. Poskytu-
je nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu 
stránku človeka, podporuje získavanie zručností aj 
celostný rozvoj osobnosti.“Matej Čičo, riaditeľ I. Svätojurskej, a.s.



Horáreň Biely kríž

Stolný tenis vo Svätom Jure žije a napreduje

Ubytovanie s kapacitou 19 lôžok v šty-
roch samostatných izbách a apartmánovom 
domčeku. Súčasťou každej izby je sprcha, 
toaleta, TV, v celom objekte je bezplatné 
WiFi pripojenie aj na internet.  Penzión* 
sa nachádza v lokalite zvanej Biely kríž, na 
turisticky známom a exponovanom mies-
te v Malých Karpatoch nad bratislavskou 
mestskou časťou Rača. V blízkom oko-
lí sa môžete venovať turistike a cyklistike.  
V okolí sa nachádzajú známe rekreačné zóny 
Červený kríž, Kačín, Kamzík, televízna veža, 
500 metrov od Penziónu* Horáreň Biely kríž 
sa nachádza najvyšší výškový bod v okolí Bra-
tislavy Veľký Javorník s nadmorskou výškou 
594 m n. m., odkiaľ je nádherný výhľad na 
Malé Karpaty a Podunajskú nížinu.

1. SvätojurSká, a.s. Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur
Kontakty :
Tel.: 02 / 449 70 565 0911 283 240      Mobil.: 0911 334 088
svatojurska@svatyjur.sk                        www.1svatojurska.sk

Organizovaný stolný tenis má  vo 
Svätom Jure dlhoročnú tradíciu. V tom-
to roku v apríli oslávil 75. výročie svoj-
ho založenia. Zakladatelia G. Matula, 
L. Korček, J. Pučík a R. Vido by sa iste 
tešili, keby videli úspechy svojich nasle-
dovníkov. 

A čím sa môže STO Svätý Jur popýšiť 
v sezóne 2021/2022?  Pre STO Svätý Jur 
skončila úspešne. A družstvo sa s pre-
hľadom umiestnilo v  strede tabuľky  
2. ligy a B družstvo sa z 3. ligy prebo-
jovalo do 2. ligy, čo potvrdzuje kvali-
tu jurského stolného tenisu. Mať dve 
družstvá v 2. lige sa podarí len máloko-
mu. Za tento úspech vďačí STO hráčom 
(na fotografii zľava) Jurajovi Macháč-
kovi, Róbertovi Barokovi, Matúšovi 
Bognárovi a Michalovi Zahradskému. 
C družstvo bude v  novej sezóne hrať 
v 5. lige a D družstvo v 6. lige. Vo všet-
kých jurských družstvách  sú prevažne 
odchovanci STO Svätý Jur a  je jasné, 
že má zmysel venovať sa mladým det-
ským talentom, ktorí nás môžu takto 
dobre reprezentovať už o pár rokov.

Detský oddiel STO Svätý Jur má 
v  súčasnosti 17 členov, z nich je 11 
registrovaných v  SSTZ, čo ich opráv-
ňuje zúčastňovať sa krajských a  celo-
slovenských súťaží a  kvalitatívne rásť. 
Dlhoročnou stálicou detského STO je 
Lujza Achbergerová, ktorá ako staršia 
žiačka zabodovala aj na turnajoch do-
rasteniek, čo jej v tejto sezóne prinieslo 
veľmi dobré 36. miesto z 95 registrova-
ných dorasteniek na Slovensku.

Nedá sa nespomenúť aj vynikajúce 
úspechy dorastenca Šimonka Jakuša, 
ktorý v  tomto roku na celosvetových 
Národných hrách Špeciálnych olympi-
ád (ŠO) na Malte sa v dvojhre umiestnil 
na 4. mieste (na fotografii prvý zľava) 
a  na Národných hrách ŠO v  Banskej 
Bystrici si vybojoval 3. miesto v dvojhre 
a 2. miesto v štvorhre. 

STO Svätý Jur sa usiluje zís-
kať  trvalý priestor pre stolný tenis, 
ktorý umožní tréning nielen detí 
v  poobednom čase, ale aj tréning 
dospelých a ligové zápasy štyroch 
družstiev vo večerných hodinách. 

Richard Turian a Andreja Vidová



PROGRAM  Svätojurskeho kultúrneho leta

24. jún Filmový večer pre tínedžerov (10 - 19 rokov) Mozaika, Prostredná 47A

25. jún Sen noci SvätojurSkej ochutnávka vín vo vinohradoch  
/ smerom na Pezinok /

27. jún Zažite s nami stredovek iii.  
Ženy v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku.

kostol sv. juraja

29. jún koncert Paperboat Duo krone

3. júl koncert Paperboat Duo kaštieľ Pálffy

5. júl Časovka do vrchu kaktusbike Svätojurský blesk viac info na www.cksvatyjur.sk

6. júl túlavé kino krone

8.-10. júl vinári v skanzene  
- jurský hrozen a Barokovo vinárstvo

vinohradnícky skanzen

9. júl narodeniny krone, kultúrny program krone

10. júl koncert Forte Fantasy kaštieľ Pálffy

13. júl koncert neskorý zber krone

15.-17. júl vinári v skanzene - jakub Achberger a Mladý Pajer vinohradnícky skanzen

17. júl koncert Paperboat Duo kaštieľ Pálffy

23. júl vinári v skanzene - víno Zeliska vinohradnícky skanzen

24. júl koncert ota váhovského kaštieľ Pálffy

27. júl koncert saxofonistu Mariána Mráza krone

29. júl koncert „neřež trio“ kamenný dvor,  Prostredná ulici

31. júl koncert ota váhovského kaštieľ Pálffy

3. august koncert Paperboat Duo krone

5. august vinári v skanzene - víno oboňa vinohradnícky skanzen

7. august koncert Paperboat Duo kaštieľ Pálffy

10. august túlavé kino krone

13. august jurskýma rúnama ochutnávka vín vo vinohradoch

14. august koncert ota váhovského kaštieľ Pálffy

17. august koncert orchester Worchester krone

19.-20. august vinári v skanzene - Martin Achberger a Stevino vinohradnícky skanzen

20. august Susedský piknik v parku oddychová zóna kačačnice

21. august koncert Paperboat Duo kaštieľ Pálffy

24. august túlavé kino krone

28. august koncert ota váhovského kaštieľ Pálffy

1. september koncert karpatské horké krone

3. september Hubertove slávnosti pri burčiaku námestie

celé leto expozícia Dejiny mesta Svätý jur a virtuálna realita  
veľkomoravského hradiska

Múzeum, nádvorie MsÚ
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FESTIVAL VÍNA A HUDBYÍ

partneri:

na vás :
hudobný
program :

pOdujatie
pripravili:

MESTO
SVÄTÝ JUR

VINoHRAD KLEINHACKEL
[GPS: 48,258570, 17,228523]

Od 00 h.

pii jem
FUNKY-GROOVE NÁKLADSPOD MALÝCH KARPÁT

TIE NAJLEPŠIE HITY V STRHUJÚCOM PODANÍ 

(ALEBO AJ TRIO MÁVA OBČAS AŽ 5 ČLENOV)

& definitivum
PESNIČKOVÉ SPOMIENKY NA

D. URSÍNYHO, J. FILIPA, M. LASICU...

karpatské horké
FOLKLÓR URČITE POCHÁDZA Z BIGBÍTU

(ALEBO NAOPAK?)

er memorieshe
UESROCKOVÍ HRDINOVIA

BLU
DOMÁCICH AJ SVETOVÝCH PÓDIÍ

Á

flor de luna
PESTRÉ LATINO-CUVÉE

OD SANTANU AŽ PO BUENA VISTA

pánkOkk
FUNKY-ROCKOVÁ VESELICAPRE DETI AJ DOSPELÝCH

SVOJIMISO
VÍNAMI:
RTINMARMAMAMAMAMAAAAAAAAMAAMMAAMAMAMMMMMMMMMM RRRRRRRRRMAR ACHBERGER 

VVVVVVVVVVVVV NO ÍÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNÍNNÍNÍNÍÍNNNÍNNÍNÍNÍNNNNNNÍN ACHBERGER

  BRAŇO BAHNA

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OKOVO VINÁRSTVO 
RARARARARARAARARRRRRRRRRARRRAARARRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOARO

ICHAL MIMIMMMIMIMIMIMMMMIMIMIMIMMMIMMMMMMMMMMMMMMMI BAŽALÍK

VVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIII ÁRSTVO ÁINININNNNINNINININNNININIININÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁINÁ BOGNÁR

 VVVVVVVVVVVVVVVVVININNNNNIN VO Á STVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNÁRÁÁÁRÁRÁÁRÁRÁRÁRÁRÁÁRÁÁRÁRÁÁÁRÁÁÁÁÁRÁÁRRÁÁÁRÁÁRRRÁÁRÁRÁÁRÁÁ STSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTSSTSTTTSSS VVVVVVVVVVVVVNÁRSTV DUBOVSKÝ & GRANČIČ

NÁRSTVO HAVEL
VVIVVIVVVVVVIVVIVVVIVIVVIVIVIVVIVIVVIVIVVVVIVIVV NNNNNNNNNVIN

VVVVVVVVVIIIIIII ÁRSTVO ÁIIINNNNNNNNINNINNNNÁÁÁÁÁÁÁINÁ HERGOTIČ 

VVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIII RSTVO ÁRNNNNNNNNNNNNNNNNÁRÁÁRÁÁÁÁÁÁRÁÁRÁRÁÁÁÁÁRÁÁÁÁÁRÁÁÁÁÁÁÁRÁRÁÁÁRÁRRÁÁÁÁRRÁRÁÁÁRÁÁRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNÁR VÍNKO HUPKA

OVINÁRSTVO OVMMMMMMMAMAAAAAAAAAMMAMMMAMMMAMAAMMMAMMM LOLOLOLLLOLLOLOLOLOOOOOLOLOLOLOOLOLOOLOOOOOOOVVVVVVMALOV JAROLÍM

JJJJJJJJJJURSKÝ HROZEN
Z Í O ZVÍVÍVÍVÍVÍÍVÍÍVÍÍÍVÍÍÍÍNONONONOONNNNNNNNOONNOONNOOOOOONN ZZZZZZZZZZZZVÍNO Z KAMENNÉHO DVORA

RSTVO ÁRVIVVIVIVVIVIVIVIVVIVVVIVIVVIVVIVIVIVIV NÁNÁNÁNÁÁÁÁÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁNÁÁNÁNÁÁÁÁNÁÁNÁRRRRRRRRRRRRRRRRRRVINÁR KAUTZ & KRUPA

VVVVVVVVVVVVVVVVVV NÁRSTVO ININININININIINNINIIN KOZKK MON

VÍNO VVVVV MACHÁČEK
VÍNO MATULA
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VÍNO OBOŇA

BBBBBBBBBBAAAAAAAAAARBORA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PUCHEROVÁ

VÍNO ROMANOV
VÍNO RUSŇÁK

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVINÁRSTVO STEVINO

VÍNO ŠMELKO

NÁRSTVO VVVIVVVIVIVIVIVIVVVIVVIVIVVVIVIVIVIVIVIVVVVVVVVVVIVIVVVVIVVVVVV NNNNNNNNNNNNNVIN ŠTYRI KOPCE

VÍNO ZELISKA

VSTUPNÉ: 5,- EUR
DETI A ŤZP VSTUP VOĽNÝ

,

NÁŠ TIP:
SO SEBOU SI MÔŽETE

PRINIESŤ VLASTNÝ
VÍNNY POHÁR,
ALEBO VÁM HO

ZA ZÁLOHU
POŽIČIAME


