
Jakubovské zvesti
 Ročník XI.                                             ČÍSLO 1/2019                                        Apríl 2019

Obecná zabíjačka sa stala v našej obci 
neoddeliteľnou súčasťou fašiangov, 

rovnako ako 
pochová-

vanie 
basy 
a aj 

detský 
karneval...

Kultúrna komisia pri obci Jakubov
pozýva všetkých 

na dobrovoľnícku brigádu
pri príležitosti 

Dňa Zeme

Dňa 13.4.2019 
stretnutie a registrácia 

o 8,30 hod. pred KD Jakubov
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I N F O R M Á C I E  O  O B E C N Ý C H  A K T I V I T Á C H

Prvé kolo:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1326

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 660

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 659

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých 

kandidátov 656 

Béla Bugár 4
Zuzana Čaputová 315
Martin Daňo -
Štefan Harabin 80
Eduard Chmelár 15
Marian Kotleba 80
Milan Krajniak 14
József Menyhárt 1
František Mikloško 5
Robert Mistrík -
Maroš Šefčovič 133
Róbert Švec 4
Bohumila Tauchmannová 2
Juraj Zábojník 2
Ivan Zuzula 1

Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej modernej domácnosti!
Kompostovanie je spôsob, ako si môžeme svojpomocne vyrobiť 

z biologického odpadu kvalitný kompost. 
Kompostovať môžeme všetky biologické odpady , ktoré vznikajú 

v domácnosti, záhrade, na poli (napr. zvyšky rastlinných jedál, tráva, 
vypletá burina, čaj, kávová usadenina, zhnité ovocie a zelenina, ko-
náre, štiepka, lístie, ihličie, kukuričné klasy a stonky, škrupiny z vajec, 
orechov, popol z dreva).

Do kompostoviska nedávame žiadne nerozložiteľné odpady (sklo, 
kovy, plasty, chemické prostriedky, lieky, oleje, jednorazové plienky), 
zvyšky varených jedál, mliečne výrobky, mäso, kosti a ryby (lákajú 
zvieratá, skoro podliehajú skazeniu a potom nepríjemnému zápachu), 
popol z uhlia, zvyšky z lakovaného a natieraného dreva, drevotriesky.

Obci Jakubov sa v roku 2018 podarilo zabezpečiť na základe projek-
tu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Ja-
kubov“,  že každá domácnosť v našej obci môže mať svoj kompostér. 
Bezplatne si kompostér môžete vyzdvihnúť počas otváracích ho-
dín na zbernom dvore. 

Druhé kolo:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1331

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 584

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 584

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých 

kandidátov 578  

Zuzana Čaputová 362
Maroš Šefčovič 216

Výsledky prezidentských volieb 2019 v našej obci
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V našej obci má obecná 
zabíjačka svoju niekoľko-
ročnú tradíciu a určite aj 

svojich verných priaznivcov...
Samotnú zabíjačku aj bufety so špecialitami 

majú pevne v rukách chlapci ( i ženy) z TJ Záhoran. Od sko-
rého rána, keď sa začína zabíjať prasa, až do večera, prúdia 
do nášho kulturáku hostia, ktorí sa prídu najesť, napiť, pose-
dieť si, podebatovať a aj si zatancovať. Nechýbal bufet so 
zabíjačkovými špecialitami, výčap s obľúbenými nápojmi, 
pult s predajom hotových výrobkov ako tlačenka, jaternice, 
masť, oškvarky a sladký kútik u Citróniek s množstvom 
lokší, vynikajúcich domácich šišiek (také vie iba Kvetka!) a 
štrúdlí... Výbornú zábavu podtrhli Malackí fešáci svojou 
hudbou.

-ap-

O B E C N Á 
zabíjačka
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Fašiangy v  našej  škôlke
Od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame Fa-

šiangovým obdobím. V našej škôlke fašiangy  vždy 
oslávime ako sa patrí. Od januára to tu žije folklórom 
a ľudovými tradíciami. Deti sa oboznamujú s tradícia-
mi našich babičiek a deduškov, ktorí boli zruční reme-
selníci.  

V tvorivých dielňach , ktoré sme deťom pripravili sa 
oboznámili s mnohými ľudovými remeslami. Niektoré 
si aj sami vyskúšali a malými šikovnými prštekmi vy-
tvorili rôzne krásne dielka. 

Podnety z kultúry a umenia rozširujú ich poznatky 
a vedomosti , formujú ich citové zážitky a skúsenos-
ti , rozvíjajú tvorivosť a fantáziu. Deti sa oboznámili 
s hudobnými nástrojmi a ľudovými piesňami , tancami. 
Rôznorodosti a krásy našich ľudových krojov deti vy-
obrazili na papierových kostýmoch, ktoré si krásne vy-
zdobili.  U našich detí rozvíjame citový vzťah a hrdosť 
k našej obci a rodnému kraju. Aby z nich vyrástli ľudia, 
ktorí sú pyšný na to, že sú Slováci. Aby mali radi svoju 
dedinku, v ktorej vyrastali.

Čas tanca , spevu , veselosti a fašiangovej zábavy 
tradične v našej obci ukončili naši najmenší Jakubov-
čania  pochovaním basy v Kultúrnom dome 5.3.2019. 
Ukázali nám ženský chmat , tančeky a piesne , ktoré 
poctivo nacvičovali s pani učiteľkami. Detičky to zvládli 
bravúrne a boli prekrásne. Po tanci a speve si všetci 
prítomní pochutnali na výborných šiškách , ktoré nám 
pripravili tety upratovačky , Dáška a Stázka. Kto nepri-
šiel môže banovať.
„ Lúčime sa s tebou milá naša basa, 
a po Veľkej noci príď k nám zasa !

KARNEVALOVÉ  šanten ie
Na našom tradičnom karnevale sme sa tento rok netradične zabávali až 16. marca , nakoľko pre veľkú chorobnosť 

detí sme ho museli vo februári zrušiť. To však deťom určite radosť  nepokazilo . Tešili sa zo svojej premeny na rôzne 
zvieratká , princezné , šašov a iných rozprávkových bytostí , ktoré sa nám predviedli v sprievode masiek. Zabaviť nás 
prišiel šašo Luboš , z ktorého mali všetci radosť. Najväčšiu radosť však mali deti z tombole , ktorá rozžiarila očká všet-
kých usmiatych tváričiek. Vďaka všetkým , ktorí ste nám prispeli do tombole neodišiel domov nikto s prázdnymi rukami. 
Sme veľmi radi, že sa na našom karnevale  zabávajú nielen deti, ale aj rodičia. Je to pekné, vidieť, ako rodič s dieťatkom 
prežíva jeho nevšedný deň. 

Za to, že ste naplnili detské srdiečka radosťou vám ĎAKUJEME .                                                                           
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Projekt e-školy pre budúcnosť 
„00011011“

ZŠ Jakubov bola úspešná pri vypracovaní projek-
tu pod názvom „00011011“, ktorý sme zamerali na 
získanie ďalších programovateľných LEGO robotov 
pre našu školu. Robotov dokážu naši žiaci skladať 
a zložito programovať. 

Projekt, ktorý uskutočňujeme v grantovom programe e-
-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange, sa tematicky 
zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi 
technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja 
informatického myslenia. Cieľom grantového programu je 
podporiť projekty pedagógov  a školy, ktoré chcú zodpo-
vedné a rozumné využívanie digitálnych technológií . 

V rámci nášho projektu „00011011“ šiestaci vlastných 
robotov stavajú a programujú priamo na hodinách infor-
matiky. Aktivity nášho projektu sme vypracovali aj pre 
Základnú školu v Lábe a Základnú školu v Záhorskej 
Vsi, ktoré sme do projektu zapojili formou workshopu 
priamo v našej škole. Na interaktívnom workshope naši 
žiaci, žiakom z týchto škôl, predviedli svoje zručnos-
ti v programovaní legorobotov. Našim projektom sme 
umožnili ZŠ v Lábe a ZŠ v Záhorskej Vsi získať staveb-
nice LEGO programovateľných robotov  a sprostred-
kovali sme im workshop v programovaní, s vedcom 
z ústavu informatiky zo Slovenskej akadémie vied  Ing. 
Jánom Zelenkom PhD., s ktorým na projekte úspešne 
spolupracujeme. Sme hrdí, že náš  projekt nás nielen 
posunul ďalej v oblasti žiackeho programovania, ale do-
kázali sme odovzdať naše zručnosti a základy rozvoja 
informatického myslenia aj susedným školám v regióne 
Záhorie.

Sme lídri Záhoria v celosvetovo 
najvýznamnejšej žiackej robotickej 
súťaži FIRST LEGO LEAGUE ! 

Tím z našej školy zložený zo žiakov 5.-9. ročníka sa prvý-
krát v histórii ZŠ Jakubov zúčastnil nielen akejkoľvek robo-
tickej súťaže, ale rovno tej celosvetovo najvýznamnejšej- 
First Lego League (www.fll.sk) . Na regionálnom turnaji 
konanom 14.1. 2019 v Bratislave sa náš tím umiestnil na 
fantastickom 2.mieste v disciplíne ROBOT DESIGN a cel-
kovo sme obsadili 10. miesto z 13 tímov starších žiakov. 
Na súťaži sme sa zúčastnili ako jediný tím z regiónu Zá-
horie pod vedením p. učiteľa informatiky Mgr. R. Szekulu. 

Akcie, súťaže a workshopy, ktoré sme uskutočnili/ 
uskutočníme/ si môžete pozrieť na našich webových 
stránkach: www.zsjakubov.sk , fb/zsjakubov 

- Vianočný stolnotenisový turnaj pre všetkých žiakov školy

- Lyžiarsky výcvik Nízke Tatry/Krpáčovo 2019 pre žiakov 5. 
a 6.ročníka,

- Marec -mesiac knižníc a kníh, Školská knižná burza,  
Noc v školskej knižnici pre 1.stupeň, a 2.stupeň, literárna 
súťaž Zúbkove pramene, 

- zápis predškolákov do 1.ročníka ZŠ, Testovanie T9/2019

- súťaž Matematický klokan, Matematická olympiáda, 
okresné kolo Pytagoriáda, súťaž Expert a Všetkovedko

- súťaž v programovaní pre žiakov 3. a 4.ročníka Galaxi-
áda, súťaž IQ olympiáda pre 2.stupeň, viackolová súťaž 
Robotická liga,

- workshopy a exkurzie na Deň vody a Deň Zeme. 

VŠETKOVEDKO 

   Všetkovedko je vedomostná súťaž 
detí primárneho vzdelávania, kde 
si merajú sily deti z celého Sloven-
ska z rôznych oblastí vzdelávania: 
prírodoveda, vlastiveda, slovenský 
jazyk a literatúra, matematika, ang-
lický jazyk, informatická a doprav-
ná výchova... Každé zúčastnené 
dieťa dostane motivačný diplom a 
malú pozornosť. Tí žiaci, ktorých 
výsledky boli medzi najlepšími 20% 
z celého Slovenska, dostali diplom 
Všetkovedko a vecnú odmenu. Na 
našej škole máme dvoch úspeš-
ných riešiteľov - 4.A a  z 2.A a jednu 
šampiónku školy, ktorá sa umiestni-
la na 3. mieste v rámci celého Slo-
venska. Viac informácií a fotografie 
víťazov si pozrite na na titulke www.
zsjakubov.sk  
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,,Výsadok Juraj“
Ojedinelou a neobvyklou akciou v rámci zhadzovania mate-
riálu počas SNP bola akcia Mitchella ,,Golubaja dvojka“ pilo-
tovaného zástupcom veliteľa pluku g.mjr. L.N.Judinom. Táto 
akcia sa udiala v noci zo 16. na 17. októbra 1944 a bola ostro 
sledovanou. Archívny dokument hovorí o úlohe im zverenej 
takto: Veliacemu Špeciálneho oddelenia NKO, plk.Bendja-
kovi. Podľa osobnej dohody s vami oznamujem,že skupina 
tajných agentov v počte dvoch ľudí sprevádzaná kpt. Laza-
revom, prepravená lietadlom z Moskvy  do Kalinovky, má byť 
vysadená z lietadla na padákoch v priestore Malacky, 1 km 
severozápadne od Lošonca...

Na palube Judinovho stroja sa nachádzala skupina Juraj, 
ktorá bola podriadená GŠ ČA. Jej členovia Ján Janský a Jo-
zef Maco malli byť  vysadení pri Lošonci v okrese Trnava, 
nachádzajúcom sa 25 km severozápadne od mesta, avšak 
navigačným omylom dopadli pri obci Pustý Fedymeš (dnes 
Pusté Úľany, okr. Galanta) na územie patriace vtedy Maďar-
sku. Výsadkári veliteľ skupiny a radista Jozef Maco a jeho 
pomocník čat. Ján Janský mali na mieste zoskoku zakopať 
padáky a ráno zahájiť presun do Trnavy. Pre činnosť v záze-
mí boli vybavení civilným odevom, falošnými dokladmi, zá-
sobou potravy na prvý týždeň, rádiovou stanicou TENZOR 
a menšou finančnou hotovosťou (1000 DM a 500 Sk) Čat. 
J.Maco získal v obci Suchá nad Parnou kontakt na Jána Bur-
koviča, zamestnanca tnavského veľkostatku, u ktorého našli 
úkryt, a u ktorého si zriadili vysielacie miesto. Získali niekoľko 
spolupracovníkov od ktorých získavali správy o vojenskej , 
hospodárskej a politickej situácii v priestore Sereď - Bratisla-
va - Trnava. Úspešná činnosť skupiny Juraj v tyle nepriateľa 
trvala do momentu ako bol v Trnave 29.12.1944 J. Janský 
zatknutý. J. Maco zatknutiu unikol. Ján Janský si na to spo-

Prinášame vám ďalší príbeh z obdobia 2. sv. vojny, v 
ktorom je zapletený osud človeka z našej obce, hrdého, 
pracovitého a svojrázneho, ktorého si mnohí ešte pamä-
tajú ako sa vozil po dedine na voze ťahanom somármi, 
s typickým pokrikom: ...hijó Mišo...

Ján Janský sa narodil 27.11.1921 v 
Jakubove otcovi Jánovi a matke Kristíne, 
rod. Havlíkovej. Po absolvovaní 8 tried 
obecnej školy pracoval ako robotník alebo 
pomáhal otcovi. Dňa 1.10. 1942 narukoval 
na základnú vojenskú službu k 51. peši-
emu pluku, 5. výcvokovej roty sl. armády 
do Bratislavy. Na východný front odišiel 
29.6.1943 kde o štyri mesiace neskôr, v 
októbri prešiel do sovietskeho zajatia. V 
zajateckom tábore Usmaň sa prihlásil do čs. zahraničnej ar-
mády v ZSSR a v januári 1944 bol zaradený do radov 1. roty, 
2pdb. jej 1. paradesantného práporu.V júni 1944 bol odoslaný v 
hodnosti čatára do Moskvy k absolvovaniu ďalšieho sparvodaj-
ského výcviku v rámci GŠ ČA.

Z HISTÓRIE....

Mitchelly
boli lietadlá North American B25 s červenou hviezdou na tru-
pe, určené na pomoc povstalcom na území Slovenska počas 
SNP, ako aj neskôr po potlačení povstania a ústupe povstal-
cov do hôr, kde prešli na partizánsky spôsob boja.

mínal takto: ,,...pri stretnutí so spolupracovníkmi som stretol 
kamaráta Krausa z Pezinka, hovorí mi že potrebuje spojenie 
s Moskvou. Pri stretnutí mi odovzdal materiály, čo mal pripra-
vené.... Odoslali sme jeho správu, ale v Moskve už sa vede-
lo, že on niečo zlé robí, lebo keď Maco odoslal tú správu od 
neho, tak nám odkázali aby sme zmenili stanovište...ja som to 
nestihol...bol som na ulici zastavený tromi občanmi...bol som 
odvlečený na ubytovňu gestapa, tam mi zviazali ruky kábla-
mi...nastalo šesť dní vyšetrovania...prežil som tam ukrutných 
dní. Dá sa povedať, že šesť dní som ani nežil. Na tú bitku, čo 
nasledovala som si akosi zvykol, aj tie kopance, vešanie cez 
rameno, strkanie pištole do krku, to všetko by sa dalo znieť...
ale topenie, to nie. Vyzlečený som bol donaha, ruky zviazané 
dozadu, aj nohy a strkali mi hlavu do vody a držali ma tam po-
kiaľ som vládal. Prežil som šesť ukrutných dní. Mne už potom 
pri výsluchu bolo všetko jedno. Či zomriem alebo nie...to bolo 
niečo strašné...
Dňa 19.2.1945 bol Ján Janský zaradený do transportu do tá-
bora Mathausen. Transport napadli amerckí stíhači. Niekoľkí 
väzni si zachránili život tým, že z auta vyskákali von. Medzi 
nimi aj Ján. K najbližšej železničnej stanici pokračovali pešo a 
odtiaľ boli vlakom prevezení do Mathausenu. Aj na tieto chvíle 
si J. Janský spomínal:..,,jedla tam bolo strašne málo, preto 
nám bolo všelijako. Pritom som tam chodil do roboty, kopať 
jamu pre 6000 mŕtvych...tých tam vozili aj počas kopania a 
postupne sa zasypávali...aj ja som zle dopadol, dostal som 
hnačky...keď sa priblížil front, boli sme odtransportovaní do lá-
gru Ebensen, kde som už bol na pokraji síl...bol som odoslaný 
na ošetrovňu...to bola posledná inštancia v lágri, odtiaľ už len 
pec alebo jama...Našťastia tam ma zastihla vytúžená slobo-
da a koniec vojny...niektorí tam od radosti z toho momentu aj 
umierali , že sa toho dočkali...mňa tam prišli hľadať kamaráti. 
,,Janka Jánskeho hľadáme!“...ja kričím na neho: ,,Paľo veď to 
som ja!..“on stál vedľa mňa a nepoznal ma...lebo za tú dobu 
som bol tak schudnutý a zrichtovaný, že ma nespoznali. Du-
ševnú silu som mal ukrutnú, že i hory by som mohol prená-
šať...ale telesnú, to som bol v takom stave, že som ani 10 cm 
nevládal nohu zdvihnúť od zeme. Vážil som 42kg, keď pred 
vysadením som mal 85kg!
J. Janský sa vrátil domov v júni 1945 úlne zničený. Bol vojno-
vý invalid. Manželka  pracovala, bola vedúcou pošty v Jaku-
bove, a on sa staral o domácnosť a deti. Mali 6 detí, 3 chlap-
cov a tri dievčatá. 
Sám sa na margo svojho 
života vyjadril takto:,,Sám 
som si prežil ,,svoje peklo“ 
a keďže som si nerozumel 
s dvojnohými, dal som sa 
v päťdesiatych rokoch na 
chov štvornohých - somárov. 
Doma som sa staral o statok 
a o deti a moja žena chodila 
do roboty.“  S jeho somárikov 
sa nachvíľu stali aj filmové zvieracie hviezdy. Zahrali si napr. 
vo filme J. Jakubiska ,,Dovidenia v pekle priatelia“ ...
Ján Janský zomrel 24. augusta 2001 v Jakubove, kde je aj so 
svojou manželkou Annou Janskou pochovaný.

(informácie o živote J. Jánskeho sme čerpali z knihy Mitchelly 
od S. Bursu, a od dcéry J. Janského Jany  Soboličovej - Jan-
skej)

-ap-
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Stolný tenis v Jakubove
Začalo sa to v septembri minulého roku, keď sa naj-
prv žiakom našej ZŠ a následne aj ich rodičom začal 
na profesionálnej úrovni venovať pán Ján Bilský. 
Tento certifikovaný tréner stolného tenisu a medzi-
národný rozhodca sa trénovaniu venuje už 10 rokov 
a verte, že je to na tréningoch vidieť . Nie je to veru 
žiadne „ťukanie“ ale poriadna fuška J. Správny po-
stoj, správny úchop rakety, sklon, vzdialenosť od 
stola... všetko ako má byť.  Telocvičňa je zaplnená 
stolnotenisovými stolmi a množstvom loptičiek, 
ktoré sa priebežne zbierajú do krabíc, aby ich mali 
hráči pri tréningu dostatok po ruke. K dispozícii je 
tiež stôl s robotom na vystreľovanie loptičiek a zá-
chytnou sieťkou.  

V súčasnosti sa pán Bilský venuje žiakom ZŠ 2 x do 
týždňa, deťom MŠ 1 x do týždňa a v sobotu dospelým 
a deťom. Jeho snom je však získať naše deti na profe-
sionálnu dráhu. Je to výzva najmä pre Vás rodičia, ktorí 
máte menšie deti... máte možnosť ponúknuť im zmyslu-
plne strávený čas, zdravý pohyb a profesionálny prístup 
s dobrou perspektívou. 

Máme šťastie, že práve v našej obci máme človeka, kto-
rý nám ponúka takéto možnosti.

Už teraz má stolný tenis svojich priaznivcov, je to zrejmé 
z účasti... ja osobne sa na sobotný tréning teším celý 
týždeň.

Katka

Srdečne ďakujeme všetkým, 
ktorí 15.3.2019 prišli a pomohli 

Vladimír Dančík ml. Katarína Waschekova 
Pavo Kujan Štefan Diviak

Anežka Kujanová Vanessa Švárová 
Štefan Nemec Jozef Martinec 

Jana Ort-Šnepová Nadežda Oslejová 
Radovan Ort-Šnep Radka Hamarová 
Jaroslav Foltýnek Sabina Bendová 

Michal Novota Terézia Deáková 
Marián Drinka Bohumír Bilkovič 

Linda Kamenistá Pavol Kalaš 
Tomáš Duška Jakub Adamkovič 

Martina Soboličová Adela Siváková 
Dušan Šimulčík Martin Hlaváč 

Vedeli ste, že jeden darca krvi, 
môže zachrániť až tri životy?

Ďakujeme aj našim podporovateľom: 

pánovi Gabrišovi a pánovi Ftáčnikovi, 

 a spoluorganizátorkám: pani Poluchovej 
a pani Benčurikovej

Katka
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10 rokov „AňaJOGY“
Ak náhodou ani netušíte, že sa v Jakubove cvičí joga, 
je to veľká škoda... a to nielen v prípade, že máte zdra-
votné problémy. 
Pod citlivým a nesmierne pozitívnym vedením našej 
Anny Tokárovej sa toto telu i duši prospešné cvičenie 
teší svojej obľube už 10 rokov. Krásne sa tu potvrdzu-
je pravidlo, že keď niečo robíte s radosťou a láskou, 
robíte to naozaj najlepšie - pretože Aňa to robí presne 
takto 
Za tých 10 rokov si získala mnoho pravidelných i ob-
časných zverenkýň i zverencov. Niektorí chodia ozaj 
pravidelne, niektorí sezónne a mnohí vtedy, keď po-
trebujú napraviť zanedbané. Všetci sú vítaní, všetkým 
sa venuje rovnako ochotne a zodpovedne, s úprimnou 
snahou každému pomôcť. 

Pripájam zopár pohľadov od pravidelných cvičeniek:

„Z hľadiska zdravia mi dáva joga veľa. Cítim sa momen-
tálne zdravotne veľmi dobre, pohybové problémy ,ktoré 
som mala sú skoro preč. Pred pár rokmi som mala úraz na 
lyžiach a tu mi tiež pomohla joga, hlavne čo sa týka koor-
dinácie, stability... oveľa ľahšie bolo chodenie na barlách 
a zo začiatku skákanie len na jednej nohe. Vďaka joge 
som znova vo forme a spolu so správnou  životosprávou 
sa mi podarilo zredukovať moju hmotnosť, som vyrovna-
ná, pokojnejšia, ohybnejšia, cítim sa skrátka skvelo. Určite  
budem pokračovať, cvičenie mi robí radosť.“

„Na joge s Aňou sa mi najviac páči, že cvičenia sú pri-
spôsobené každému individuálne. Ak teda niekto naprí-
klad nemôže cvičiť na jednu stranu chrbta, poskytne mu 
metódu ako sa bolesti vyhnúť a poradí, ako by sa dalo 
napraviť nerovnováhu.  Joga je taký druh športu, ktorý rov-
nako pomáha psychicky aj fyzicky. Žiaden stres, žiadne 
súperenie, nijaké predvádzanie - iba pár hodín venova-
ných vlastnému zdraviu.“

„Joga mi vrátila kvalitu pohybu a radosť zo života. Nie-
len tým, že sa mi zlepšila pohyblivosť, dokážem sa lepšie 
sústrediť, som vytrvalejšia, mám radšej samu seba, inak 
sa pozerám na svet... ale aj tým, že sa teším na stretnutie 
s priateľmi a na nové zážitky z cvičenia. Aňa totiž často 
vymýšľa nové a nové cviky, často poučí, čo robiť pri zdra-
votných problémoch a ak zistí, že niekoho niečo trápi zare-
aguje a pomôže. Niekedy aj pohladením alebo úsmevom. 
Je slniečkom pre naše duše a studňou pre naše smädné 
telo.“

„Joga mi pomáha v mnohých ohľadoch ako telesných tak 
duševných. Pri cvičení sa sústredím na svoje pohyby, na 
svoj dych, koncentráciu a držanie tela. Počas cvičenia sa 
snažím myslieť  iba na seba. Joga mi pomáha vyčistiť si 
hlavu, upratať si myšlienky, odhodiť problémy a uvedomiť 
si, že nič nie je také dôležité ako my sami a naše zdra-
vie....vystihuje to obľúbený citát našej Ani: sme jedinečné 
bytosti na ceste vesmírom a na všetko máme dosť času J“

 „ Joga mi pomáha nielen zdravotne, naučila ma pravidel-

nosti a cítim sa vždy oveľa lepšie. Ale pozitívne vnímam 
aj to, že sa tu lepšie spoznávame, vieme si vzájomne po-
môcť a poradiť a naša Anka to všetko umocňuje svojim 
láskavým prístupom k nám všetkým, dáva nám vzor a učí 
nás nemyslieť na zlé, ale naopak hľadať v každom len to 
dobré. Aňa je náš trpezlivý poklad.“

Kedy učarovala joga Anne, ako to začalo v Jakubove 
a ako vníma svoje zverenkyne?

„S jogou som „koketovala“  dlhší čas (možno 5 rokov) 
a v roku 2003 som ju začala aj praktizovať.  Hovorí sa, 
že keď je žiak pripravený, učiteľ sa nájde... bolo to v Bra-
tislave, mojím prvým učiteľom bol vtedy Jaro Práger  ....a 
okamžite som bola nadšená.  Len poznamenávam, že 
som už mala po päťdesiatke, takže začať sa dá v ktorom-
koľvek veku. V Jakubove to vypuklo presne pred desiati-
mi rokmi, vtedy ma mnohí oslovovali, či by som nezačala 
cvičiť. A tak som si urobila koncepciu a začali sme najprv 
v priestoroch škôlky a neskôr v centre Kvietok, kde dote-
raz cvičíme. A funguje to dodnes, má to teda zmysel.

Dôležité je, že ony (oni – lebo chodievajú aj muži) vidia 
pokrok u seba: sú pohyblivejšie, pokojnejšie, vedia vyse-
lektovať podstatné od nepodstatného, viac sa usmievajú...
som na nich pyšná, čo dokážu, aké viditeľné pokroky uro-
bili a stále robia.

Treba ešte dodať, že to nie je len o cvičení. Je to aj 
prevencia. Robíme rôzne prednášky a stretnutia, či už 
o zdravšej strave, ajurvéde, iných alternatívach, ktoré by 
mohli pomôcť aj pri chorobe. Je to o celostnom pohľade na 
život, o prístupe k sebe, k ľuďom, k prírode, ku všetkému 
živému.“

Milá naša Aňa, to čo robíš má pre nás veľký význam a 
my sme naozaj vďačné, že ťa máme... tvoj optimistic-
ký prístup, láskavé slovo a odovzdanosť, s ktorou sa 
nám venuješ, robia naše životy bohatšími v tom naj-
lepšom zmysle 
za všetky „takmerjogínky“

Katka

JOGA: každý pondelok a štvrtok od 18:30 do 
20:15 hod. v centre Kvietok
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