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Šport

Futbalový klub ŠK Metalservis Králiky
oznamuje svojim priaznivcom
Futbalový klub ŠK Metalservis Králiky
účastník IV. Ligy skupiny juh obsadil po
jasennej časti súťaže 6. priečku. Svoju prípravu na jarnú časť súťaže zahájil už 14. januára 2005 a to striedavo na umelom trávniku Dukly Banská Bystrica a v telocvični
v Badíne. Začiatkom februára sa zúčastnil
náš futbalový klub sústredenia v Starom
Smokovci. Počas prípravy na jarnú časť
súťaže odohrali naši chlapci viaceré prípravné zápasy a to s výsledkami:

Králiky – Dukla „B“		
Králiky – Zvolen			

1:1
1:1

PREHRATÉ ZÁPASY:
Králiky – Podbrezová „B“

0:2

NAJLEPŠÍ STRELCI V PRÍPRAVE:

1. kolo z 27. 3. sa odohrá v náhradnom
termíne 4. 5. 2005 o 17,00 hodine vo Fiľakove. 2. kolo je predpoklad, že sa odohrá
18. 5. na Hrochoti (ešte je v štádiu jednania). Prvý domáci zápas, ak to podmienky
dovolia sa odohrá doma dňa 10. 4. 2005
o 15,30 hodine s Prameňom Dolná Strehová.
-mc-

Klinec 6 gólov, Hamžík a Kubát po 5 gólov.
NOVÍ HRÁČI:

VÝHRATÉ ZÁPASY:
Králiky – Priechod		
Králiky – Rakytovce		
Králiky – Jakub			
Králiky – V. Tatry		
Králiky – Podbrezová „B“

7:1
2:1
8:0
3:2
4:2

REMIZOVÉ ZÁPASY:
Králiky – Brusno		
Králiky – Selce			
Králiky – Radvaň		

Pagáč Tomáš – záloha (Kremnička), Auxt
Martin – záloha (Brezno), Martinec Tomáš – obranca (Dukla B. Bystrica „B“),
Belko Peter – útok (Dukla B. Bystrica
„B“), Hrozenský Miloš – brankár (Dukla
B. Bystrica „B“)
ODIŠLI:

2:2
1:1
1:1

Kaščák a Janík do Radvane, Bednár a Plavec do Partizánu Čierny Balog.
ODLOŽENÉ ZÁPASY:

Pred začiatkom prvého domáceho
zápasu sa uskutoční dňa 6. 4. (streda) o 16,30 hodine brigáda na našom ihrisku za účelom jarného upratovania. Preto žiadame všetkých
fanúšikov a priaznivcov futbalu, aby
sa na tejto brigáde zúčastnili v čo najväčšom počte. So sebou si prineste
aj pracovné náradie (hrabličky, lopaty, motyky, krompáče, fúriky).

Na záver by som sa chcel našim futbalistom poďakovať v mene všetkých fanúšikov a priaznivcov Králického
futbalu za ich výkony v predchádzajúcej jesennej časti IV. ligy skupiny juh. Zároveň chcem vyjadriť želanie, aby
sa im na jar darilo ešte lepšie, aby ich obchádzali zranenia a červené karty, a aby nám robili radosť kvalitnou

Nechýba Vám vitamín C?
Mnohí z Vás si
povedia – nechýba. Veď vitamín C sa nachádza v rôz-nych druhoch ovocia – šípkach, jahodách,
egre-šoch, čučoried-kach, či čiernych ríbezliach. Ovocie, či zelenina sú na trhu dostupné za veľmi prijateľnú cenu až do neskorej jesene.
Zabúdame však na to, že vitamín C je nadmierne citlivý na teplo, najmä za prístupu

vzduchu, na svetlo a ničí sa aj pri dotyku
so železnými, medenými či pozinkovanými predmetmi. Z ovocia a zeleniny veľmi
rýchlo ubúda dlhým skladovaním, najmä
v teplom prostredí.
Naše telo si vitamín C do zásoby nevytvára, preto je ho potrebné pravidelne do organizmu prijímať. Pri jeho nedostatku je
obmedzená aktivita buniek požierajúcich
baktérie a vírusy. Ak je týchto buniek menej, sme náchylnejší dostať nádchu, chrípku, čo navyše ďalej zaťažuje produkciu vitamínu C.
Jeho nedostatok je spojený aj s vyšším vý-

skytom kardiovaskulárnych ochorení. Staršie osoby s nedostatočným príjmom vitamínu C majú podstatne vyššiu úmrtnosť
zavinenú mozgovou porážkou. Dnes už
vieme, že srdcovo – cievne ochorenia nie
sú len následkom zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi, vysokého tlaku krvi, či fajčenia. Údaje získané poslednými štúdiami dokazujú, že tieto zmeny môžu súvisieť práve s ne-dostatkom vitamínu C v organizme.
Je pravdepodobné, že chronický nedostatok vitamínu C zvyšuje riziko chorobných
zmien na cievach a naopak – optimalizácia
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