OCEŇUJEME a ĎAKUJEME
Oceňujeme a ďakujeme všetkým ľuďom a firmám, ktoré sa aktívne a veľmi ochotne
spolupodieľali a podporili vecnými a peňažnými darmi a organizačne prispeli k zabezpečeniu
akcie otvorenia letnej sezóny 2015/2016 neziskovej organizácie MHKM Skalica, n.o. spojenej
s oslavou narodenín majstra sveta v ľadovom hokeji, čestného prezidenta MHKM Skalica,
n.o. Žigmunda Pálffyho v utorok dňa 5.5.2015.
Oceňujeme a ďakujeme všetkým spoľahlivým a dobrosrdečným dobrovoľníkom, ďakujeme
Vám:
Mgr. Monika Kušnierová, Žigmund Pálffy,
Družina patrónov hokejových družstiev riaditeľky MHKM Skalica, n.o.: Mária Vašíčková,
Viera Fulierová, Ing. Ľubica Hollá, Andrea Orbanová, Iveta Ovečková, Lenka Jánošíková,
Katarína Podolinská, Ing. Božena Kondvárová Novomestká, Ing. Dušan Vlk, Kristína
Ondrášová.
Kronikárka Eva Tokošová.
Web družina riaditeľky MHKM Skalica, n.o.: Mgr. Miroslav Minďáš, Mgr. Juraj Spáčil, Bc.
Pavol Krutý.
Družina riaditeľky MHKM Skalica, n.o. zabezpečujúca občerstvenie: Kristína Ondrášová
(oslavné sladké torty: hokejka, puk, Žigo a slané torty), Barbora Gučková (čerstvé ovocno –
zeleninové nápoje), Ing. Dušan Vlk (oslavná sladká torta: hokejové ihrisko slečny Veroniky
Suchej zo Šaštína), cukráreň Ing. Ivana Šagáta (sladká oslavná torta), Mgr. Monika
Kušnierová (občerstvenie), Ing. Božena Kondvárová Novomestská (príprava nápojov
a občerstvenia), Marcel Semanský Baltip (taniere, príbory na občerstvenie).
Družina organizačno – technická riaditeľky MHKM Skalica, n.o.: Michal Hrtús, Mgr.
Miroslav Lipovský, Peter Kazinota, Ľudovít Večera.
Družina propagačno – prezentačná riaditeľky MHKM Skalica, n.o.: Ateliér Edo, s.r.o.:
Eduard Timko (grafické návrhy lôg a dresov MHKM Skalica, n.o.), Mirka Timková (tričká
s logami MHKM Skalica, n.o.), Lucia Bíliková a Zuzka (grafické návrhy letáčikov na
otvorenie letnej sezóny MHKM Skalica, n.o. a krásne narodeniny), ARCH-a Miroslav
Minďáš (kamerovanie a fotenie), Mgr. Monika Kušnierová (medializácia), František Morong
(medializácia a prezentácia).
Technické zabezpečenie priestorov letného štadióna: obchodná spoločnosť SPRÁVA
MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. (Ing. Ľudovít Bránecký, Tibor Chrenka)
Mestský futbalový klub Skalica (Ing. Peter Bartoš, Roman Čavojský, Zdenko Pardubský,
ozvučovateľ Ivan, SBS Peter).
OCEŇUJEME a ĎAKUJEME Lidke Hrebíčkovej za vyhotovenie prvých piatich dresov
MHKM Skalica, n.o. pre oslávenca, čestného prezidenta MHKM Skalica, n.o. Žigmunda
Pálffyho, pre hokejového trénera Františka Kazinotu, pre riaditeľku MHKM Skalica, n.o.
Mgr. Moniku Kušnierovú, pre hokejistu, majstra Slovenska v hokejových zručnostiach
Sebastiána Čederleho, pre primátora mesta.
OCEŇUJEME a ĎAKUJEME za krst dresu MHKM Skalica, n.o. ľadom na základe nápadu
Mgr. Miroslava Minďáša.
OCEŇUJEME a ĎAKUJEME za účasť na podujatí členom, deťom, mládeži MHKM Skalica,
n.o. a ich rodinným, blízkym a známym príslušníkom, deťom a ich vychovávateľom
a riaditeľke z detského domova Dúha v Holíči.

OCEŇUJEME a ĎAKUJEME za krásne otvorenie letnej sezóny 2015/2016 neziskovej
organizácii MHKM Skalica, n.o. a veľkolepú narodeninovú oslavu majstra sveta v ľadovom
hokeji, čestného prezidenta MHKM Skalica, n.o. Žigmunda Pálffyho.
Pekný deň vzácni a dobrí ľudia, moji úžasní kolegovia, milí priatelia,
Ak niečo v živote má skutočnú, nevyčísliteľnú cenu, tak je to dobrosrdečná spolupatričnosť
a veľkosť ľudského priateľstva. A presne tieto ľudské hodnoty sú tie, ktoré cítim z každého
jedného z Vás a za dar dobroty, láskavosti a vzájomnosti sa Vám každému jednému z Vás
chcem z celého srdca a hĺbky duše vo všetkej úcte a potešení poďakovať. PRIJMITE prosím
moje velikánske ĎAKUJEM za utorok 5.5.2015, keď som mala tú veľkú a krásnu česť, že ste
mne a celej neziskovej organizácii MHKM Skalica, n.o. preukázali, prejavili podporu,
povzbudenie a Vašu jedinečnú ochotu, spoľahlivosť a dobrosrdečnosť. ĎAKUJEM VÁM
vzácni, výnimoční a jedineční ľudia, veľmi si to vážim a želám Vám, nech každý Váš deň je
plný optimizmu slnka, pozitivizmu zeme a prosperity vesmíru. ĎAKUJEM za prekrásny piaty
máj dvetisícpätnásť, pre mňa to bol veľkolepý, famózny, fantastický zážitok aj vďaka
každému jednému z Vás. Buďte šťastní, buďte radostní a tešte sa každému okamihu života,
lebo prináša také báječné, neopakovateľné a geniálne chvíle, ako bol i oslavný utorok
5.5.2015. ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE každému jednému z Vás, Vaša ľudskosť,
človečenstvo, srdečnosť sa ma hlboko dotýka v dojatí a kráse života. Ďakujem Vám pekne.
Monika Kušnierová

http://www.mhkmskalica.sk/
https://www.facebook.com/mhkmskalica
ĎAKUJEM všetkým cukrárom za všetky tie maškrty a mňamky v podobe tortičiek, chutných,
lahodných: tebe Kristínka Ondrášová, Vám pán inžinier Ivan Šagát a tebe inžinier Duško Vlk,
ktorý si nás potešil zo Šaštína tortičkou slečny Veroniky Suchej tiež, ďakujem Vám veľmi
pekne moji sladučkí kamaráti.
ĎAKUJEM Marcelovi Semanskému a jeho firme, ktorý nás obdaroval všetkými predmetmi,
aby sme sa mohli z tých chutných dobrôt tešiť a pomlsnúť a pochutiť si na všetkých
pripravených delikatesách.
ĎAKUJEM Barborke Gučkovej a Boženke Kondvárovej, ktoré usilovne, v úsmeve a vo
všetkej láske pripravili a vyčarovali delikátne, lahodné, chutné fit nápoje, ktoré sú elánom
a veľkou energiou pre každého športovca, hokejistu a aj človeka. Klobúk dolu pred Vami
moje vzácne a milované priateľky, čo ste vykúzlili, aby sme sa občerstvili vitálnymi
a originálne energickými nápojmi.
ĎAKUJEM dvom malým futbalistom, ktorí priložili ruky k dielu a mohli jesť nielen naše
chuťové poháriky, ale aj oči, pričinili sa o fantastické de luxe pohostenie, ktoré ešte
vyšperkovala Kristínka Ondrášová svojimi originálnymi a veľmi kvalitnými slanými
tortičkami. ĎAKUJEM ti Kristínka, tvoja veľká dvojmetrová hokejková torta s pukom patrí
isto iste do knihy svetových rekordov a ešte tá labužnícka chuť, ĎAKUJEME.

ĎAKUJEM mojej družine, ktorá sa postarala o hokejové družstvá, tebe Majka Vašíčková,
Ľubka Hollá, Vierka Fulierová, Katka Podolinská, Božka Kondvárová, Lenka Jánošíková,
Andrejka Orbanová, Ivetka Ovečková, Duško Vlk a Kristínka Ondrášová.
ĎAKUJEM kronikárke Evičke Tokošovej.
ĎAKUJEM Miri Minďáš, Jurko Spáčil a Palko Krutý a tvoj tím, ktorí robíte spoločne
dokonalé a úplne dych vyrážajúce vecičky, lebo web www.mhkmskalica.sk je parádny a ja
zaň nekonečne Vám všetkým ďakujem, veľkolepé a vznešené hokejové dielo. ĎAKUJEM
BORCI. Aktuálnosť, pestrosť, nápaditosť, jáj, veľmi veľmi sa teším, že Vás mám, lebo
propagujete, medializujete všetko to krásne a dobré, čo sa v neziskovej organizácii MHKM
Skalica, n.o. deje a robíte to geniálne. ĎAKUJEM VÁM.
ĎAKUJEM Edi a Mirka Timkoví, Lucka Bíliková a Zuzanka, ktorí ste vyhotovili vkusné
tričká s logami MHKM Skalica, n.o. a ktorí sa staráte a dizajn, grafiku a estetické veci našej
neziskovej organizácie na tej najvyššej profesionálnej a ľudskej úrovni, ĎAKUJEM VÁM.
ĎAKUJEM Miško Hrtús, Miri Lipovský, Peti Kazinota a Ludi Večera, vy ste spoľahliví,
pracovití a priložili ste super aktívne a akčne ruku k hokejovému dielu a ja sa teším
a ĎAKUJEM VÁM.
ĎAKUJEM tréneri, ĎAKUJEM detičky, deti, mládež, hráči, hokejistky, hokejisti, Vy ste
poklady, pred ktorými ja v dokonalej bázni prikladám ruku na srdce a vravím Vám, že som
šťastné, že ste a že ste takí úžasne nadšení pre hokejovú mládež v Skalici, ĎAKUJEM.
ĎAKUJEM inžinierovi Luďovítovi Bráneckému a Tiborovi Chrenkovi, že zabezpečili
a postarali sa o pekné a dôstojné podmienky na otvorenie letnej sezóny MHKM Skalica, n.o.,
ĎAKUJEM SPRÁVE MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
ĎAKUJEM členom správnej rady MHKM Skalica, n.o. a revízorovi Ing. Milanovi Romanovi,
že si užili spoločne s nami krásnu oslavu a otvorenie letnej sezóny MHKM Skalica, n.o. a že
pozitívne podporujú vízie napredovania skalického mládežníckeho hokeja.
ĎAKUJEM inžinierovi Petrovi Bartošovi a jeho futbalovému klubu, všetkým jeho milým
a spolupracujúcim ľuďom, že vytvorili dokonalé prostredie pre to, aby sme sa cítili na letnom
a futbalovom štadióne ako doma, že sme mohli odovzdať zo seba všetci to najlepšie,
ĎAKUJEM VÁM FUTBALISTI.
OBROVSKÉ ĎAKUJEM PATRÍ PANI LIDKE HREBÍČKOVEJ, ktorá vyrobila prvé vkusné
a prekrásne dresy MHKM Skalica, n.o. (päť) a oslávenec, čestný prezident MHKM Skalica,
n.o. ich mohol kockami ľadu pokrstiť (geniálny nápad Miriho Minďáša, Miri ďakujem).
ĎAKUJEM Z CELEJ DUŠE PANI LIDKA. Aj za ten môj dres Vám a Žigimu ďakujem, má
dôstojné miesto v mojom živote a teším sa, keď všetky skalické hokejové deti a mládež
vykorčuľujú na ľad v týchto prekrásnych dresoch a každý tréning a zápas si v nich budú
naplno užívať, o tom to celé je: baviť sa hokejom, MILUČKÁ PANI LIDKA VEĽMI PEKNE
ĎAKUJEME, ste zlatíčko.
ĎAKUJEM všetkým prekrásnym detičkám, deťom, mládeži a ich vychovávateľkám a pani
riaditeľke Detského domova Dúha v Holíči, ktorí nás poctili svojou návštevou a ja som veľmi
šťastná, lebo dotýkať sa detských srdiečok láskou je viac ako moje poetické poslanie,
ĎAKUJEM VÁM moji vzácni a milučkí priatelia, veľmi si vážim každého jedného z Vás

a teším sa opäť na stretnutie, keď sa spolu vyobjímame a zatancujeme si, ĎAKUJEM VÁM
PEKNE za všetky darčeky, ktorými ste ma obdarovali a ktorými ste potešili aj oslávenca.
ĎAKUJEM Žigimu Pálffymu, lebo Žigo je viac ako prezident, on je človek, ktorý každým
dychom, slovom, myšlienkou myslí na hokej detí a mládeže v Skalici a činí sa veľmi aktívne,
aby každý bol veľmi spokojný a užíval si, bavil sa hokejom. ĎAKUJEM ŽIGI, bola a je to
krása, a je to naozaj veľmi zaujímavé môcť každý deň žiť naplno v nadšení a eufórii, že to, čo
sme si dali ako naše ísť v súlade po prúde je prijímané každým s veľkým optimizmom, lebo
cíti, že povzbudzujeme to najlepšie v každom z nás a robíme to s veľkou láskou, radosťou
a nadšením. ĎAKUJEM PEKNE ŽIGMUND.

