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Slávnosť Božieho Tela
na Mariánskom námestí

Pozývame vás na slávnostnú svätú omšu,
ktorá bude na Mariánskom námestí

v nedeľu 10. júna 2007 o 10.00
Po sv. omši bude slávnostná eucharistická procesia

v priestore námestia.
  Z tohto dôvodu budú zrušené tieto sv. omše:
  - vo farskom kostole o 10.00 a 11.30
  - v sirotárskom kostole o 10.00
  - vo františkánskom kostole o 11.00
  - na Vlčincoch o 11.00

FARNOSŤ
Žilina - mesto

Farské hody 3. júna 2007
Pozývame vás na slávenie patrocínia 
farského kostola - slávnosti Najsvätejšej 
Trojice - v nedeľu 3. júna 2007 s týmto 
programom v PC na Farských schodoch:

8.30 - 12.30
Po omšiach stretnutie pri kávičke
Po sv. omšiach osobné stretnutia pri tra-
dičnej prvonedeľná kávička alebo kofole.

15.00 - Prezentácia publikácie:
Žilinskí kňazi a rehoľníci v 20. storočí

Kniha je venovaná pamiatke Mons. Já-
na Michaličku pri príležitosti 10. výro-
čia jeho smrti. Obsahuje aj osobné spo-
mienky niektorých ľudí na neho. 

16.00 – 17.30 Terchovská muzika
Vystúpi s programom „Zaspievaj si s na-
mi“. V ponuke bude aj trochu vínka, kofo-
la a iné občerstvenie. Je dovolené doniesť 
z domu niečo na ponúknutie iných...

19.00 - 23.00 Farská veselica 
19.00 - Vystúpi tanečná formácia detí z 
CVČ Žirafa (mažoretky, hip-hop).
19.30 - Hrá kapela ABC Dance. Pozýva-
me všetky vekové kategórie. Vstup voľný.

V piatok 1. júna 2007 o 17.30 bola vo 
farskom kostole Žilina-Saleziáni sláv-
nostná sv. omša pri príležitosti 70. vý-
ročia založenia Saleziánskeho domu v 
Žiline (zriadený bol pod názvom Sale-
ziánsky ústav).
Svätú omšu celebroval provinciál Sale-
ziánov na Slovensku don Štefan Turan-
ský SDB. Prítomní boli aj bývalí direk-
tori domu, bývalí správcovia tejto far-

nosti, žilinský dekan a ďalší kňazi.

Saleziáni prišli do Žiliny v roku 1937 na 
žiadosť žilinského farára Mons. Tomá-
ša Ružičku. V júni 1937 bola posviac-
ka základného kameňa Saleziánskeho 
ústavu. Jeho výstavbu dokončili v na-
sledujúcom roku. Prvým direktorom 
ústavu sa stal don Ľudovít Žilka, SDB 
(1905 - 1957).

Vo farskej kronike farnosti Žilina je k tomu z roku 1937 tento zápis:

Dňa 13. júna bola posviacka základného kameňa Saleziánskeho ústavu v Žiline, 
ktorú uskutočnil najdôstojnejší pán ThDr. Ľudovít Okánik, apoštolský protonotár, 
kanonik a farár v Bratislave.
Stavba si vyžiada náklad 1 200 000,– Kč. Na to obetovali J. Ex. najdôstojnejší pán 
nitriansky biskup ThDr. Karol Kmeťko 100 000,– Kč a žilinský farár 250 000,– Kč. 
Pozemok vo výmere 22 000 štvorcových siah daroval Rímskokatolícky farský úrad 
v Žiline. Zvyšok peňazí má zabezpečiť zbierka.
Slávnosť posviacky bola veľkolepá. Zúčastnilo sa jej asi 8 000 ľudí.
Pri tejto príležitosti vystavili túto listinu:

ROKU PÁNA 1937
za slávneho panovania Sv. Otca pápeža PIA XI.,

keď prezidentom Republiky Československej bol Dr. EDUARD BENEŠ,
prezidentom Slovenskej Krajiny JOZEF ORSZÁGH,

biskupom nitrianskym Dr. KAROL KMEŤKO, inšpektorom
Kongregácie saleziánov v Československu IGNÁC STUCHLÝ,

starostom mesta Žiliny ONDREJ HVIZDÁK,
a farárom žilinským apoštolský protonotár a prelát TOMÁŠ RUŽIČKA, 

posvätený bol dňa 13. júna apoštolským protonotárom
Dr. ĽUDEVÍTOM OKÁNIKOM, farárom bratislavským tento
základný kameň Saleziánskeho ústavu sv. Jána Don Boska,

určeného k duševnej a telesnej výchove kresťanskej mládeže.

70. výročie založenia
Saleziánskeho domu

 Žilina - Bánová
Saleziánska filiálka v Bánovej oslávi v 
dňoch 15. a 17. júna 2007 (v piatok a v 
nedeľu) sviatok Božského Srdca Ježi-
šovho, ktorému je zasvätený kostol v 
Bánovej.

Program:
Piatok 15. 6. 2007
17.30 slávnostná svätá omša
(1 hod. predtým možnosť sv. spovede).
Po skončení do cca 19.30 adorácia pred 
Sviatosťou Oltárnou.

Nedeľa 17. 6. 2007
8.30 slávnostná svätá omša
14.30 - spoločné posedenie pri gulá-
ši pre mladých i starších v priestoroch 
Domca.



Procesia po sídlisku na Božie Telo
Na sviatok Božieho tela a krvi Kristo-
vej bude po večernej  svätej  omši pro-
cesia po sídlisku so sviatosťou oltárnou. 
Zvlášť pozývame dievčatá s kvetmi. 

Výstup na Vápeč
V nedeľu 17. júna 2007 vás pozývame 
na výstup na vrch Vápeč, ktorý sa ko-
ná každoročne pri príležitosti sviatku 
Božského Srdca treba sa prihlásiť na 
fare. 

Zápis birmovancov
Zápis nových birmovancov (terajších 
ôsmakov a starších) bude v dňoch od 
20. do 22. júna 2007 od 16.00 do 17.30 
na farskom úrade. Prihlášky je možné 
vyzdvihnúť si na farskom úrade, v ško-
le u svojich katechétov alebo na našej 
internetovej stránke. 

Jánske ohne
V nedeľu večer  24. júna o 19.00 vás 
pozývame na tradičné Jánske ohne. 

Nebude chýbať spoločné posedenie pri 
ohni, hudba a zábava.

10. výročie farnosti
Pri príležitosti 10. výročia založenia 
našej farnosti vás všetkých srdečne po-
zývame na zaujímavý program v sobo-
tu 30. júna (futbalový turnaj, hry a sú-
ťaže pre deti) a v nedeľu 1. júla 2007. 

V poobedných  hodinách si naši mladí 
pripravujú kultúrny program a môže-
te sa tešiť aj na prvé vystúpenie nášho 
detského folklórneho súboru Pastierik

V nedeľu 1. júla 2007 o 18.00 vás po-
zývame na slávnostnú sv. omšu, kto-
rú bude celebrovať nitriansky die-
cézny biskup Mons. Viliam Judák.

Pobytové tábory
Ponúkame pobytové tábory eRko:
6. – 12. august 2007 (od 12 do 15 r.)
12. – 18. august 2007 (od 7 do 12 r.)

FARNOSŤ HÁJIK
Slávnosť Božieho Tela
Vo štvrtok 7. júna, na sviatok Najsvätej-
šieho Tela a Krvi Pána, budú sv. omše 
o 7.00 a o 18.00. Večerná sv. omša bu-
de spojená s procesiou smerom ku scho-
dom do Závodia. 

Zápis birmovancov
Aj na budúci rok bude na Hájiku prebie-
hať príprava mládeže na birmovku. Zá-
pis birmovancov bude v septembri.

Zmena adresy farskej stránky
Ospravedlňujeme sa všetkým návštev-
níkom farskej webovej stránky, že v sú-
časnej dobe nie je dostupná na obvyklej 
adrese z dôvodu jej prenášania na iný 
server. O krátky čas by mala byť strán-
ka dostupná na adrese:
http://www.farnost-hajik.sk

Telefónne čísla farských úradov:

Fara Ž-mesto:       562 13 12
Fara Vlčince:       507 79 77
Fara Solinky:       500 64 74
Fara Saleziáni:     724 19 14
Fara Hájik:       566 35 17

FARNOSŤ SALEZIÁNI
Primície don Petra Kvašňovského SDB

V sobotu 16. júna 2007 o 10.30 bude v našom farskom kostole sv. Jána Boska slú-
žiť svoju primičnú sv. omšu náš spolubrat Peter Kvašňovský SDB. Za kňaza ho 
vysvätí biskup Milan Šášik v kostole Kráľovnej pokoja v Prešove 9. júna o 10.30.

FARNOSŤ VLČINCE
Detská improliga
Regionálne osvetové stredisko v Žili-
ne, Divadelný klub Makovice, CVČ Ži-
rafa a PC Križovatky pozýva všetkých 
na Detskú improligu. Koná sa v sobotu 
9. 6. 2007 o 16.00 v pastoračnom centre 
Križovatky na Vlčincoch. Vstup volný.

„Nevyhoďte motýľa von...“
PC Križovatky pozýva na stretnutie s 
mladou poétkou Maruškou Kožlejovou 
a britpopovou skupinou Out of control 
z Prešova. Stretnutie nesie názov „Ne-
vyhoďte motýľa von...“. Stretnutie sa 
uskutoční v PC Križovatky v nedeľu 
24. 6. 2007 o 15.30. Vstup volný.

Sociálne centrum
SC farnosti Vlčince ponúka pomoc pri 
vypracovaní ročného zúčtovania zdra-
votného poistenia za rok 2006. Infor-
mácie v kancelárii farského úradu v ča-
se stránkových hodín sociálneho centra 
(utorok v poobedňajších hodinách). 

Výlet Krakov – Wadowice – Wielička
Farský úrad Vlčince v spolupráci s OZ 
Križovatky pripravuje pre vybraných žia-
kov 6. – 9. ročníka ako odmenu za aktív-
nu prácu počas školského roka výlet na 
trase Krakov – Wadowice – Wielička.

Denné tábory
Počas prázdnin pripravujeme pre deti a 
rodičov jednodňové výlety – denný tá-
bor – v čase od 9. do 13. 7. 2007. Záro-
veň sa pripravuje aj pobytový tábor. 

Bližšie informácie v budúcom čísle IL.

FARNOSŤ SOLINKY

CVČ Strom
Chatovačka pre birmovancov
Aj tieto prázdniny pripravujeme „cha-
tovačku“ pre birmovancov, ktorá bude 
8. – 14. júla 2007 v Rajeckých Tepli-
ciach. Animátori pre vás pripravili za-
ujímavý program. Prihlášky si môžete 
vyzdvihnúť v kancelárii CVČ Strom. 
Pozor, členovia CVČ Strom majú vý-
raznú zľavu!

Prímestské tábory
Termíny prímestských táborov počas 
letných prázdnin:
16. – 20. júl 2007
30. – 3. august 2007
20. – 24. august 2007

Poplatok je 600 Sk. V cene je zahrnutý 
obed, vstupné na kúpalisko, poistenie, 
doprava a i. (Poplatok pre členov CVČ 
Strom je 500 Sk.)

Jazda na koni
Detský poznávací klub „Cez hory, cez 
doly“ pozýva deti na jazdu na koni a 
opekačku v sobotu 16. júna 2007.  

Bližšie info:
Centrum voľného času Strom 
Smreková 39  010 07 Žilina
041/568 1155, 0910 940 414
strom@strom-cvc.sk

Slávnosť Božieho Tela
Na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Kr-
vi Kristovej 7. júna 2007 budú v našom 
kostole sv. omše o 6.30, 17.30 a 20.00.
V kostole v Bánovej budú sv. omše o 
7.00 a 17.30.

Slávnosť v Bánovej
V piatok 15. júna 2007 bude v kostole 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Báno-

vej slávnosť patrocínia kostola.
Sv. omša bude o 17.30 večer spojená s 
poklonou. Slávnostná sv. omša bude v 
nedeľu 17. júna 2007 o 8.30.  (Program 
pozri na 1. strane).
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Víťazstvo žiakov
SOU sv. Jozefa Robotníka

Tento rok sa uskutočnil už ôsmy ročník súťaže Autoopravár 
JUNIOR 2007 Castrol. Súťaž je každoročne pripravovaná 
pre žiakov autoopravárenských odborov Cechom predajcov 
a autoservisov SR a firmou Castrol Slovensko.

Samotný priebeh súťaže je rozdelený do 4 stupňov : školské 
kolo, testovanie, oblastné kolo a celoslovenské finále, ktoré 
sa uskutočnilo v Bratislave.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 76 škôl, celkovo 2 055 žia-
kov.

Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku je podmie-
nený aj prípravou dobrých odborníkov a to už počas štúdia 
na strednej škole. Zmyslom celej akcie je preto nájsť najlep-
ších juniorských autoopravárov z celého Slovenska.

Našu školu tento rok úspešne reprezentovali vo finále v 
Bratislave Dušan Greštiak a Milan Kozák. Chlapci v nároč-
nej súťaži zvíťazili, získali pre školu veľmi hodnotné ceny 
– osobné motorové vozidlo a diagnostický prístroj.

Okrem toho vyhrali zájazd na Formulu 1 do Maďarska a 
ďalšie vecné ceny.

Zavŕšili tak úsilie našich pedagógov, majstrov a predo-
všetkým žiakov, ktorým sa darí úspešne reprezentovať SOU 
sv. Jozefa Robotníka v tejto súťaži už niekoľko rokov.

Gymnázium sv. Františka
Divadelná hra

Tanec nad plačom

Riaditeľstvo GSF srdečne pozýva širokú žilinskú verejnosť 
na predstavenie divadelnej hry Petra Zvona „Tanec nad pla-
čom.“
Ide o známu tragikomédiu prečasne zosnulého autora (1913 
- 1942), ktorú s veľkým nadšením naštudovali žiaci ško-
ly. Hra má alegoricko- symbolický charakter a mladí her-
ci chcú ňou tlmočiť posolstvo lásky, súcitu a porozumenia. 
Chcú zároveň i pobaviť a prinútiť diváka zamyslieť sa nad 
tým, čo je v živote podstatné a dôležité. 

V aule GSF sa v nedeľu 17. 6. 2007 uskutočnia dve predsta-
venia tejto hry. Prvé o 15.30 hod. a druhé o 18.30 hod. 

Lístky si možno zaobstarať na školskej vrátnici do 15. 6. 
2007 v pracovných dňoch 7.00 – 16.00. Cena vstupenky je 
dobrovoľná.
Mladé herecké talenty gymnázia sa už teraz tešia na množstvo 
divákov, ktorí milujú umenie, krásu, múdrosť a tvorivosť. 

Pozvánka pre dievčatá

Školské sestry sv. Františka pozývajú dievčatá vo veku od 
15 rokov na modlitebno - pracovno - zábavný týždeň prežitý 
v kláštore od 5. do 11. 8. 2007.
Vyvrcholením týždňa bude účasť na slávnosti skladania 
večných sľubov sestier.
Bližšie informácie a prihlasovanie je u s. Samuely alebo na 
vrátnici Katolíckeho domu.

Študenti OATA v Taliansku
Počas tohto šk. roka sa uskutočnil výmenný pobyt medzi 
študentmi z Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v 
Žiline (OATA) a Obchodnou združenou školou z talianske-
ho mestečka Ruvo di Puglia. Projekt mal názov „To Learn 
From Each Other“ (Učiť sa jeden od druhého) a prebehol v 
rámci medzinárodných projektov Sokrates. 
Pobytu sa zúčastnilo 15 študentov na oboch stranách. Prvou 
fázou bola vzájomná korešpondencia. Ďalším krokom bol 
dvojtýždňový marcový pobyt našich študentov v Taliansku. 
Poslednou fázou projektu bol pobyt talianskych študentov v 
Žiline – boli ubytovaní v hostiteľských rodinách. 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Výlet pre najlepších
ZŠ sv. Cyrila a Metoda poriada pre najlepších a najaktív-
nejších žiakov za odmenu riaditeľský výlet. Dňa 26. 6. 2007 
žiaci 1. až 5. ročníka navštívia Trenčín, prezrú si pamäti-
hodnosti a Trenčiansky hrad. Starší žiaci sa zoznámia s his-
torickým mestom Levoča a navštívia pútnické miesto na 
Mariánskej hore. 

Letný prímestský tábor pre deti
ZŠ sv. Cyrila a Metoda poriada letný prímestský tábor pre 
deti vo veku od 7 do 11 rokov v termíne od 2. do 13. júla 
2007. Denný program bude od 7.30 do 16.30 hod s rôznymi 
aktivitami (turistika, športové hry, tvorivé dielne, práca s 
PC, poznávanie hradov a zámkov, rôzne súťaže).

Gymnázium Kráľovnej pokoja
Letná jazyková škola Baltazár pre stredoškolákov
Stredoškolákov pozývame na letnú jazykovú školu Baltazár 
v termíne od 20. do 24. augusta 2007 s dôrazom na vyučo-
vanie anglického a nemeckého jazyka. Vyučovať budú kva-
lifikovaní učitelia v spolupráci so zahraničným lektorom. 
Pozvaní sú budúci prváci GKP ako aj všetci budúci i terajší 
stredoškoláci. Bližšie informácie na www.gymkp.sk

Očakávania sa stali realitou - týždeň v Londýne
Študenti Gymnázia Kráľovnej pokoja strávili krásny týž-
deň v Londýne. Navštívili mnohé atrakcie – London Eye, 
Trafalgarské námestie s Národnou galériou (obdivovali aj 
originál van Goghových Slnečníc), Múzeum voskových fi-
gurín Madame Tussaud ś, Westminsterské opátstvo, prešli 
sa nádherným kráľovským sídlom vo Windsore, malebným 
mestečkom Canterbury a ďalšími nezabudnuteľnými mies-
tami britského kráľovstva.
Lúčili sa plánovaním pre budúci rok – žeby Španielsko? 

Organový koncert 7. júna o 16.30
Pozývame Vás na Organové vešpery u sv. Barbory - or-
ganový koncert vo františkánskom kostole, ktorý bude vo 
štvrtok 7. júna (Slávnosť Božieho Tela) o 16.30. Skladby 
Bacha, Vierna, Widora a i. hrá Monika Šimunová, tohtoroč-
ná absolventka Konzervatória v Žiline z organovej triedy 
prof.M. Gáborovej. Na trúbke hrá Tibor Ďuriak, poslucháč 
Žilinského Konzervatória.



Predstavujeme CZŠ R. Zaymusa 
Cirkevnú základnú školu Romualda Zaymusa v Žiline na-
vštevuje 513 žiakov v 22 triedach. Škola dlhodobo dosahuje 
vynikajúce úspechy v matematike a prírodovedných pred-
metoch, o čom svedčia aj výsledky žiakov v tomto šk. roku:

Okresné kolá:
Pytagoriáda: žiak 7. roč. Peter Salinger 1. miesto a žiačky 
8. roč. Adriana Bohyníková 2. miesto a Romana Androvi-
čová 3. miesto.
Matematická olympiáda:  
9. roč.: Martin Bednár  - 1. miesto, Lukáš Peregrim – 2. 
miesto, Michal Kondela - 4. miesto, 
8. roč.: Marek Noga - 2. miesto, Andrej Šottník – 3. miesto.
Fyzikálna olympiáda:
9. roč.: Martin Bednár - 1. miesto, Martin Sobola 2. miesto 
(kategória E)
8. roč.: Filip Janikovský - 2. miesto (kategória F).
Olympiáda angl. jazyka: 2. miesto Peter Banik (9. roč.).

Krajské kolá:     
Matematická olympiáda: Martin Bednár - 3. miesto
Fyzikálna olympiáda: Martin Bednár - 1. miesto

Súťaž „Žilina-moje mesto“- lit. sekcia II. kat. – Vojtech 
Višňovský - 1. miesto, III. kat. - Maroš Židek 2. miesto a vý-
tvarná sekcia IV. kat. – Lucia Šupejová – 3. miesto.

O veľmi dobrej úrovni vzdelávania svedčí tiež výsledok 
školy v Monitore 9 za rok 2007:

Slovenský jazyk    76,3%   (slov. priemer 67,1%)
Matematika           83,4%   (slov. priemer 61,4%)

Pozvánka pre budúcich piatakov - 2. kolo
Riaditeľstvo CZŠ R. Zaymusa pozýva budúcich piatakov, 
ktorí majú záujem o matematiku a cudzie jazyky na 2. ko-
lo prijímacích  skúšok  do matematickej a jazykovej triedy, 
ktoré sa uskutočnia dňa 12. 6. 2007 o 9.00. 
Žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie pohovory na osem-
ročné gymnázium a pre nedostatok miesta neboli prijatí sa 
môžu uchádzať o miesto v matematickej alebo jazykovej 
triede.
Bližšie informácie  sa dozviete na www.zszayza.edu.sk a na 
tel. č. riaditeľstva školy 041/562 36 25.

Letné tábory
I. Prvý júlový týždeň t.j. 2. – 6. 7. 2007 (okrem 5. 7. - štátny 
sviatok) je pripravený prímestský tábor plný prekvapení a 
bohatého programu. Cena 600,- Sk.

II. Druhý júlový týždeň t.j. 9. – 13. 7. 2007 budeme načerpá-
vať silu a energiu v škole prírody v Kolároviciach.

III. Zamestnaným rodičom našich žiakov poskytujeme zau-
jímavý program pre ich deti aj posledný augustový týždeň, 
t.j. 27. - 31. 8. 2007 (okrem 29. 8. – štátny sviatok). Cena 
100,- Sk na deň.

Záujem o pobyt je potrebné nahlásiť do 10. 6. 2007. Kon-
taktná osoba: Bc. Jaroslava Bielečková, ved. ŠKD (tel. 0904 
137 138).

V júni pripravujeme:
Výlet na hrad Wawel, Krakov, Poľsko dňa 23. 6. (sobota).
Výlet do Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej ľa-
dovej jaskyne dňa 16. 6. 2007 (sobota).

Pozor zmena! Avizovaný výlet do Vysokých Tatier (oblasť 
Štrbského plesa), ktorý mal byť pôvodne 23. 6. 2007 presú-
vame na 30. 6. 2007. Odchod je o 5.30 spred CVČ Žirafa, 
Pivovarská 1.
Cena: 300,- (nečlenovia klubu); 225,- (dospelí členovia); 
150,- (žiaci a študenti – členovia)

Denné tábory:
Letom svetom: 2. - 6. 7. 2007
S Prístavom po hradoch: 9. - 13. 7. 2007
Tvorivé dielne: 16. - 20. 7. 2007
S batohom cez hory: 20. - 24. 8. 2007
Po stopách Ikče Wičaša: 27. - 31. 8. 2007

Pobytové tábory:
Hollywood: 5. - 11. 8. 2007
Kde bolo, tam bolo...:  19. - 25. 8. 2007

Bližšie informácie na www.zirafa.sk, na 041/700 19 00,
0903 592 792 i v kancelárii na Pivovarskej ulici č. 1.

CVČ Žirafa

Zo športových aktivít CVČ Žirafa
Ťažiskom činnosti CVČ je predovšetkým šport – hokejbal, 
florbal a futsal. Okrem jednorázových turnajov pre rôzne 
vekové kategórie je základom pravidelnej celoročnej športo-
vej činnosti detí a mládeže už tretí rok hokejbalová liga ( 37 
družstiev) s približne 650 registrovanými hráčmi.
Počnúc novembrom 2005 odštartoval v obdobnom formáte 
florbalový variant Florbalová liga. Aktívne sa jej zúčastňuje 
skoro 360 hráčov (21 družstiev, 3 ligy).
Najväčší záujem je o futsal, ktorý funguje od septembra 
2006 (asi 1000 hráčov, 83 družstiev, 8 líg).
Ďalšie deti a mládež, ktorí nehrávajú v niektorej lige, sú za-
pojení do krúžkov: florbal má 13 krúžkov a 250 členov, 
futsal má 4 krúžky a 80 členov, hokejbal má 6 krúžkov 
a 100 členov.
V roku 2003 sa postavilo nové hokejbalové ihrisko (medzi-
národných parametrov) na nefunkčnom a zdevastovanom 
školskom ihrisku cirkevnej ZŠ na ulici R. Zaymusa.
Nakoľko je hokejbal v Žiline na výraznom vzostupe popu-
larity, druhé hokejbalové ihrisko bolo postavené v roku 
2005 v areáli cirkevnej školy na Závaží.
Okrem organizácie líg sa Žirafa intenzívnejšie venuje aj mi-
moriadnym talentom. Z nich potom najlepší štartujú v ce-
lonárodných súťažiach pod hlavičkou Žirafáckych druž-
stiev: florbalistky dievčatá v tejto sezóne boli tretie na Slo-
vensku, hokejbalisti muži rovnako bronzoví, viaceré mlad-
šie kategórie sú majstrami alebo vicemajstrami SR.
Z bohatej liahne sa už vypracovali aj niektorí do reprezen-
tačného dresu Slovenska: 4 hokejbalisti, 8 florbalistov,       
3 florbalistky, 5 futsalistov.

Ďalšie informácie: www.zirafa.sk


