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Úvodník

Keď sa chce,
tak sa dá

Na Kurinci konečne termálna voda

Primátor žiada
Radičovú o prijatie

Skočili do vody

www.lurars.sk
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www.rimavskasobota.sk

Ukrajincom
sa v meste páčilo

Odpoveď na interpeláciu

Žiadali o vyčistenie brehov koryta Rimavy

Tomašovský cintorín
je pokosený

Z mesta

Spravodajstvo

Predstavitelia SDĽ
v Rimavskej Seči

Samospráva vypovedala zmluvu

Týždeň židovskej kultúry

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Zasadnutie

mestského parlamentu
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V Maďarsku
„ uvarili“ striebro

Spravodajstvo

Svetová olympiáda
na ZŠ Š. M. Daxnera

Súťaž Legomaster o zručnosti
a nápaditosti modelov

Servis

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Darcovia krvi

OZ OPORA G+N získalo
nenávratný finančný príspevok

LEKÁRNE
ZUBNÝ LEKÁR

Pôžička

Pre zamestnaných
a dôchodcov
Volajte: 0905 765 773 773
www.peniazerýchlo.sk

Pracujem ako viazaný finančný agent pre
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o
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Predám ornú pôdu v Rimavskej
Sobote, Tomašová pri cintoríne.
17 árov. Tel.: 0918 020 819
381-25

Inzercia

Inzercia

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Bývajte krajšie s úvermi už od 1 ,69 %
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Úverová žatva pokračuje

Veterinárna ambulancia
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Potrebujete

PENIAZE?
volajte: 0905 329 178
0911 263 594
SNP 8 ( pešia zóna), RS
www.peniazeprevas.sk
Pracujem ako viazaný finančný agent pre
spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia , s.r.o

Predám tatranský profil
brúsený
I.trieda 4€
II.trieda 3€
V ponuke dlážkovica, zrubový
obklad
D OVOZ ZDARMA
Tel: 0903 808 61 6,
0907 885 834

Volajte: 0907 342 809

Ponúkam
na predaj

www.peniazerychlo.sk

M: 0918 605 511

POTREBUJETE POŽÍČAŤ

Pracujem ako viazaný finančný agent pre
SPOLOČNOSŤ PROFI CREDIT
Slovakia s.r.o

palivové drevo.

Inzercia

Akcie

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Vydarený Deň detí v Králi

Hudobné nástroje
v múzeu

Deti maľovali rómsky život
Športový deň v Rimavských Janovciach
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Program
Atrium Art 201 1

Šport/Oznamy

Lukostrelci v Maďarsku i v Čechách

Šport

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk
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zo dňa 1 6.6.2011

Tento priestor je vyhradený pre ObFZ, ktorý zodpovedá za jeho obsahovú náplň.

Futbalové výsledky

Futbalisti začali
s letnou prípravou
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Balciarová má kde víťazné trofeje odkladať
Na tatami dosahuje karatistka
Dorota Balciarová v kata
skvelé výsledky na najvýznamnejších turnajoch. Vzbudzuje pozornosť i obdiv. Na
súťažiach nižšieho rangu potvrdzuje rolu favoritky. Tak
tomu bolo aj na Európskom
pohári mládeže v Bratislave, kde zasiahla do
bojov v juniorskej kategórii a obsadila prvú
priečku. Turnaj sa konal v sobotu 11. júna.
Študentka Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote ním uzavrela prvú polovicu tohto
roka.
V jeho priebehu pridala k dvom zlatých medailám z majstrovstiev Európy medzi kadetkami
(Paríž 2009, Izmir 2010) tretí kov najcennejšieho lesku, vo februári získala svoj premiérový titul majsterky Európy v juniorskej
kategórii. Kontinentálny šampionát sa konal v
srbskom Novom Sade. „Tretí európsky titul
bol najviac emotívny a zároveň si ho aj najviac
vážim. Označila by som tieto ME za najlepšiu
súťaž, akú som zatiaľ zažila. Myslím teraz aj
na moje jednoznačné výsledky v jednotlivých

kolách na ceste za zlatom,“ hovorí odchovankyňa Urakenu Rimavská Sobota, ktorá háji
farby KK Nové Zámky. Ako dodala, tri zlaté
medaily z ME jej nestačia. „Budem sa snažiť
rozšíriť ich počet aspoň na sedem. Ešte štyrikrát môžem dokopy štartovať v kategórii junioriek a starších junioriek na európskom
šampionáte, kým teda budem vekom patriť
do seniorskej kategórie. Sedmička je magické
číslo, takže by som to chcela naplniť,“ pokračovala sedemnásťročná karatistka.
Od ME v Srbsku vyhrala turnaj v poľskej Lodži, na tamojšom Harasuto Europe Cup triumfovala v juniorskej a aj seniorskej kategórii.
Na turnaji Dutch Open v holandskom Rotterdame obsadila medzi seniorkami piatu priečku. Dominovala v juniorskej kategórii na
Veľkej cene Slovenska, jej dejiskom bola
Bratislava. Na prvom mieste skončila v
Nových Zámkoch na majstrovstvách Slovenskej šito ryu asociácie, a to v juniorskej i seniorskej kategórii.
„Viac ma baví víťaziť, keď mám silnejšie
súperky. Nepodceňujem však ani súťaže nižšieho rangu. Nechodím na ne hazardovať so

svojím menom. Možno sa trochu šetrím, ale určite necvičím nejako otrasne, vždy sa pri predvádzaní súborných cvičení snažím,“ konštatuje
Dorota. Na turnajoch zbiera víťazné trofeje
jedna radosť. „Mám ich stále kam odkladať.
Som v tomto dosť chamtivá,“ uviedla
s úsmevom reprezentantka Slovenska.
Čo Balciarovú motivuje, aby na sebe ďalej
pracovala? „Je to chuť na víťazstvá a pocit byť
najlepšia. Každý chce byť v tom, čomu sa venuje, najlepší. A je to tiež aj úcta ľudí, ktorí si
ma vážia. Som pre nich akoby vzorom vytrvalosti a cieľavedomosti,“ odpovedala.
V priebehu letných prázdnin sa začne pripravovať na juniorské majstrovstvá sveta. Uskutočnia sa v októbri v Malajzii, pred nimi ešte bude
ladiť formu na turnajoch. Na svetovom šampionáte sa predstaví druhýkrát, z MS kadetiek má
vo svojej vitríne bronz (Rabat 2009). Dorota
Balciarová podotkla, že presadiť sa medzi juniorkami je ťažšie, než v kadetskej kategórii. „To
tretie miesto by som si však chcela minimálne
obhájiť,“ naznačila svoje ambície pred začiatkom prípravy.

