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 ØFUTBAL
   Zimnú prípravu do odvetnej časti ročníka 2005/2006 začali naši muži 13. januára v domácich podmienkach 
pod vedením trénera Mariána Skladana. V priebehu januára sa mužstvo sústredilo na naberanie kondície 
v týždennom cykle pondelok – streda – piatok – sobota, pričom v sobotu chlapci absolvovali výbeh v lese v okolí 
Prašníka. 

   Úspešný káder z jesennej časti nezasiahli 
výraznejšie zmeny, hoci k určitým 
presunom došlo. Hosťovanie skončilo 
Mariánovi Záhurančíkovi z Moravian 
a ten bude od jari obliekať dres vedúceho 
tímu OM z Jalšového. V jarnej časti bude 
absentovať i kapitán a brankár Marcel 
Bondra pre problémy s kolenom a jeho 
návrat na trávnik možno očakávať niekedy 
v máji. Naopak do mužstva pribudli 
po skončení hosťovania v Borovciach 
Ondrejka a brankár Sedlák, ktorý bude 
náhradou za zraneného Bondru. Všetci 
ostatní hráči v mužstve zostali a budú 
sa pokúšať pri splnení primárneho cieľa 
udržania sa v súťaži obhájiť prípadne 
i pekné jesenné 6. miesto. V priebehu 
februára a marca zohrali chlapci 8 
prípravných stretnutí s kvalitnými 
súpermi z vyšších súťaží, z toho až 
sedemkrát využili kvôli nepriaznivým 
klimatickým podmienkam umelý trávnik 
na Brezovej pod Bradlom a v Novom 
Meste nad Váhom. Mrzieť nás však môže 
posledný prípravný  zápas s  Častkovcami, 
kde sme nielen vysoko prehrali ale prišli 
i o druhého najlepšieho strelca prípravy 
Streckého, ktorý si zlomil kostičku 
v priehlavku. Práve nepriaznivé počasie 
spôsobilo, že pôvodne plánovaný štart 
jarnej časti sa odložil o dva týždne a prvý 
zápas tak naši muži zohrajú až 2. apríla 
v Petrovej Vsi.  Nepriaznivou skutočnosťou 
je i fakt, že až štyri majstrovské zápasy 
sa musia v priebehu jari odohrať 
v pracovnú stredu, čo určite neprispeje 
k diváckej atraktívnosti a s ohľadom na 
pracovné a študijné povinnosti hráčov 
ani k regulérnosti súťaže. Verme však, 
že chlapci nadviažu svojimi výkonmi na 
úspešnú jeseň a potvrdia svoju výkonnosť 
i v náročnej jarnej odvete.                    -LR-

l Na hodnotiacej členskej schôdzi futbalistov  zaznelo veľa  zaujímavých  diskusných   prís-
pevkov. Svoje postrehy prezentoval i dlhoročný funkcionár a tréner E. Sedlák.      Foto: -juf-

Ø BILANCIA PRÍPRAVNÝCH STRETNUTÍ

Krakovany-Podolie 8:2 (3:1), Krakovany - Častkovce 3:3 (2:1),  
Krakovany - Prašník 5:1 (2:1),  Krakovany - Chtelnica 4:3 (2:1), 

Krakovany - Senica 6:1 (3:1), Krakovany - Vrbové 2:3 (1:1),  
Krakovany - Podolie 4:3 (2:1), Častkovce- Krakovany 7:2 (3:2)

8 zápasov  5 víťazstiev 1 remíza 2 prehry    
skóre  34:23

Strelci prípravy:
Z. Šurín 8, Strecký 7, Urban 6, Kališ 5, Balcír 

4, Pavlovič 2, P. Sedlák 1 + 1 vlastný (Podolie).

CELKOM:

 Čaká nás napínavá jarná odveta 5. ligy

 Svätá Zem slovom i obrazom II.

    Iniciátorom, autorom a prednášateľom bol náš pán 
farár vdp. Mgr. Ľudovít Malý, ktorý zúčastnených 
poslucháčov previedol prostredníctvom 
exkluzívnych fotografi í a odborného slova približne 
jeden a štvrťhodinovým putovaním po Zasľúbenej 
zemi - Izraeli.  Všetci prítomní diváci - poslucháči 
tak mali možnosť aspoň virtuálne navštíviť mnohé 
významné miesta Svätej zeme (Betlehem - Baziliku 
Narodenia Pána, Golgotu – Baziliku Božieho 
hrobu, horu Tábor, Jericho, Jeruzalem – Múr 
nárekov, Kánu Galilejskú, Kafarnaum, Masadu, 

   Od videoprojekcie Svätá zem - Izrael, ktorá sa konala v sále kultúrneho domu 16. 
januára minulého roku už ubehol nejaký ten čas. V nadväznosti na spomenuté podujatie 
sa poslednú marcovú nedeľu, t. j. 26. marca 2006, so začiatkom o 16.00 hod. v sále 
kultúrneho domu uskutočnila teda už v poradí druhá odborná a náučná obrazová 
projekcia spojená s odborným výkladom na tému Svätá zem – Izrael. 

Naim, Nazaret, Olivovú horu, osadu Kumrán, 
Tabghu a mnohé iné). Zúčastneným sa naskytla 
príležitosť “oprášiť” si pozabudnuté vedomosti 
a hlavne získať nové poznatky. 
  Návštevnosť tohto jedinečného nedeľného 
podujatia bola komornejšia. Zároveň by sa 
dala uvedená návštevnosť porovnať trebárs 
s návštevnosťou koncertov vážnej hudby na 
Slovensku). V oboch prípadoch nám zostáva veriť, 
že prázdne stoličky kultúrnych ustanovizní nájdu 
svojich návštevníkov.                          Matrin Gono

 Nové plakety
   Červený kríž na vý-
ročnej schôdzi ocenil     
„najusilovnejších“ darcov 
krvi. Zlatú Jánskeho pla-
ketu obdržal Jozef Mito-
šinka, striebornú Peter 
Klčo ml. a novým   maji-
teľom bronzovej plakety 
sa stal Pavol Valo. 
   Všetkým spomenutým  
a taktiež tým, ktorí ešte 
nedosiahli okrúhly počet 
odberov, patrí srdečná 
vďaka za to, že obetujú 
kúsok seba, v prospech 
iných.

-juf-
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