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pozývame...

100 ROKOV 
ČERVENÉHO 

KRÍŽA 
NA SLOVENSKU 

A 
V MICHALOVCIACH

od 13. augusta 
Galéria pod nebom

ŠPACIRKI 
PO VAROŠU
21. august 1968

21. augusta 
o 17.00 hod.

zraz pred MsÚ

PIETNY AKT 
KLADENIA 
VENCOV

75. výročie SNP

28. augusta 
o 10.00 hod.

Pamätník 
na Bielej hore

MICHALOVSKÝ 
ORGAN 

Bohdan Demianenko 
13. ročník 

medzinárodného 
organového festivalu

29. augusta o 19.10 hod.
rímskokatolícky Kostol 

narodenia Panny Márie

Deň 
Topoľančanov
stretnutie rodákov

3 Zemplínske 
slávnosti
vydarený jubilejný ročník

4 Michalovský 
pole dance
ide do Barcelony

7 FC Barcelona
víťazom
Michalovce Cup 

8



2 AKTUALITY

pobačeňe Miža z varoša

Špivac, hrac i tancovac u našej fajtoj znal každi. Veľo pocešeňa me za-
žiľi už minuloho roku, kec slavnojsci buľi okreme od jurmarku. Toho roku 
me še  cešiľi až na tri dňi polne špivaňa, hraňa  i  tancovaňa u  mesce na 
jardze. Tak jak še na jubileum patri. No najvecej me maľi radojsci zos ka-
rički. Dakedi še tancovala ňedzeľu večar na každim valaľe. Tak jak dňeška 
na fejsbuku, tak žadni parobok abo dzivka ňemohľi ňebuc choľem u  jed-
nim tancu karički. Zato sušedova Terezka, co tancuje s vnukom Patrikom 
u Zempľiňiku, zverbovaľi calu našu fajtu na karičku. Dumal mi sebe, že išče 
znam, jak še karička tancuje. No kec pred tiždňom ľem zo srandi skušaľi 
Patrik zos Terezku a ja še gu ňim pridal, ta až vtedi mi obačil, že hlava bi 
chcela, aľe nohi ňebars sluchaju. Cali tizdzeň me skušaľi, až še nam dostalo 
obďivu od calej fajti. Karička še i toho roku podarila a bula paradna. Ra-
dojs bula taka veľika, že ňichto sebe ňeochabil pohubic večar. Šicki me ostaľi 
u mesce až do konca programu. Už teraz me sebe s  calu fajtu zahutoreľi 
karičku i  o rok.

Vaš Mižo z varoša

Jubilejni Zempľinske 
slavnosci

 6. 8.  porada k prípravám Zemplínskych slávností
 6. 8.  otvorenie mládežníckeho futbalového turnaja Michalovce Cup
 7. 8.  prijatie účastníkov turnaja Michalovce Cup
 9. 8.  účasť na slávnostnom otvorení Zemplínskych slávností
 9. 8.  účasť na záverečnom ceremoniáli turnaja Michalovce Cup
 10. 8.  prijatie folkloristov pri príležitosti jubilejného 60. ročníka  
  Zemplínskych slávností
 10. 8.  účasť na vyhodnotení tancovania Karičky
 12. 8.  porada k materiálom do mestskej rady
 13. 8.  otvorenie výstavy 100 rokov Červeného kríža na Slovensku 
  a v Michalovciach
 14. – 15. 8.  prijatie zahraničných delegácií, ktoré sa zúčastnia 
  Zemplínskeho jarmoku
 16. 8.  otvorenie 50. ročníka Zemplínskeho jarmoku

aktivity primátora

Kyvadlová doprava 
na motozraz
Zemplínska šírava bude 
od 15. do 18. augusta 
hostiť už 18. ročník 
medzinárodného 
Motozrazu Sveta 
motocyklov. Návštevníci 
sa naň môžu dostať 
z Michaloviec pohodlne 
kyvadlovou dopravou 
autobusmi Arriva, a to 
za polovičné ceny. 

„Na Motozraze je tradične 
sprievodný program, o  ktorý majú 
záujem nielen jeho účastníci, ale aj 
obyvatelia z  Michaloviec a  okolia. 
Mimoriadne spoje preto v  spolu-
práci s organizátorom ponúkame aj 
tento rok. Návštevníci sa tak môžu 
na miesto konania a naspäť dopra-

viť bezpečne a pohodlne a nemusia 
sa trápiť s  hľadaním parkovacieho 
miesta,“ povedal Gejza Sačko, ge-
nerálny riaditeľ spoločnosti Arriva 
Michalovce. Dopravu zabezpečia 
klimatizované autobusy. 

Autobusy budú premávať v pia-
tok a sobotu od 18.00 hod. do 1.30 
hod. z Michaloviec a od 18.30 hod. 
do 2.00 hod. zo Zemplínskej šíra-
vy – Hôrky v  pravidelných inter-
valoch. Cesta trvá len 20 minút, 
keďže okrem železničnej stanice 

v Michalovciach a Zemplínskej ší-
ravy – Hôrky stojí autobus len pri 
OC Zemplín. Jednorazové cestov-
né lístky si môžete kúpiť za polo-
vičné ceny.

V  priloženej tabuľke nájdete 
presný rozpis odchodov autobusov.

Katarína Brusáková

STO ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA
Na michalovskej pešej zóne v Galérii pod nebom máte 
možnosť vidieť výstavu pod názvom 100 rokov Červeného 
kríža na Slovensku a v Michalovciach. Jej slávnostné 
otvorenie sa konalo v utorok 13. augusta o 10.00 hod. 
Na realizácii výstavy sa okrem Mesta Michalovce podieľal 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Michalovce 
a Zemplínske múzeum. Autorky obrazov, Alena Kniežová 
a Stanislava Rovňáková, mali snahu zachytiť počiatky 
vzniku Červeného kríža vo svete a potom na Slovensku 
a priblížiť prácu a poslanie tejto organizácie. Výstavu 
si návštevníci mesta ale aj domáci budú môcť pozrieť 
do polovice októbra, resp. dokedy to poveternostné 
podmienky dovolia.

AN

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA
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V priestoroch Avescentra 
v Sennom blízko Michaloviec 
sa 19. augusta o 20.00 hod. 
uskutoční zaujímavá 
prednáška Sťahovavé vtáky 
nepoznajú hranice – ani 
na strednom východe. 

Prednášajúcim bude profesor 
Yossi Leshem, významná a medzi-
národne uznávaná osobnosť a  od-
borník na migráciu vtáctva. Zaujíma 
sa aj o problematiku kolízií vtákov 
s lietadlami. Vďaka jeho výskumom 
s motorovými klzákmi a radarom sa 
znížili kolízie vojenských lietadiel 

s vtákmi o 76 percent, čím ušetril 1,5 
miliardy dolárov a  uchránil životy 
pilotov. Yossi Leshem má veľké zá-
sluhy pri praktickej ochrane vtákov 
a prírody, napríklad inštalovaním 
tisícov hniezdnych búdok pre pla-
mienky driemavé. Zároveň dokáže 
veľmi pútavo rozprávať aj  o  spolo-
čenských a iných témach. 

Pri príležitosti návštevy Michalo-
viec a okolia, kde majú korene jeho 
príbuzní, budeme mať to potešenie 
privítať profesora aj vo Vtáčom raji 
v Sennom. Leshem sa s nami podelí 
o svoje skúsenosti a zážitky, ktoré za-
ujmú nielen ornitológov.

Slovenská ornitologická spoločnosť

Občianske združenie 
Naše Topoľany pod 
záštitou primátora mesta 
Michalovce a sponzorskej 
podpory podnikateľov 
a rodákov zorganizovalo 
3. augusta Deň 
Topoľančanov.

Témou podujatia boli zvyky 
a  tradície našich predkov. Vytvo-
rili sme priestor na stretnutia ro-
dín, rodákov a  objatia po rokoch. 
Nechýbali vzácni hostia a  rodáci 
z  takmer celého sveta a  z  rôznych 
kútov Slovenska. Z Ríma k nám za-
vítal rodák profesor Miroslav Kon-
štanc Adam, sudca Rímskej roty. 

Podujatie sa začalo svätou li-
turgiou vo Farskom chráme ar-
chanjela Michala v  Topoľanoch 
a  popoludní pokračovalo na ih-
risku AFK Topoľany. V programe 
vystúpila folklórna skupina Miha-

ľovski ňevesti i beťare, ľudový roz-
právač Jožko Jožka, folklórny sú-
bor Lipovec, folkový spevák Čiko 

a hudobná skupina Bonn zo ZUŠ 
Michalovce pod vedením Erika 
Kolesára. 

Sprievodnými podujatiami bola 
súťaž vo varení holúbkov, čím sme 
oprášili dvestoročný kuchársky kle-

not našich prababičiek. Do súťaže 
sa prihlásilo osem družstiev. Po-
rota v  zložení gurmánov rozhodla 

o  tom, že holúbky najviac chutili 
z  hrnca pani Vierky Chvastovej. 
Najmenší Topoľančania si taktiež 
prišli na svoje. Vyšantili sa na rôz-
nych atrakciách, akými boli skákací 
hrad, jazda na koníkoch, kolotoče 
či otáčací bubon. Nechýbala ani 
tvorivá dielňa OZ Nech sa páči 
a  maľovanie na tvár výtvarníčkou 
z Topolianskej ulice  Annou Matta.

Návštevníci podujatia sa mohli 
občerstviť pri rôznych stánkoch 
a načerpať sily z dobre pripravené-
ho guľášu. Prvýkrát v histórii Dňa 
Topoľančanov sa uskutočnil futba-
lový zápas o pohár priateľstva me-
dzi mužstvami z  Topoľan, Moča-
rian a  Vrbovca. Zvíťazilo mužstvo 
z Močarian. 

Deň Topoľančanov sa vydaril, 
počasie nám prialo, nálada bola vý-
borná, ale čo je najdôležitejšie, na-
plnilo sa posolstvo spolupatričnosti 
a stretnutí rodín, rodákov, susedov 
a ožili tradície našich predkov.

Mgr. Iveta Majvitorová

Sťahovavé vtáky nepoznajú hranice

Stretnutia a objatia v Topoľanoch

Bezpečná škola
Základná škola Teodora 
Jozefa Moussona 
sa rozhodla postupne 
vybudovať kamerový 
systém a zvýšiť tak 
bezpečnosť žiakov 
v exteriéri školy a chrániť 
školský majetok.

Stáva sa, že sa v škole stretávame 
s  nevhodným a  násilným správa-
ním sa žiakov navzájom, krádeža-
mi a  pod. Kamerový systém napo-
môže podstatne znížiť takéto javy 
a v prípade potreby je možné použiť 
záznam pre objasnenie páchateľa. 
Bude umiestnený v exteriéri a bude 
monitorovať oblasť pred budovu 
a predchádzať negatívnym zásahom, 
ktoré by mohli poškodiť priestory 

slúžiace žiakom na relax, čakanie 
na autobus i na rodičov. Očakávame 
elimináciu negatívnych javov. 

Chceme vybudovať stabilný ka-
merový systém na zabezpečenie 
bezpečnosti detí, školského majetku. 
Vďaka kamerám zamedzíme van-
dalizmu a nevhodnému správaniu 
v čase mimo vyučovania.

Rodičovské združenie pri Základ-
nej škole Teodora Jozefa Moussona 
v Michalovciach získalo v roku 2019 
z  dotácií Mesta príspevok na pro-
jekt Bezpečná škola v sume 300 eur, 
za ktoré ďakujeme. Z  týchto finanč-
ných prostriedkov bola zakúpená 
kamera, ktorá bude snímať priestor 
pred hlavným vchodom školy sme-
rom k bráne, aby sa zvýšila bezpeč-
nosť žiakov. Za príspevok ďakujeme.

RZ

Matúš Niemiec 
a jeho Zátišie
Druhá polovica augusta 
je v galérii mestského 
kultúrneho strediska 
rezervovaná Matúšovi 
Niemiecovi, ktorý 
v súčasnosti končí štúdium 
na Akadémii výtvarných 
umení v Krakove. 

Jeho absolventská expozícia 
pozostáva z malých formátov na 
lepenke, čo je forma skicára. Pôj-
de o  stvárnenie inej formy ume-
leckých zátiší, než na aké je bežný 
divák zvyknutý. Pozornosť sa neza-
meriava na plochu obrazu, ale skôr 

na detail predmetov, ktoré sú pod-
statou výtvarného diela. Zaujímavá 
a oslovujúca je hra tieňov a svetla, 
ktoré upriamujú pozornosť diváka 
na kompozičné detaily jednotli-
vých prezentovaných prác. Možno 
pokojne konštatovať, že autor po-
važuje výtvarné umenie za druh 
„posvätna”, ku ktorému pristupuje 
s pokorou. 

Svojim rodákom predstaví expo-
zíciu, odkrývajúcu svet medzi ne-
bom a zemou a vyzdvihne liturgický 
ornát ako súčasť liturgie v netradič-
nej forme. Prezentácia je zhotovená 
technikou oleja a potrvá do konca 
augusta. 

PaedDr. Ivana Mochorovská

Prof. Yossi Leshem (v strede) a jordánsky gen. Mansour Abu-Rashid (vľavo) 
na návšteve u pápeža Františka vo Vatikáne
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Diamantové Zemplínske slávnosti
Uplynulý víkend sa v našom meste niesol v znamení folklóru. Michalovce boli dejiskom jubilejného 60. ročníka 
zemplínskych slávností. Predstavilo sa na nich viac ako tisíc účinkujúcich, ktorých diváci mohli sledovať 
aj na veľkoplošnej obrazovke. 

Slávnosti sme odštartovali v pia-
tok na tribúne pri mestskom úrade 
Privítankou, na ktorej sa predstavi-
li rôzne folklórne skupiny. Ak  ste 
sa však pohybovali po  Hollého 
ulici, sprievod folkloristov navo-
dil aj  tam tú správnu atmosféru 
a svojím tancom a spevmi pozývali 
na bohatý trojdňový program. Za-
čali pri okružnej križovatke so so-
chou Zemplínčanky a s tanečnými 
prestávkami pokračovali smerom 
do centra mesta. 

Tam už folkloristov čakal pri-
mátor Viliam Zahorčák, ktorý ich 
aj za prítomnosti gazdu privítal 
a  jubilejné slávnosti otvoril. Pri-
vítal i všetkých prítomných a vy-
jadril radosť z toho, že sa tu všetci 
stretli už po šesťdesiatykrát. Poďa-
koval sa  organizátorom podujatia 
a zaželal vydarený priebeh celého 
programu.

V sobotu primátor privítal 
v  obradnej sieni mestského úra-
du zástupcov folklórnych súborov 
a  folklórnych skupín sa prihovoril 
slovami: „Zemplínske slávnosti za-
čali písať šesťdesiatu kapitolu a pri 

tejto príležitosti chcem vyjadriť 
radosť z toho, že táto tradícia tu je 
a  už 60 rokov existuje. Nebolo by 
to tak, keby o folklór nebol záujem. 
A my sme radi, že sa naše námestie 
počas slávností napĺňa, a že k nám 
folklórne skupiny a súbory radi cho-
dia. Ďakujem zástupcom folklór-
nych súborov a folklórnych skupín 
a verím, že moje poďakovanie budú 
tlmočiť aj ďalej, za to, že do Micha-
loviec prišli. Zároveň vám všetkým 
prajem, aby sa vám na javisku 
aj  naďalej darilo, dobre spievalo 
i tancovalo.“

NECHÝBALA 
ANI KARIČKA

V tomto roku môžeme konšta-
tovať, že bola rekordná. Tancovalo 
ju až 593 tanečníkov, folkloristov 
aj nefolkloristov pod taktovkou 
Miroslava Kistyho, ktorý všetkých 
opäť skvelo choreograficky inštru-
oval. Tancovanie karičky i v tomto 
roku podporila Syráreň Bel. Verí-
me, že táto tradícia tu bude ešte 
dlho a že sa bude rozvíjať aj v ďal-
ších rokoch.

Sprievod folkloristov Prijatie u primátora mesta

Folklórny súbor Ardealul z Rumunska Folklórny súbor Zemplín

Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice



dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

ZEMPLÍNSKY JARMOK – 50. ROČNÍK
16. – 17. augusta o 13.30 hod., tribúna pri MsÚ

BAŽANT KINEMATOGRAF
Letné premietanie pod holým nebom
19. – 22. augusta, Námestie slobody

ŠPACIRKI PO VAROŠU
21. august 1968, 21. augusta o 17.00 hod., zraz pred MsÚ

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV
75. výročie SNP, 28. augusta o 10.00 hod., pamätník na Bielej hore

MICHALOVSKÝ ORGAN – BOHDAN DEMIANENKO
13. ročník medzinárodného organového festivalu
29. augusta o 19.10 hod., rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie 

Výstavy
100 ROKOV ČERVENÉHO KRÍŽA NA SLOVENSKU 
A V MICHALOVCIACH
výstava, od 13. augusta, Galéria pod nebom, 

ZÁTIŠIE
Matúš Niemiec – výstava obrazov, 19. – 30. augusta, galéria MsKS

5 ROKOV ZEMPFO
výstava amatérskej fotografie, 20. augusta – 13. septembra, galéria ZOS

ŽUBRIENKY INŠTALATÉRKY
výstava ilustrácií Emílie Jesenskej z knihy Branislava Jobusa, do 30. 
augusta, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického
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DOMÁCI FOLKLORISTI 
AJ POZVANÍ HOSTIA

Počas troch dní sa na pódiu 
vystriedalo množstvo folklórnych 
súborov a skupín. Zastúpenie mali 
domáci folkloristi, ale pozdravy pri-
niesli aj zahraniční hostia. Skvelými 
emóciami nabitú atmosféru piatko-
vého programu ešte viac umocnil 
Folklórny súbor Zemplín, ktorý 
sa divákom predstavil v  programe 
Vo svojej kráse. 

V galaprograme sobotného ve-
čera vystúpil víťaz folklórnej šou 
Zem spieva, Folklórny súbor Urpín 
z Banskej Bystrice. Finále v ten ve-
čer patrilo domácemu Folklórnemu 
súboru Jurošík. Divákov potešili 
svojim programom Výber z tvorby. 
Vo viacerých častiach programu 
Zemplínskych slávností ste mohli 

vidieť aj ďalší domáci Folklórny sú-
bor Svojina. 

Ani na jubilejnom ročníku ne-
mohli chýbať pozdravy zo zahra-
ničia. Z Rumunska ich priniesol 
Folklórny súbor Ardealul. Tribúnu 
i  divákov si podmanili svojím vy-
stúpením v nedeľu večer. Z Čes-
kej republiky sa predstavil Detský 
a mládežnícky folklórny súbor Ho-
lúbek. 

PLNÉ HĽADISKO
Tri dni plné folklóru, spevu 

a  tanca, príjemných stretnutí i zi-
momriavok. Šesť desaťročí dlhá 
tradícia a každoročne sa opakujúca 
skvelá atmosféra na námestí dávajú 
nádej, že naše tradície nikdy neza-
niknú. Tešíme sa opäť o rok.

ak

Folklórny súbor Jurošík

Folklórny súbor Svojina

Plné hľadisko 

Detský a mládežnícky folklórny súbor Holúbek z Českej republiky
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prerušenie distribúcie elektriny

n	20. augusta od 08.30 hod. do 15.30 hod., úseky: Ul. Fraňa Kráľa č. d. 
23 – 55 nepárne a 1120, Ul. Jána Kollára č. d. 1 – 39 nepárne a č. d. 2, 6, 
Ul. Sama Chalupku č. d. 22 – 66 párne a 11 – 23 nepárne, Ul. špitálska 
č. d. 2 a 6, Ul. Š. Kukuru  č. d. 1, 2, 6, 8, 12 a 14

n	23. augusta od 08.40 hod. do 13.50 hod., úseky: Ul. J. Bottu č. d. 5, 7, 
9 a parcela č. 1816, Ul. agátová č. d. 1 – 19 nepárne, 2 – 24 – párne 
a 3926/1A, Ul. J. I. Bajzu č. d. 2, 16, 18, 1548/2, Ul. S. H. Vajanského 
č. d. 47, 65, Ul. Juraja Jánošíka č. d. 1 – 31 nepárne a 2, 4, Ul. Cyrila 
a Metoda č. d. 31 – 49 nepárne, 44 – 62 párne a 5729/1, 3937, Ul. N. V. 
Gogoľa č. d. 1 – 21 nepárne, 2, 3968, 1870/3, 1870/1, 1865/39

Bližšie info: www.michalovce.sk, Úradná tabuľa MsÚ

Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Timea Čorná
Timotej Husnaj

Daniela Jevčáková
Silvia Tkačová
Ema Matejová
Lara Lešňanská

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

Patrik Jusko  
a Jana Bamburáková

Mgr. Patrik Gömöri  
a Mgr. Mariana Lechmanová, PhD.

Noviny Mistral
a športové správy

Premiéra vo štvrtok o 16.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

Žihadlo
ŠPACIRKI NA KAVEJU

Téma: Rod Sztáray
Reprízu relácie z februára 2019

piatok, pondelok a streda o 18.00 hod.

Záznam 
Galaprogram Zemplínske slávnosti 2019

denne od 14.00 hod. 

Vysielame od piatka 16.8. o 14.00 hod.,  
každý deň v rovnakom čase počas celého týždňa

SLEDUJTE NÁS v sieti  UPC Slovensko, na www.tvmistral.sk, 
na Facebooku a na Youtube (Redakcia Mistral)

Mestský pozemok 
zbavený buriny

Mesto Michalovce urobilo všetko 
pre to, aby oslavy 60. výročia Zemplín-
skych slávností sa konali v kultúrnom 
prostredí a poskytli milovníkom folkló-
ru neopakovateľné zážitky. Do pondel-
ka však hrozilo, že návštevníkov a dele-
gácie prichádzajúce po Ul. kpt. Nálepku 
privíta asi jeden meter vysoká burina 
na  pozemku Mesta. Zásluhou mest-
ských policajtov sa tejto nemilej skutoč-

nosti predišlo a po ich zdokumentovaní 
pristúpil správca mestskej zelene, TaZS 
Michalovce, k jej pokoseniu. 

Ostáva veriť, že mestský pozemok 
bude buriny úplne zbavený a skráš-
lený a udržiavaný po výsadbe kvetov 
tak, aby nepôsobil rušivo v širšom 
centre mesta. Zainteresovaným vo-
pred patrí poďakovanie.

GD

blahoželanie
Našej mamke 

MÁRII WEISEROVEJ 
Čas mladosť odniesol ale nie srdce, všetci 
dnes na Teba myslíme vrúcne. Chceme Ti 
k osemdesiatinám popriať radosť, zdravie a šťastie 
do mnohých ďalších rokov, a čas nech ide krokom.
deti Šaňo, Marián, Vierka s rodinami
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Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk

SOCIÁLNO-REKONDIČNÝ POBYT
Aj v tomto roku sme v júli ponúkli členom nášho Združenia 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sociálno-rekondičný 
pobyt v Bardejovských Kúpeľoch. Zúčastnilo sa ho 25 členov, 
z toho 11 mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Mimo 
rehabilitačných procedúr zameraných na udržanie zdravotného 
stavu sme účastníkom ponúkli návštevu múzea ikon zo zbierok 
Šarišského múzea v Bardejove a prehliadku historického centra 
mesta. Zabavili a poučili sme sa pri vedomostnom kvíze, rozprávali 
sme sa o liečivých účinkoch chôdze a aj tí menej odvážni skúsili 
plávanie. Ďakujeme Mestu Michalovce za podporu nášho projektu.

Emília Kužmová
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Michalovský pole dance 
ide do Barcelony
Pole dance je moderná 
športovo-tanečná 
disciplína, ktorá v sebe 
kombinuje prvky 
gymnastiky, baletu, 
akrobacie, moderného 
tanca a mnohých ďalších 
tanečných štýlov. 
Precvičuje sa na vertikálnej 
tyči. Tento výnimočný šport 
sa dostal do Michaloviec 
prostredníctvom štúdia 
Fly-hi pole. 

Je to prvé a zatiaľ jediné taneč-
no-športové štúdio svojho druhu 
v regióne Zemplín. Štúdio v roku 
2017 otvorila Natália Butalová 
a  priťahuje priaznivcov z celého 
okolia. „V štúdiu máme pole dan-
cerky z okolitých miest ako Trebi-
šov, Vranov nad Topľou, Humenné, 
Sečovce a dokonca aj Snina. Som 
rada, že som štúdio otvorila práve v 
Michalovciach. Michalovce ponúka-

jú skvelé prostredie pre rozvoj tohto 
športu“. 

Tento rok Natália Butalová spolu 
so svojou zverenkyňou, Katarínou 
Ondočíkovou, zožali na  Majstrov-
stvách Slovenska v pole dance krás-
ny úspech. Natália vyhrala 3. miesto 
v kategórií Women Professional 
a  Katarína získala 1.  miesto v ka-
tegórií Masters. Vďaka týmto úspe-
chom dostali možnosť zúčastniť sa 
prestížnej súťaže Pole Arnold Spa-
in, ktorá sa koná v Španielsku pod 
záštitou Arnolda Schwarzeneggera. 
Túto šancu sa  chystajú využiť, chcú 
v Barcelone reprezentovať našu kra-
jinu a mesto a dosiahnuť úspech eu-
rópskej úrovne. „S Katkou sa na to 
intenzívne pripravujeme. Veríme, že 
z Barcelony prinesieme ďalšie úspe-
chy pre naše Európske mesto športu.“ 
skonštatovala Natália Butalová. 

Na pôde mestského úradu špor-
tovkyne prijal aj primátor mesta, 
zablahoželal im k ich úspechom 
a zaželal im veľa šťastia na blížiacej 
sa súťaži v Barcelone.

Natália Butalová

HK Dukla Ingema 
pred sezónou 
Hokejisti HK Dukla 
Ingema Michalovce 
zvíťazili vo svojom prvom 
prípravnom zápase pred 
novou sezónou nad ďalším 
účastníkom Tipsport ligy 
DVTK Jegesmedvek Miškolc 
5:3. 

O góly nováčika najvyššej slo-
venskej súťaže sa postarali Lukáš 
Hvila, Igor Safaralejev, Damián 
Novický, Lukáš Toma a Christophe 
Lalancette. Michalovčania sa v dru-

hom prípravnom zápase predstavili 
v sobotu vo Zvolene proti Banskej 
Bystrici. V zápase sa im však veľmi 
nedarilo a aktuálnemu majstrovi 
podľahli 1:4. Doma ich diváci mali 
možnosť vidieť v utorok 13. augus-
ta. Vo svojom treťom prípravnom 
zápase pred sezónou nad rakúskym 
EHC Black Wings Linz zvíťazili 4:3 
po samostatných nájazdoch, hoci 
ešte v 52. minúte prehrávali 0:3. 
O víťazný obrat sa postarali gólmi 
Lukáš Hvila, Jakub Linet a Gabriel 
Spilar.

Peter Brendza



dva týždne v kultúredva týždne v športe

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan
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Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Basketbal
LETNÝ MICHALOVSKÝ STREETBALL
17. 8., 9.00 hod., XI. ročník, ZŠ P. Horova 
Info: Ing. Peter Biganič, tel.: 0905 234 485

Futbal
O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
Michalovské futbalové majstrovstvá hráčov nad 50 rokov
17. 8., 9.00 hod., X. ročník, ZŠ Ul. okružná 17
Info: Mgr. Lívia Kalaninová, tel.: 0917 650 912

MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA
18. 8., 10.30 a 12.45 hod., I. LMD U17, U16 – 1. kolo

MFK ZEMPLÍN – 1.FC TATRAN PREŠOV
24. 8., 10.00 hod., I. liga dorastenky U19/skupina „C“– 2. kolo

MFK ZEMPLÍN – ŠKF SEREĎ 
24. 8., 19.00 hod. - FORTUNA liga muži – 6. kolo

MFK ZEMPLÍN – FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
25. 8., 11.00 hod., I. LSD U19 – 2. kolo 

MFK ZEMPLÍN – MFK RUŽOMBEROK
27. 8., 14.30 a 16.45 hod., I. LMD U17, U16 – 3. kolo
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – FK GEČA 73
18. 8., 16.00 hod., IV. liga Juh muži VsFZ – 5. kolo 
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – MHK 32 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
28. 8., 17.30 hod., prípravný zápas, zimný štadión Michalovce
Info: www.duklamichalovce.sk

Strelectvo
STRELECKÝ VIACBOJ 
preteky k výročiu SNP
25. 8., 9.00 hod.
Info: Ing. Jozef Barna, tel.: 0907 662 553

Turistika
NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ
64. ročník
16. – 18. 8., 7.00 hod.

ZA POZNANÍM HRADU PLAVEČ
25. 8., 8.00 hod.
Info: www.kstmichalovce.sk

41. ZRAZ CYKLOTURISTOV KST RUŽOMBEROK
29. 8. – 1. 9., 7.00 hod.
Info: www.kst-turista.sk

FC Barcelona víťazom 
Michalovce Cup 2019
Vo finále šiesteho ročníka 
futbalového turnaja 
dorastencov Michalovce Cup 
sa stretli obidva španielske 
tímy. Vyhral FC Barcelona, 
ktorý porazil FC Sevilla 
2:0 a nadviazal tak na dve 
posledné víťazstvá svojho 
najväčšieho rivala Realu 
Madrid. 

Tretiu priečku si vybojoval po vý-
hre 1:0 nad Legia Varšava grécky 
Olympiakos Pírues, piaty skončili 
domáci hráči MFK Zemplín Micha-
lovce, ktorí zdolali Dunajskú Stredu 
2:1. V závere turnaja organizátori vy-
hlásili aj najlepšieho brankára, strelca 

a hráča turnaja. Ceny pre najlepších 
odovzdali organizátori turnaja a pri-
mátor mesta Viliam Zahorčák. 

Konečné poradie teda vyzeralo na-
sledovne: na stupienky víťazov sa po-
stavili hráči FC Barcelona, za  ním 
nasledoval FC Sevilla a  tretí skončil 
Olympiakos Pireus. Štvrté miesto ob-
sadili futbalisti KP Legia Varšava, pia-
tu priečku si vybojoval domáci MFK 
Zemplín a rebríček uzavreli hráči FC 
DAC Dunajská Streda.

Účastníkov turnaja prijal 7. au-
gusta aj primátor mesta Viliam Za-
horčák. Privítal futbalistov v  našom 
meste a poprial im veľa nielen športo-
vých úspechov, ale aj príjemných zá-
žitkov počas pobytu v Michalovciach.

rr


